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R ekviem  
a h an gu n k ért
A régiek egy más, nagyobb világban születtek. Ezt vi

szont csak Bolyai óta ism erték, ism erhették meg legtá- 
gabbnak az akkor születők. De nem úgy ism erték meg. 
Araszoltak benne, s azok értek, ju to ttak  legeslegtávo- 
labb, ak ik  a fej glóbuszában mozogtak. Ez most annak  
kapcsán ju t az eszembe, hogy Szász János halálh íre  is 
utolért. M intha futári, heroldi, üzenettovábbítói m un
kák  hordozója egy-egy hang volna, mely ilyenkor el
hallgat. De h á t m ár jó régen elhallgatott az O hangpos
tája, íro tt üzenete, bölcsességének rádióleadója is, itt 
ezen a hullámhosszon és egyéb emberi sávokon, médiá
kon. Mi olyanok is vagyunk ugyanis, m int a magányo
san maradó fák, akik mellől kihal, kikopik kivágatik 
az erdő. Ahogy valahogy fordított technológiával úgy 
keletkezünk, hogy erdővé terebélyesedik egy-egy ele
ven kórus, hullám hosszak szövetsége, összefogó szán
déka. Régebben elhallgatott m ár az ő bójája, ahogy a 
Halász Anikóé, a Majtényi Eriké, a Bajoré, a Palocsayé 
és mégis itt állunk a lét tihanyi meredélyén, szirtjén s 
még nevükben is bele-belekiabálunk, Fodor Sándor és 
Domokos Géza meg Beke, Sigmond meg Szilágyi Pis-* 
ta  és Szilágyi Julika. A Szisz meg a Páskándi hallgatá
sa nevében is, kedves visszhang segíts vagy rán ts  m a
gaddal bennünket is a mélybe. Csend akkor sem lesz, 
m ert a visszhangot még a semmi képviseletével is meg
bízta a terem tés, ez örökre szól, legfennebb mások kö
telessége, m egbízatása lesz működtetni. Valami olyan 
őshum anista alapigazságnak, a lapk itartásnak , alap- 
konokságnak a nevében, am it Mórus Tam ás hangozta
to tt m ár helyettünk is kivédve, hogyha elhagynánk is 
helyünket, bofognánk a rádiónkat: „attól ta rtok  egyet
len meghagyott fej sem fog az én nyakam ra ta lá ln i”.

A régiek egy más, nagyobb világban születtek, ahol 
látszólag semmi sem esett extra H ungáriám . Hunyadi 
János ennyi környező nép honát védte ugyanott, ahol 
Szász János megszületett nekünk, közénk, és közben 
Szarajevónk és Helsinkink, V árnánk és Rigómezőnk 
tám adt, ta lá lt bele a sorsunk, a szívünk közepébe. Va
jon Szindbád nem a bagdadi 1001 éjszakából indult a 
mesebeli rézerdőbe, doberdőbe? Mondjatok valam it, 
bárm it azok nevében, ak ik  elhallgatnak.

LÁSZLÓFFY ALADÁR
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SZEG EDY-M ASZÁK  M IH ÁLY

Bánffy Miklós ■
Bánffy Miklós grófról többször is ír

tam az elmúlt évtizedekben. Nem tételez
hetem föl, hogy a jelenlevők emlékeznek 
e szövegekre, de nem szeretném ismétel
ni magamat.

Ki is volt ó'? E kérdésre nem könnyű vá
laszolni. Sem a politika-, sem az irodalom- 
történet nem adhat számot jelentőségé
ről, ahogyan a művészet- és talán még a 
társadalomtörténet sem. Egyetlen dolgot 
lehet biztosan állítani: olyan Magyaror
szághoz s Erdélyhez tartozott, mely vég
érvényesen a múlté. A mai világból szinte 
lehetetlen megérteni, hogyan létezhetett 
olyan személy a huszadik század elején, 
aki egyaránt közölt cikket a Tisza István 
gróf által szerkesztett Magyar Figyelő- 
ben s a Jászi Oszkár irányította Husza
dik Században.

Kivételesen jól érzékelte a Kárpát-me
dence helyét a világban; egyszerre volt 
Nyugat- s Kelet-Európa megszemélyesí
tője. 1942-ben nyilatkozta harminc év
vel korábbi színművéről a következőket: 
„A Nagyúr az öreg Gibbon Attilája. Gib
bon megértette, hogy itt Kelet és Nyugat 
ütközéséről van szó. Két kultúra ütközé
séről, nem pedig barbárok és műveltek 
összeütközéséről.” A rómaiak hanyatlá
sa és bukása című hatalmas terjedelmű 
munka kiváló tizennyolcadik századi 
szerzője valóban egyike volt azon keve
seknek Nyugat-Európában, akik komoly 
erőfeszítést tettek arra, hogy megértsék 
a sajátjuktól merőben eltérő művelődést. 
Bánffy Montaigne, Gibbon, Jean-Jacques 
Rousseau s Wilhelm von Humboldt szelle
mében, azzal a meggyőződéssel állította 
Nyugat és Kelet egyenrangúságát, hogy 
a különböző művelődési hagyományok 
között nincs magasabb- s alacsonyabb 
rangú. Az Operaház tevékenységének 
irányítójaként ezért üdvözölte Gyagilev 
társulatának vendégszereplését. Leon 
Bakszt díszletei ösztönözték Bartók el
ső táncjátékának s egyetlen dalművének 
színpadra állításakor. A kor legnagyobb 
magyar zeneszerzőjét jellemezte hason
lóan kettős elkötelezettség. Mindkettejü-

a karikaturista
két ez a felfogás vezette a román-magyar 
viszony megítélésekor. Ismeretes, hogy a 
Cantata profana eredetileg román nyel
vű szövegre készült, Bánffyt pedig a má
sodik világháború idején olyan délkelet
európai állam létrehozásának a terve 
foglalkoztatta, amelyben Magyarország, 
Erdély s Románia három egységként a 
két nemzet egyenrangúságát juttatta vol
na érvényre.

Az Erdélyi történet szerzőjét nem
csak a művészetben, a politikában is 
kétirányú figyelem jellemezte, s fontos 
hangsúlyozni, hogy nemcsak Trianon 
után, de már korábban is. Egyetlen pél
dát említenék. 1916-ban Klebelsberg tá
mogatásával létrehozta az isztambuli 
Magyar Tudományos Intézetet, melynek 
igazgatótanácsában a nyugatias nyel
vész Gombocz Zoltán és a Kelet-kutató 
Goldzieher Ignác oldalán vett részt.

Lloyd George

Külügyminiszterként az erdélyi fő
urak legjobb hagyományát képviselte. 
Bethlen Miklóshoz hasonlóan a lehetősé
gek higgadt mérlegelését és a korlátok tu
domásul vételét tartotta fontosnak. Pon
tosan látta, hogy IV. Károly visszatérése 
a Nyugatot még inkább a magyarok ellen 
hangolhatja. „Idegenekkel csak akkor tu
dunk sikerrel tárgyalni, ha ismerjük gon
dolkodását és abba helyezkedünk bele.” 
Ez az elv vezette 1922 áprilisában, a geno
vai tárgyalások során. Itt készültek azok 
a rajzok, amelyek most ismét a közönség 
elé kerülnek.

Kiket örökített meg e sorozatban? Nem 
lehet föladatom, hogy mindegyikükről 
szóljak, csak néhányukat említhetem. Kö
zülük Lloyd George miniszterelnök érde
mel megkülönböztetett figyelmet, hiszen 
részt vett a trianoni békeszerződés megal
kotásában. A szabadelvű párt egyik veze
tője volt, „kire az idő s a nagy események 
sok egymásnak ellentmondó, de egyaránt 
igaz címkét ragasztottak” -  ahogyan

Bánffy

a huszadik század egyik jelentős angol 
történésze, George Macaulay Trevelyan 
írta. „Sokat tett a háborúért, ám kevésnél 
is kevesebbet a béke megmentéséért” -  
tette hozzá ugyanő. A walesi származású 
Lloyd George 1916-ban ütötte ki a nye
regből a szabadelvűek korábbi vezetőjét, 
akinek Herbert Henry Asquith volt a ne
ve. 1918-ban Asquith s hívei mérséklet
re akarták inteni a győztes hatalmakat, 
Lloyd George azonban a bosszút szomja
zok segédletével elhallgattatta őket. Nép
szerűsége azonban rövidnek bizonyult. 
Félévvel e genovai találkozó után, 1922 
októberében megbukott. Kudarca nem
csak személyes volt; a Szabadelvű Párt 
egyszer s mindenkorra elveszítette ha
talmát s helyébe a Munkáspárt került. 
Lloyd George hitelvesztése magyar szem
pontból sajnálatosan késeinek mondható. 
Bánffy torzképe jól érzékelteti személyisé
gének fogyatékosságait: nagyravágyó hiú
ságát és felelőtlenségét.

A Csicserinről és Rathenauról készí
tett torzkép sem éppen hízelgő. Ők akkor 
egyezséget kötöttek a weimari Németor
szág és a bolsevik állam között. A mai né
ző tudja, hogy a német külügyminiszter 
— akinek agyafúrtságát a torzkép az 
ördög alakjának megidézésével érzékel
teti -  alig három hónappal később, júli
us 23-án merénylet áldozata lett. 1934-

Schanzer
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Bethlen

ben ugyanez a sors várt Barthou francia 
külügyminiszterre.

Lloyd George nem az egyetlen az 
olyan államférfiak közül, akiknek arc
képébe utólag bele lehet látni a bukást. 
Csicserinnek 1930-ban kellett megvál
nia a külügyi népbiztosságtól. Utódját 
Litvinovnak hívták. Genovában még a 
háttérben állt, de Bánffy már fölfigyelt rá 
és lerajzolta. Arcképéből sugárzik a nagy- 
ravágyás. 1939-ben azután ugyanazzal a 
váddal illették, amelyet ő elődjével szem
ben érvényesített: nyugatbarátsággal 
gyanúsították. Molotov váltotta fel. En
nek tudatában az utókornak könnyen 
az lehet a véleménye, hogy Bánffy torz
képsorozata mintegy előrevetíti azt a ko
mor jóslatot a bolsevik állam történeté
ről, amelyet Márai Sándor és Dormándi 
László 1932-ben készített, de félévszázad
nál is hosszabb ideig kiadatlanul maradt 
fényképgyűjteménye sugalmazott.

Bánffy huszonegy darabból álló torz
képcsarnokának címe, Fresques et 
Frasques lefordíthatatlan szójáték, mely 
a falfestmények komolyságát a gúnnyal 
kapcsolja össze, s így a politika torz vo
násaira, sőt romlottságára irányítja a fi
gyelmet. Köztudott, hogy a genovai ér
tekezlet magyar résztvevői, Bethlen és 
Bánffy, a két erdélyi főnemes, nagyon 
nehéz feladatra vállalkoztak Egyfelől 
Magyarország külpolitikai elszigeteltsé
gét óhajtották megszüntetni, másrészt 
a kisebbségi jogok tiszteletben tartására 
próbálták rávenni az európai országokat. 
Bratianu és Benes jelenlétében szinte re
ménytelennek látszhatott e kettős cél el
érése. A kettejükről készült rajz értel
mezéséhez célszerű a Huszonöt év című 
visszaemlékezésből idézni:

„Bratianuval tárgyalandó ügyem nem 
volt. Annak a két államnak a viszonya,

amit képviseltünk annyira feszült volt, 
hogy nem lett volna értelme csak így 
kapásból valami témába belevágni. Te
hát csak általános szólamokat váltot
tunk. Bratianu lényegesen különbözött 
Benestől. Nyugodtnak és őszintének 
éreztem. Semmi ravaszkodást nem ész
lelt rajta az ember, hanem inkább autok
rata jelleme, aki megszokta, hogy akara
ta törvény. Ez volt egyetlen társalgásom 
vele, míg öt év múlva, már Bukarestben 
nem találkozunk újra. Akkori viselkedé
se az én román állampolgárságom ügyé
ben mindenben megerősítette azt a vé
leményt, amit első látáskor formáltam 
róla.”

A genovai találkozó után Bánffy Ró
mába utazott, ahol Türr István lánya ta
lálkozót akart szervezni Bánffy és Mus
solini között, de Bánffy elhárította az 
ajánlatot.

Bánffy torzképei összhangban vannak 
az Erdélyi történet ábrándok nélküli vi
lágával. „Egyetlen kézzelfogható eredmé
nye az első pán-európai találkozónak az 
a karikatúra album, amit én másfél év 
múlva közrebocsátottam. Egyéb nem ma
radt belőle.” Ezek az 1945-ben papírra ve
tett szavak jól érzékeltetik a feszültséget 
az európai együttműködésnek Bánffy ál
tal hirdetett eszménye s a politikai gya
korlat között. Reménykedjünk abban, 
hogy a huszonegyedik század érvényt 
szerez azoknak a nemes elveknek, ame
lyeket a huszadik századi magyarság leg
sokoldalúbb alakja oly rendületlenül kép
viselt politikusként és művészként.

Elhangzott az album bemutatóján 
2006. július elsején a budapesti 
Magiszter könyvesboltban.

Benes

FEKETE VINCE

Két variáció
1. Újra

„mert rettenetes, hogy az ember 
útja oly silány s oly rövid 
a földi portól a veszendő' 
húson át vissza a porig”

Szabó Lőrinc:
A hihetetlen büntetése

Mert nem lehet ilyen jéghideg, ilyen 
gépies nem lehet, ennyire pimaszul, 
szemtelenül és megmagyarázhatatlanul 
monoton nem lehet minden, ilyen 
megmásíthatatlanul zakatakoló ez 
a körforgásos őrület, hogy csak 
kezdődjön minden valahonnan 
elölről, hogy nőjön, hogy föl
növekedjék, hogy fölépüljön, 
hogy fölemelkedjék, hogy aztán

majd visszazuhanjon, eltűnjön, 
elszáradjon, tönkremenjen 
magától, a semmivel egyenlővé 
váljon, s hogy így menjen ez 
szakadatlanul, hogy aztán 
kezdődjön megint elölről 
megállíthatatlanul, lefoghatat- 
lanul, visszatarthatatlanul, 
recsegve-ropogva emelkedjék 
újból az épület, ami a semmivel

volt még egyenlő nemrég, hogy 
kihajtson a semmiből, hogy 
újra növekedjék, újra rügyet 
bontson, virágozzék a fa, a növény, 
s hogy elhervadjon újra, s hogy meg
szülessünk és elpuszutuljunk 
s hogy újra világra jöjjünk s 
elpusztuljunk újra, újra és 
újra ismét.

2. Mért nő...
Mert nem lehet ilyen jéghideg, 
gépies, ennyire monoton nem lehet 
úgyszólván minden, nem lehet ilyen 
ez a körforgásos őrület,

hogy így menjen szakadatlanul, 
hogy fölépüljön, fölemelkedjék, 
majd semmivé váljon hirtelen, 
mint egy darabjaira hulló nyakék,

és kezdődjék megint ugyanonnan 
újra, míg recsegve-ropogva kinő 
az elszáradt sásból az idő,

s vizébe halkan belecsobbanj... 
születés, pusztulás ott a habban, 
újra csak újra, soha meg nem szűnő.
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PO M O G ÁTS B É L A

Az én ötvenhatom
Október 23-a
Ötven esztendővel ezelőtt, október 

23-án napfényes reggel köszöntött 
Budapestre, m intha a búcsúzó nyár 
egy kis időre visszatért volna, mie
lőtt minden az őszi ködbe merül. Lá
zas volt az ország, Rajk László és tá r 
sai október 6-i temetése u tán  kisebb 
egyetemista csoport tün te tést ren
dezett a Batthyány-örökmécsesnél. 
Hétvégi reggeleken hosszú sorokban 
álltunk az újságosbódék előtt, hogy 
hozzájussunk az Irodalmi Újság fris
sen megjelent számához, s verseng
ve olvastuk Háy Gyula, Tardos Tibor, 
Novobáczky Sándor írásait. Barátaim 
mal m ár a nyáron eljártunk a Petőfi 
Kör vitadélutánjaira, a Múzeum utcá
ban lévő Kossuth Klubban, majd a Ve
res Pálné utcai tiszti házban mindig 
hatalm as tömeg gyűlt össze, kivált 
azon a sajtóvitán, amelyen Déry Tibor 
a politikai rendszer eredendő torzulá
sait: antidemokratizmusát leplezte le. 
U tána rövidesen be is tilto tták  a kör 
rendezvényeit, aztán megjött Mikoján, 
és a szovjet pártvezetés nevében rö
vid úton k irúgta Rákosit (és hatalom
ba helyezte Gerőt). Az események me
netét azonban ekkor m ár nem lehetett 
megállítani.

Nagy Imrét egyik napról a másik
ra visszavették a pártba, közlemény 
jelent meg Farkas Mihály letartózta
tásáról. Október 13-án ünnepélyesen 
eltemették az 1950-ben meggyilkolt Só
lyom Lászlót és tábornoktársait. Gerő 
Ernő párt- és kormányküldöttség élén 
Jugoszláviába utazott, hogy megbékít
se Titót, akit nemrég még az „imperi
alisták láncos kutyájának” nevezett. 
Október 19-én Lengyelországban a bör
tönből nemrég szabadult Gomulka vet
te át a vezetést, a nyugati rádiók arról 
beszéltek, hogy Varsót szovjet csapatok 
vették körül, s velük szemben felvonul
tak  a lengyel hadsereg egységei.

Az egyetemeken is forrongott min
den. Október 16-án a szegedi tudomány- 
egyetemen megalakult a MEFESZ, a 
Magyar Egyetemisták és Főiskolások 
Egységes Szövetsége. Addigra ugyanis 
kiderült, hogy az éveken keresztül mo
nopolhelyzetet élvező ifjúsági szerve
zet, a DISZ (Dolgozó Ifjúság Szövetsé
ge) alkalm atlan minden megújulásra. 
(Nagyon jellemző, hogy egyik vezető
je -  ne hagyjuk titokban: egy Hollós 
Ervin nevű pártalkalm azott -  pár hó
nappal később alezredesi rangban az 
értelmiség ellen irányuló megtorlások 
irányítója lett.) Október 22-én egymást 
követték a diákgyűlések az ország egye
temein és főiskoláin, s a budapesti mű
egyetem hallgatóinak éjszakába nyúló 
gyűlésén megszületett a híres Tizenhat

Pont, amely néhány óra múlva a kirob
banó forradalom követeléseinek forrá
sa lett.

A bölcsészkaron ugyancsak vol
tak  gyűlések, a közhangulatot azon
ban egyáltalán nem a szenvedélyek 
jellemezték, inkább valami népünne
pély jellegű vidámságra és várakozásra 
emlékszem. Mindenki arra  számított, 
hogy végre fog történni valami: persze 
nem forradalom, ez eszünkbe sem ju
tott, hanem az, hogy összehívják a p árt
vezetőséget, leváltják Gerőt, és Nagy 
Imrét visszahelyezik a miniszterelnöki 
székbe, következésképp folytatódni fog 
az 1954-en elrekesztett enyhülési folya
mat, és ahogy akkor mondottuk és re
méltük, a „demokratikus szocializmus” 
keretében, a magyar nemzeti független
ség érvényesítése révén valóban új kor
szak köszönt a sokat szenvedett ország
ra. Ez a bizalom hatotta át az egyetemi 
ifjúságot, én magamat is 1956 szeptem
ber végén -  október elején.

Október 23-a: az „első nap”, miként 
oly sokakat, engem is felkészületlenül 
ért, de nem váratlanul. Hiszen az ötven
hatos nyár és a nyárias meleget árasz
tó szeptember egész eseménysorozata 
mutatta: valaminek történnie kell. Az 
ország ekkor m ár forrongott, az ese
mények egymást követték: az Irodal
mi Újságban megjelent írások (kivált 
Háy Gyula, Méray Tibor, Sarkadi Im
re, Pálóczi Horváth György, Tardos Ti
bor, Lukács Sándor publicisztikái), a Pe
tőfi Kör összejövetelei, Rákosi bukása, 
Nagy Imre mindinkább növekvő nép
szerűsége, majd a lengyelországi ese
mények, amelyek során a börtönből 
szabadult Gomulka vette át az ottani 
kommunista párt vezetését -  nos, mind
ezek azt jelezték és ígérték, hogy ham a
rosan korszakos változásokra lehet szá
mítani.

A műegyetemi diákgyűlésről már ej
tettem  néhány szót, voltak más egyete
mista összejövetelek is. Magam a Kép
zőművészeti Főiskolán vettem részt egy 
több főiskolai intézmény bevonásával 
megrendezett találkozón, ott is a len
gyelek melletti szolidaritás kifejezésé
ről esett szó. A lengyelek melletti kiál
lásnak igen nagy szerepe volt a magyar 
forradalom előtörténetében. Mondhatni, 
ez a magyar-lengyel barátság és össze
fogás történelmünk (és a lengyelek tör
ténelmének) egyik leginkább erős és ál
landó hagyománya, a korai középkorig 
vezethető vissza, később Nagy Lajos 
és Báthori István lengyel királysága, 
az erdélyi fejedelmek lengyel kapcsola
tai, II. Rákóczi Ferenc lengyelországi 
támogatása, az 1848-1849-es szabad
ságharc lengyel tábornokai és légiója, 
a lengyelek kiállása az első világhábo
rú  után a magyarság mellett és per

sze a magyarság lengyelbarát gesztu
sai a második világháború idején -  nos, 
mindez azt mutatja, hogy a magyar és 
a lengyel történelmet baráti szálak kö
tötték egybe, olyan barátság, amelyet, 
sajnos, nem kaptunk meg a közép-euró
pai régió más népeitől.

Másnap némi izgalommal, mégis 
meglehetősen gyanútlanul mentem be 
a bölcsészkar, az egykori piarista gim
názium belvárosi épületébe: ott töltöt
tem m ár általános iskolai, majd gim
náziumi éveimet is. A lépcsőn Gömöri 
Gyurka -  akkor magyar-lengyel sza
kos egyetemi hallgató, később a camb- 
ridge-i egyetem szláv intézetének taná
ra, akkor is, most is jó barátom -  rohant 
velem szembe. „Gyere a DISZ-irodába, 
beválasztottunk a tüntetés-előkészítő 
bizottság tagjai közé!” -  lihegett. Az iro
dában nagy volt a zsivaj, a lányok: az 
évfolyam szépei már lengyel s magyar 
kokárdákat készítettek. A költségekre 
Kékes Andor, a rettegett ávéhás tanul
mányi osztályvezető utalt ki sebtében 
némi pénzösszeget, megpróbált: gyor
san helyezkedni, hogy aztán november 
4-ike után mint a kari fegyelmi bizott
ság egyik vezetője üljön törvényt pro
fesszorok és hallgatók fölött.

Elkészültek a kokárdák, a piarista ká
polna korábbi és az Egyetemi Színpad ké
sőbbi terméből levonultunk a Petőfi-szo- 
borhoz, kisvártatva megjelent Sinkovits 
Imre és elmondta a Nemzeti dalt. Óriási 
volt a lelkesedés, mindenki érezte, hogy 
valami egészen új eseménysorozatnak a 
résztvevői -  a történelem alakítói és ta 
núi vagyunk, mint annak idején a márci
usi fiatalok. Lassan megindult a menet 
a Kossuth Lajos utcán, Tanács körú
ton, Bajcsy-Zsilinszky úton, Szent Ist
ván körúton, a Margit hídon át a Bem- 
szoborhoz. Sorban csatlakoztak a pesti 
egyetemek és főiskolák tüntető csoport
jai, majd a Bem téren a budaiak, első
sorban. a műegyetemisták hatalmas se
rege. K art karba fűzve vonultunk, hogy 
idegenek ne állhassanak közénk: többen 
tarto ttak  a államvédelem provokáció
jától. Az első sorban a bölcsészkar nép
szerű professzorai meneteltek, közöttük 
a kiváló nyelvész, Pais Dezső, aki jelleg
zetes pattogó hangján így szólt a körülöt
te vonuló diákokhoz: „Tudjátok, fiaim, 
mikor tüntettem utoljára? -  Nem tud
juk, professzor úr! -  1905-ben, a báró 
Fejérváry-kormány ellen!” De ott haladt 
a tanulmányi osztály korábban rettegett 
vezetője is, rebegő hangon skandálta a 
jelszavakat: „Nem állunk meg félúton, 
sztálinizmus pusztuljon!” „Azt kérde
zik Pesten, Budán, hová lett a magyar 
urán?”, „Nyilvános Farkas-pert!”

A Bem-szobornál Veres Péter olvas
ta  fel a magyar írók tizenkét pontját, a 
szobor mögötti laktanya ablakaiban kis- 
katonák ültek: integettek s éljeneztek. 
Volt a levegőben valami felszabadult- 
ság, vidámság, 1848. március 15-én le
hetett hasonló. Később a hatalmas tün
tető tömeg átvonult az Országház elé, 
akkor m ár vagy kétszázezren le- het-
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tünk, lassan besötétedett. Vártuk Nagy 
Imrét, énekeltük a Himnuszt és a Szó
zatot, teherautók érkezek a Budapest 
környéki üzemek, a pilisi bányák mun
kásaival. A tér hirtelen elsötétedett, 
az országház ávéhás őrségének vezető- 
je azt hitte, ha kioltja a közvilágítást, 
az emberek elszélednek. Ahogy aznap 
az egész pártvezetés és a kormány, be
leértve Gerő Ernó't, aki Belgrádból ha
zatérve provokatív rádióbeszédeivel 
csak felkorbácsolta az indulatokat, az 
ávéhás parancsnok is tévedett: az embe
rek csak haragosabbak és elszántabbak 
lettek. Fáklyákat gyújtottak a Szabad 
Nép papírjából, és már kezdték kivágni 
a nemzetiszínű zászlóból a gyűlölt Rá- 
kosi-címert: a „lukas zászló” később va
lóságos kelet-közép-európai forradalmi 
embléma lett, legutoljára 1989 karácso
nyán Bukarestben.

Nagy Imre nem volt felkészülve az 
események ilyen alakulására, külön
ben is nagyon idegen volt számára 
az orátori vagy néptribuni szerep — 
nem is igen tudta, bogy a váratlanul 
érkezett történelmi elhivatottsággal 
mit kezdjen. Valójában rosszul sike
rült beszéde után a tér lassanként 
kiürült, a tömeg a Belváros felé kez
dett hömpölyögni. Közben érkeztek 
a hírek a Gerő-féle rádióbeszédről 
és arról, hogy egy másik tüntető tö
meg a Városligetbe vonult és ledön
tötte a Sztálin-szobrot, amely mind
nyájunk gyalázatára magasodott a 
liget fái fölé, a lerombolt Regnum 
Marianum templom helyén. Töb
bekkel együtt a rádióhoz mentem, 
akkor ropogtak fel az első géppisz
tolysorozatok. A Kossuth Lajos ut
cán teherautók száguldottak, rajtuk 
munkásruhás emberek, „gyilkosok, 
gyilkosok!” -  harsogták rekedten. A 
Katona József színházban akkor ért 
véget az előadás, ha jól emlékszem, 
Németh László Galileijét játszották: 
a kitóduló emberek zavartan figyel
ték, amint a kiáltások szétterülnek 
a Belváros felett. Valami elkezdő
dött, fordult a történelem: kitört a 
magyar forradalom. Számomra is 
megnyílt egy út, amelyen végig kel
lett menni: az Egyetemi Forradalmi 
Diákbizottságig, a MEFESZ-ig, ké
sőbb az internálótáborig.

közreműködésével. Magam nem is vágy
tam semmi olyanra, amit „forradalom
nak” lehetett nevezni, idegenkedtem 
az erőszaktól, a véres eseményektől, 
az utcai tüntetésektől, és persze jól 
tudtam, hogy a „forradalom” fogalma 
nem egészen ugyanaz, mint amit 1848. 
március 15-ével kapcsolatban a kortársi 
emlékezet, mondjuk Petőfi Sándor nap
lója, vagy a romantikus-hazafias törté
netírás, mondjuk, Gracza György híres 
történelmi legendáriuma megörökít. 
Akkor, október 23-án, majd a követke
ző napokban mégis magával ragadott 
a váratlanul kirobbanó forradalom len
dülete, őszintesége, önfeláldozása -  az 
események „lelke”, amely akkor a „nem
zet leikével” volt azonos. Igen, történel
mi időket éltünk, először életemben 
ennek a fogalomnak a pozitív jelentés- 
tartalma szerint, és a történelmi idők 
magukkal sodorják az ember, főként, 
ha fiatal, képzeletét. Igen, valami elsza
badult, valami felszakadt, Budapest ut

Szalay Lajos grafikája

A forradalom  
napjaiban
A forradalom élményében nekem és 

nemzedékemnek addig sohasem volt 
részem, nem is lehetett. Amit hivatalo
san „forradalomnak” vagy „forradalmi 
átalakulásnak” neveztek, tehát a kom
munista párt 1948-hoz köthető hata
lomátvétele, az valójában közönséges 
politikai puccs volt, összeesküvéssze- 
rűen szervezett hatalomátvétel a Ma
gyarországon tartózkodó szovjet hadse
reg és a politikai rendőrség hathatós

cáin vérben és lőporfüstben megjelent a 
forradalom: csak könyvekben olvastam 
ilyenről, nem éreztem örömöt, inkább 
szorongást és megrendülést.

Hazajutottam valahogy: a város 
egyik külvárosában, Pestújhelyen lak
tam, csak három nap múlva, az egye
temi diákparlarríént hívó szavára men
tem be egy alkalmi teherautó tetején 
a bölcsészkarra. Addig a nyugati rádió
kat és persze a pesti rádió nemegyszer 
közönséges hazugságnak bizonyult hí
reit figyeltem -  ezeken estem kétség
be, tőlük kaptam időnként reményt. 
Akkor már nem volt értelme, és nem is 
volt rá idő azon gondolkodni, hogy ami 
történt és történik, elkerülhető lett vol

na-e, s mit hoz a közvetlen jövő. Forgat
ni kellett a stencilgépet, szövegezni a 
röpcédulát, tartani a telefonügyeletet. 
Az egyetemi ifjúság, az Egyetemi For
radalmi Diákbizottság azt a programot 
támogatta, amelyet Nagy Imre nem is 
annyira meghirdetett, inkább képvi
selt. Ennélfogva az általunk készített 
röpcédulák és újságcikkek a fegyveres 
harc megszüntetését, a különböző társa
dalmi erők párbeszédét szorgalmazták: 
a kölcsönös önmérsékletet és a megegye
zési készséget javasolták.

így érkezett el november 4-e, ezt a 
napot én Győrben éltem át, előző nap, 
szombat délután utaztam barátommal, 
a most Párizsban élő Vázsonyi Vilmos
sal a dunántúli városba, hogy az Egye
temi Forradalmi Diákbizottság nevé
ben kapcsolatot vegyünk fel a Szigethy 
Attila által vezetett Dunántúli Nem
zeti Tanáccsal. Autóval utaztunk, egy 
hatalmas fekete kocsival, amely a 
belügyminisztérium garázsából került 

a Forradalmi Diákbizottság fenn
hatósága alá. Dorog és Komárom 
között a gyárépületeken minde
nütt nemzetiszínű zászlók, közé
pen a kivágott címer helye, a ka
pukban sztrájkőrség állt, még 
tartott az országos munkabeszün
tetés, hétfőre tervezték a munka 
megindítását. Későn érkeztünk 
Győrbe, már nem tudtuk felven
ni Szigethy Attiláékkal a kapcso
latot, az ottani forradalmi ifjúsági 
bizottság helyezett bennünket el.

Hajnalban valami dübörgésre 
ébredtünk: szovjet tankok vonul
tak a főútvonalon. Bekapcsoltuk 
a rádiót, Nagy Imre szózatát le
hetett hallani, később Háy Gyula 
felhívását a világ íróihoz, ezt több 
nyelven is, majd néma csend. Már 
az előző napokban tele voltam szo
rongással a forradalom sorsa mi
att, hiszen a budapesti bölcsész
karon, az Egyetemi Ifjúság című 
lap szerkesztőségében, de kint a 
városban is mást se lehetett hal
lani, mint hogy özönlenek befelé 
a szovjet csapatok. Mindazonál
tal reménykedtünk még akkor, 
hiszen tudtunk arról, hogy mi
ben állapodott meg Nagy Imre és 

Mikoján, bíztunk a nyugati hatal
mak tisztességében, erejében, s hit

tük, hogy az oly nagy véráldozattal ki
vívott szabadság megőrizhető.

A Győrbe bevonuló szovjet páncélo
sok ezt a reményt taposták a földbe. Ta
lán még egy hetet töltöttem a városban, 
amelyen áthömpölygött a menekülők 
áradata, közöttük igen sok személyes 
ismerősöm, barátom, évfolyamtársam. 
Vázsonyi Vilmos is felült egy vonatra s 
elindult Bécs felé, én magam pedig ka
landos úton Budapestre. De ez már egy 
másik történet, a forradalom és az egye
temi diákmozgalom utóvédharcainak 
krónikájához tartozik.

(folytatjuk)
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Kalinyin elvtárs Königsbergben
i

„És Königsbergben a nagy Kant 
is írja már végzetes filozófiáját, mely 
először kezdte ki az Ész feltétlen te
kintélyét.”

(Babits Mihály: Az európai iroda
lom történeté)

Kalinyin elvtárs soha nem járt 
Königsbergben.

így tudja ezt az európai közvélekedés. 
Az óvatosabbak hozzáfűzik: legalább
is nem nyert arrafelé fontosabb csatát, 
nem já rt ott iskolába vagy egyetemre, 
nem alapított (vagy bomlasztott szét) pár
tot és nem publikált vagy akár csak mon
dott semmi feljegyzésre méltót -  nemcsak 
Königsbergben, de még a környékén sem. 
Egyszóval vélelmezhető, hogy a Szovjet
unió jövendő' (vagy már meg is válasz
tott) elnöke, akit még temetni sem ott 
temettek el, egyáltalán nem fordult meg 
ebben a nevezetes városban, hacsak vala
mikor egy éjszaka nem, beosonva a város
kapun és senki által észre nem vetten, az
zal a céllal, hogy messziről egy pillantást 
vessen annak az embernek a szülőházá
ra, aki csődbe juttatta a filozófiát azzal, 
hogy ismeretelméleti kérdést csinált belő
le. Ezt nem tudhatjuk.

Úgy tűnik, a Kalinyin elvtárs nevével 
operáló átkeresztelési szenvedély sehogy 
sem bizonyult szerencsésnek. Valahogy 
mintha folyton homokszem kerülne a gé
pezetbe. Bukarestben Ceau§escu lakott 
a Kalinyin sugárúton, amely érdekes mó
don a következő nevet viselte: Ivanovics 
Kalinyin Mihail, ebben a sorrendben. De 
ez a bukaresti újítás, valakit az apai ne
vén emlegetni, senkinek sem tűnt fel, leg
kevésbé Ceau§escunak, aki zavartalanul 
terjeszkedni kezdett, elnyelvén előbb a 
szomszédos házszámokat, aztán egész ut
caszakaszokat, orosz népmeséi módon. És 
mindezt a kalózkodást Kalinyin (ponto
sabban, Ivanovics) elvtárs háta mögé búj
va, mintha csak Königsbergben volnánk.

Szó se róla, a németek kétségtelenül 
barbár módon viselkedtek a XX. század 
harmadik-negyedik évtizedeiben, s ha 
úgy vesszük, még meg is érdemelték a 
büntetést — habár ez a büntetés nyilván
valóan kollektív, mi pedig nem hiszünk 
a kollektív bűnösségben, különösen a ké
sőbb születettek bűnösségében nem, már
pedig ez a büntetés, Königsberg elvéte
le és tönkretétele változatlanul érvényes 
ma is, és egyaránt sújt (egyéb európai
akról itt most nem is beszélve) minden 
egyes német embert, ideértve a két he
te született csecsemőt is. („Németek” — 
e többes számú főnevet nyilvánvalóan a 
modern korokban megszokott, ostobán ki
terjesztő értelemben használjuk, követve 
a primitív szemléletet, amely egybemos 
államhatalmat és kultúrát, kormányza
tot és írókat, a Wehrmacht tábornokait 
és kommunista ellenállókat, Eichmannt 
és Thomas Mannt, Ribbentropot és 
Bertold Brechtet, Kaltenbrunnert és 
Furtwanglert. Elvégre mind németek vol

tak, nem? És ők veszítették, sőt herdál
ták el Königsberget. Ok együtt, nemde? 
És ki állíthatná, hogy -  ha már azt csinál
ták, amit csináltak, ők együtt -  nem érde
melték meg, hogy elvegyék tőlük? Tőlük, 
meg az utódaiktól persze -  mert ki ne tud
ná, hogy a mai németek több mint 90 szá
zaléka 1930 után született. Ugyan mi
lyen felelősségük lehet mindazért, ami 
1945-ig történt Németországban?)

A németek, úgy tűnik, bűntudato
sak, legalábbis nagy részük bűntudatos
nak látszik, apáik (vagy esetleg csak a 
szomszéd sógorának a nagyapja) bűne
iért, tegyük hozzá: kétségtelen és ordí
tó bűneiért. Mikor szövetségeseket ke
restem ahhoz a gondolatomhoz, hogy 
Königsberget vissza kellene szerezni, né
met ismerőseim közül senki nem lelke
sedett az ötletért. Féltek. A német nagy
hatalmi ambíciók látszatától féltek. A 
legmerészebbek is csak odáig mentek el, 
hogy ennek a generációnak az életében ez 
nem lehetséges.

Akkor hát ne a németek kapják vissza 
a várost. Kapja vissza a németek euró
pai énje, vagy még egyszerűbb, ha Euró
pa lenne a kedvezményezett, s itt nyilván 
vita nyitható arról, hogy intézményesen 
meg gyakorlatilag ez mit jelenthet.

Mit jelent „Európa”? Az Európai Uni
ót netalán?

Ez távolról sem ilyen egyszerű, ámde 
még ha így vélekednénk is, tudnunk kell, 
hogy az Unió semmijeiét nem adta mosta- 
nig, hogy rendelkezne bármiféle koncepci
óval Königsberg jövőjéről, vagy hogy ko
moly szándéka lenne kiterjeszteni rá a 
felségterületét, vagy ezt akár csak felvet
ni is.

Pedig ez lenne a legegyszerűbb. Egy 
uniós-orosz közös protektorátus, örökös 
semlegességű terület formájában európai 
kulturális fővárossá tenni Königsberget, 
amely nemcsak a művészetek, a művé

szek és a filozófusok városállama lehet
ne, hanem a kereskedelem, bankrendszer 
és technológiai transzfer szabad kikötője, 
egy történelmi tárgyalóterem, az ismerke
dés, együttgondolkodás és együttműkö
dés szabadtéri színpada, egy baltikumi 
Hong-Kong, Oroszország és az Unió köze
ledésének politikai laboratóriuma.

Ez a megoldás nemcsak eleganciája 
révén lenne kívánatos, nemcsak azt fe
ledtetné, hogy az éppen akkor 700 éves 
Königsberg óvárosát angol bombázók 
semmisítették meg, és nemcsak az len
ne az üzenete, hogy Európa képes reha
bilitálni és újra felépíteni önmagát. Azt 
is üzenné a világnak, hogy Nyugat-Euró- 
pa és Oroszország erős szövetségesre lelt 
egymásban. Mert a világméretű rivalizá
lásban mindketten rá vannak szorulva er
re az együttműködésre. Mindketten, va
gyis az elöregedő, tartalékaiból kifogyó 
Európa, amelyet az fenyeget, hogy előbb- 
utóbb a jenki földjévé válik, de a gazdag 
Oroszország is, amelyre mind nyomasz
tóbban nehezedik az ázsiai demográfiai 
nyomás, meg persze a gazdasági is. Az 
iszlám pedig mindkettejükre nézve olyan 
kihívás, mit kihívás, fenyegetés, amely 
már közhelynek is tűrhetetlen.

E gondok természetesen nem oldható
ak meg Königsberg „visszaadásával”, de 
még Oroszország esetleges európai unió
jával sem. Ám ha közös jövőt tervezünk, 
vagy akár csak olyan jövőt, amelynek 
vannak közös pontjai és értékei, az első 
szimbolikus lépés nem lehet más, mint 
rendezni Kant városának sorsát.

Olyan kötelesség ez egyébként, amely 
mindenféle távlati geostratégiai spekulá
ció nélkül is megkerülhetetlen. így kíván
ja ugyanis a jó erkölcs, az emberiség lekö
telezettsége egy olyan várossal szemben, 
amely — méreteihez képest -  a történelem
ben példátlan koncentrációját hozta létre 
a szellemi értékeknek. (A történetesen né
met nyelvű szellemi értékeknek.)

Ez a kérdés visszavezet ahhoz a másik
hoz, hogy hol van Európa, illetve hogy: 
mi alkotja a szó kulturális értelmében 
vett Európát.

Mindenkinek van egy saját definíciója 
erről. Az én Európa-képzetem jövőidejű: 
tudni vélem, hogy nagyjából milyen lesz 
és hol lesz Európa, az a birodalom, amely
nek első körvonalait az időben úgy kap
hatjuk meg, ha felrajzoljuk a térképre az 
első száz román stílusban épített templo
mot és ezt a területet körülkerítjük egy 
vonallal, majd ugyanezt megtesszük az 
első kétszáz gótikus katedrálissal, vé
gül az első száz egyetemmel. Nohát, ott 
jött létre Európa. A magja pedig az a fe
lület, ahol a három halmaz fedi egymást. 
(NEM 100 gótikus HANEM 200.) A szelle
mi értékek ama felépítményéhez, amely a 
szó ideális és kulturális értelmében vett 
Európát jelenti, Immanuel Kant életmű
ve azon európaiak számára is hozzátarto
zik, akik egyetlen sorát sem olvasták. Ha
tásában és következményeiben, közvetlen 
és közvetett szétsugárzásában amúgy is 
ott van annyi mindenben, ami azóta tör
tént.

Nem ugyahez a helyzet Hamannal, 
akit viszont, úgy vélem, igazából csak 
ezután fog fölfedezni magának a ráérő

6



HELIKON
utókor. A Herderrel való találkozásaink 
sem igazán mélyek -  de a Königsbergben 
született E. T. A. Hoffmann s az ifjúként 
ott éveket eltöltő' Kleist meg nem dönthe
tő bálványai egész generációknak. Mon
dataik, a bennük foglalt üzenetek elvá
laszthatatlanok Königsberg leikétől és 
szellemétó'l, s ezt Hannah Arendtró'l is 
így vélem.

II.

„A cél nem tűri meg kitolni ezt a 
halasztást -  például a (...) bizonyos 
államoktól elvont szabadság vissza
állítását -  a sohanapjára; mint 
Augustus szokta ígérni, ad calendas 
Graecas. Nem a nem teljesítést, ha
nem csak a haladékot engedélyezi: 
hogy ne történjék semmi elsietve és 
így a szándékkal ellenkezőleg. A tila
lom itt úgyis csak a szerzés módját il
leti, amelynek ezentúl nem szabad 
érvényesnek lenni; nem pedig a bir
tokállapotot, melyet, bár kívánatos 
jogcíme nincsen meg, mégis a maga 
idején -  a jóhiszemű megszerzés ide
jén -  az akkori közvélemény szerint 
minden állam elismert jogosnak.”

(Immanuel Kant: Az örök béke. Ba
bits Mihály fordítása)

Kant, mint emlékszünk rá, Az örök bé
kéről, az örök béke kérdéséhez írott hal
hatatlan tanulmányában (Zum ewigen 
Frieden) az államok közötti kapcsolatokat 
a személyek közötti kapcsolatoknak megfe
lelően, ezek mintájára látta helyesnek sza
bályozni. Leegyszerűsítve: ahogyan egy 
erős embernek sem lehet több joga, mint 
egy gyengének, ugyanígy egy nagyobb ha
talomnak sem lenne szabad több joggal 
rendelkeznie, mint egy kis országnak. Hit
ler éppen ezt az elvet kérdőjelezte meg, 
mikor helyette „az erők szabad játékára” 
akarta bízni az államközi kapcsolatok -  
és a történelem -  alakítását.

Nos hát, megkapta, amit akart -  mond
hatnék cinikusan; csakhogy dölyfössé- 
géért, önhitt ostobaságáért, a benne dü
höngő hübriszért nemcsak ő bűnhődött 
meg, hanem, egyebekről itt nem beszél
ve, éppen a lángba borított majd némette- 
lenített Königsberg is s vele együtt az az 
Európa, amelynek azóta is oly nagy szük
sége lett volna és lenne a mindent a hig
gadt kritikai elemzésnek alávető, józan 
königsbergi judíciumra.

Oroszország és Königsberg történelme 
egyébként egyszer már találkozott egy
mással. A város 1758-ban négy évre orosz 
megszállás alá került, és ez akkor elő
nyös hatást gyakorolt rá. Panaszra senki
nek sem lehetett oka, leszámítva néhány 
féltékeny férjet, akiket idegesített a nyal
ka és udvarias orosz tisztek megjelenése. 
Bálok, fogadások, tűzijátékok követik egy
mást, amúgy minden marad a régiben 
-  Hamannak úgyszólván fel sem tűnik, 
hogy változás történt, és Kant olyan ko
vácshoz hasonlítja magát, aki ugyanaz
zal a kalapáccsal veri tovább ugyanazt 
az üllőt. Néhány orosz tiszt rendszere
sen bejár az egyetemre előadásokat hall
gatni. Orosz megszálló hadsereg nem

tett még jobb benyomást soha sehol, és 
nem szerzett ekkora népszerűséget hazá
jának, mint 250 évvel ezelőtt a kissé már 
unalmassá vált Königsberg életét jótéko
nyan felrázó orosz katonák, akik akkor, 
e négy év alatt határozottan európai mód
ra viselkedtek. Königsberg pedig ekkor 
válik azzá -  ekkor először, ha rövid időre 
is -, amivé ma kellene válnia: a Nyugat 
és Kelet közti átszálló, átrakodó, közvetí
tő állomássá.

Elmondhatjuk tehát, hogy mindazok, 
akik csak egyetlenegyszer is találkoz
tunk már Kanttal, Hamannal vagy 
Hoffmannal, mi mindannyian jártunk 
már Königsbergben. Sőt, egy másik el
nök, Kennedy után szabadon: lehet, hogy 
mindannyian königsbergiek vagyunk. Ki
véve talán Kalinyin elvtársat.

O akkor válik majd königsbergivé, ami
kor visszaadja neki, igen, a városnak, a vá
ros saját nevét. A városnak és a városbeli
eknek, vagyis nekünk königsbergieknek. 
Szép gesztus lenne, még egy szobrot is 
megérdemelne (jobbat, mint amilyen 
most őrzi a pályaudvart) korunk valame
lyik neves művészétől, gondolom, maradt 
fönn néhány fotó az államelnökről még a 
nagy retusálások után is.

Igen, egy jó portréra lesz szükség, majd 
akkor, Kalinyin elvtársról, mert a szo
bor majd valamiképpen mindannak idő
beli és szimbolikus lenyomata kell hogy 
legyen, ami a várossal történt azalatt, 
amíg ennek az embernek a nevét viselte. 
És ha már a lenyomatoknál tartunk, per
sze hogy eszünkbe jut a száguldó ripor
ter története az (Osztrák-Magyar) Mo
narchia idejéből, amikor is egy közlegény 
saját ülepére tetováltatja az ezredese arc
képét. A katona fogdába kerül, de az ez
redest megüti a guta. Megjön a gyászoló 
özvegy is, ám nincs kéznél megfelelő arc
kép, amelynek alapján a szobrász kifa
raghatná az ezredes képmását a síremlé
ken. Úgyhogy végül mégiscsak a katonát 
kell előszedni a fogdából. Száguldó rip.: 
E. E. KISCH. A lényeg, hogy elkészüljön 
Kalinyin elvtárs szobra, mint hat-hét sö
tét évtized lenyomata, készüljön el minél 
hamarabb, és figyelje onnan, talapzatá
ról a szabad Königsberg szabad kikötőjé
ben az óceánjárók jövés-menését.

Apropó Osztrák-Magyar Monarchia. 
Mint ismeretes, egy húszéves csehszlo
vák közjáték után Magyarország egyik 
történelmi tartománya ezelőtt hatvan év
vel Ukrajnához került. Időnként szóvá is 
szokás tenni ezt mint fájdalmas magyar 
sérelmet, ugyanis e terület soha nem ké
pezte részét, még Trianon után sem, Uk
rajnának. (Pár száz évvel ezelőtt még 
egyébként az erdélyi fejedelemség része 
volt egy ideig.) De érdekes, hogy a leg
vadabb Erdélyt-vissza-mindent-vissza- 
irredentáknak, a határrevíziót követe
lő legkonokabb magyar revansistáknak 
sem jutott még eszébe visszakövetelni 
a Ferenc József-földet, amely -  közel ki
lencven sziget -  majdnem kétszer akko
ra, mint az Ukrajnához került magyar 
részek, és amelyről az első világháborút 
lezáró békeszerződések megfeledkeztek, 
így -  bár tényleges osztrák-magyar bir
tokbavételre nem került sor, s a cár beje
lentette rá birodalma igényét, s még örök

semlegességet is garantált neki egy szer
ződésben, a Ferenc József-föld egyesek 
szerint elvben a Monarchia felségterü
lete volt 1926-ig, amikor is Oroszország 
rátette a kezét s azóta az ő birtoka. Ha 
Oroszország lemondana róla, a magya
roknak az osztrákokkal kellene eloszta
niuk. (A Ferenc József-föld a bolygó leg
régebbi szárazföldjének maradványa, 
1873-ban fedezte fel, a Sarkkörön túl, kö
zelebb az Északi Sarkhoz, mint a Sark
körhöz, a Tegetthoff gőzösön útnak in
dult osztrák-magyar expedíció, kitűzve 
rá a Monarchia lobogóját és feltérképez
ve a szigetek nagy részét. Meg el is ne
vezve jó néhány objektumot, pl. Budapest 
fok, Wien csúcs, Deák fok, Zichy föld, Ru
dolf trónörökös földje stb. És bár az évi kö
zéphőmérséklet ott mínusz tizenöt körül 
lebet, de a haza földje az mégiscsak a ha
za földje, akkor is, ha olyan hideg van ott, 
hogy amikor a jegesmedvének eszébe jut
nak az osztrák-magyar idők és szájában 
összefut a nyál, még az is megfagy. Még
sem emlegeti soha senki, hogy Ferenc Jó
zsef-földet vissza, mindent vissza. Nem 
tudom, mért van ez így. De egyszer eljön 
az az idő is. Ahogy melegszik a bolygó, an
nál inkább.)

De tegyük félre az arktiszi utópiákat 
és térjünk vissza Königsberghez és ah
hoz a gondolathoz, hogy adják vissza még 
azelőtt, hogy reménytelenül elpusztul
na benne mindaz, ami hajdan ezt a vá
rost Königsberggé tette. „Adják vissza” 
-  vagyis az orosz közigazgatás adja át he
lyét egy közös európai—orosz közigazga
tásnak. A ma ott élő oroszok legtöbbje, 
úgy gondolom, nem érezné sérelmesnek 
az új helyzetet és nem kívánna másho
va költözni. És rajtuk kívül? Ugyan mi
féle emberek telepednének le a vissza
szerzett városban — kérdezhetné bárki 
—, ha nem is Németország kapná „vissza” 
Königsberget?

Először is létre kellene hozni egy több 
nyelven -  németül, oroszul, franciául, 
esetleg angolul is -  működő egyetemet. 
Az majd odavonzaná a diákokat, akik 
közül sokan bizonyára meg is telepedné
nek a városban. Az euro-bürokrácia érte
lemszerűen sietne megkapaszkodni arra
felé. A Königsbergből származó családok 
alanyi jogon visszaköltözhetnének, ha 
úgy akarnák. (Kant testvéreinek, úgy tu
dom, ma is élnek a leszármazottai.) Erdé
lyiek és svájciak eleve szívesen lennének 
látva, igény lévén a multikulturalitásban 
szerzett tapasztalataikra. Aztán ott len
nének a képtárak, múzeumok, diákkocs
mák; a pénzintézetek, a kereskedelmi 
vállalkozások, a színházak és kutatóin
tézetek (pl. az Immanuel Kant Békekuta
tó Intézet stb.) -  nem beszélve a festőkről 
és írókról -, egyszóval sokak sietnének 
(újra)benépesíteni a kultúrának vissza
szerzett városállamot, különböző nemze
tiségű polgárok soha nem volt közösségét 
hozva létre benne.

Magam is szívesen lennék egy (nem
csak virtuális, hanem) valóságos 
Königsberg polgára. Mondhatnám: alig 
várom, hogy odaköltözhessek és Euler 
nyomán végigjárjam a hidakat, a helyszí
nen tájékozódva arról, hogy gráfelméleti- 
leg mi is velük a pontos helyzet.
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IOAN NEGRU
Havazás farkasokkal
(Západá cu lupi)

A másik életben 
ki él majd közülünk?
Mint aranygolyót visszük magunkkal 
egy senki obulusát

De nem a halálról van szó 
mert ő  szeplőtelen 
és tiszta
és egy rügyből fakadt 

ö a
kenyér és a bor

és a havazás farkasokkal.

Időszakos illúzió
(Iluzie temporalá)

Saját halálunk napszámosai 
igyekszünk s tényleg úgy tűnik nekünk 
hogy a miénk
és éppen ezért bölcsek is vagyunk

és ő szóbaáll mindenkivel 
a saját nyelvén 
és mindenki megérti

megváltatlan pogányok 
és keresztény megváltatlanok 
mintha meg sem született volna a halál 
és az anyja sem maradt volna terhesen

és hozzánk jönnek a napszámosok
hogy igyunk egy vodkát sörrel
és mulassunk reggelig
amikor megjön anyjával apjával együtt
és mi iszunk
és nem is baj
és nincs egyetlen bűn sem
és meg se rettenünk tőle hogyha felsír.

lo an  N egru: 1957-ben született a Kolozs 
megyei Nagysebesen. Költő, a Grinta kiadó 
szerkesztője. Legutóbbi kötete a Havazás 
farkasokkal 2006-ban jelent meg.

Fehér a fehéren
(Alb peste alb)

itt és most az első a legelső szerelem
akár a föld mélyéből kiásott szobor
tömve hieroglifákkal
és aztán a kezdetek szerelmei
éretten perzselődve
és még egy végtelen lény
hatalmas ágy melyen a lepedő is ugyanakkora
tele hieroglifákkal
fehér a fehéren
ahogy a kígyónál pikkelyre a pikkely 
csak a mákkal teli kert 
megérve zöldre pirosra 
itt és most csak az első szerelem 
mint anyjával a gyermek

és aztán az után után 
szobor
a márvány magban

fehér a fehéren 
aranymag 
fehér a fehéren

Az Illat 
felidézése
(Reamintirea miresmei)

istennő volt mikor megismertem 
mint egy fehér márvány 
kő afrodité tisztára olyan volt 
és hosszú haja fekete fekete 
le a lábszárig a bokákig 
egészen a fehér talpak füvéig 
megnyiratkozva 
szőrtelenítve 
emberré lett és tovatűnt 
megváltozott az illata is 
nem lelek nyomára 
árnyék nélkül 
ösvény nélkül

istennő mondtam
egészen a lábszárig egészen a bokáig 
egészen a fehér talpak füvéig 
emberré lett és tovatűnt 
árnyék nélkül 
ösvény nélkül

KARÁCSONYI ZSOLT fordításai
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BALÁZS JÁNOS

A goliárdság emlékei a magyar szókincsben
1. Pais Dezső Árpád- és Anjou-kori 

mulattatóink című, először a Kodály- 
Emlékkönyvben (Budapest 1953. 95— 
110), majd pedig külön is megjelent tanul
mányában (A Magyar Nyelvtudományi 
Társaság Kiadványai, LXXXI, 1953) 
részletesen elemzi a középkori magyar 
joculator-okra vonatkozó adatokat. Meg
állapítja, hogy a hazánkbeli joculator-ok, 
akárcsak külföldi társaik, a jongleurok, 
spielmannok a XIII. században külön
féle ügyességekben jeleskedtek, utóbb 
pedig, a XIV. század folyamán „az egy
séges joculator-ság nálunk is, mint 
külföldön, kezd elszakosulni. Egyéni 
rátermettségüknél és gyakorlatuknál, is
kolázottságuknál fogva a mulattatóknak, 
vígságszerzőknek egész csomó szakmája 
keletkezik: az alakosok vagy histriók, kü
lönféle hangszerjátszók: az Igrickarcsán 
és egyebütt feltűnő' síposok, a kobzosok, 
gajdosok stb.” (MNyTK. LXXXI, 15).

Kardos Tibor 1939-ben közzétett tanul
mányában (Deákműveltség és magyar re
naissance, Századok 1939. 295—338; 449 
—491), majd pedig Középkori kultúra, kö
zépkori költészet című könyvében (A Ma
gyar Történelmi Társulat Könyvei VII. 
Budapest é. n.) kimutatja, hogy a középko
ri magyar deákság, egyebek között a vá- 
gáns deákság mint társadalmi réteg igen 
jelentó's tényezó' volt a magyar művelődés
ben. Különösen fontosak és alapvetők Kar
dos említett műveinek a goliárdságról, va
lamint az európai s ennek keretében a 
magyar goliardikus költé
szetről szóló fejezetei. Az 
utóbbi évtizedekben fran
cia, angol, német és olasz 
filológusok nagy erőfeszí
téseket tettek, hogy fel
tárják a középkori vágáns 
diákok életére és költői te
vékenységére vonatkozó 
anyagot. Az erre vonatko
zó irodalom szinte már 
áttekinthetetlen számunkra jórészt hoz
záférhetetlen1. Kardos Tibornak köszön
hetjük, hogy e külföldi kutatások eredmé
nyei hazánkban is ismertté váltak s hogy 
fény derült a középkori, valamint a rene
szánsz-korabeli magyar deákságnak, a 
különféle deáktípusoknak az írásbeliség 
kialakításában, a magyar lírai költészet, 
novella, széphistória és színjátszás fejlesz
tésében játszott igen jelentó's szerepére. 
Ma már tudjuk hogy a XII—XIII. század
tól kezdve vagy még tovább a magyar di
ákéletnek is jellegzetes alakjai voltak a 
kóborló diákok. Európa-szerte ismert la
tin nevükön clerici vagantes, vagi scola- 
res, clerici vagabundi, eberhardini, buf- 
fones, trutanni, mimi, histriones s végül, 
de nem utoljára és nem a legritkábban: 
goliardi. E nevek némelyike (mint mimi, 
histriones, buffones) arra utal, hogy e kó
bor deákok bohócnak, bűvésznek, színész
nek is felcsaptak, ha a szükség úgy kíván
ta. De foglalkoztak mással is: jóslással, 
kuruzslással, ördögűzéssel vagy éneklés

sel, verseléssel. Ilyen módon középkori 
mulattatóink, joculator-aink sorában he
lyet foglaltak a vágáns deákok, a magyar 
goliárdok is.

De hogyan hívták hazánkban Villon
nak e magyar társait? A clericus-nak, a 
középkori egyetemek tanulójának, az egy
házi és a világi deákság tagjainak neve 
a ‘diaconus’ jelentésű és hozzánk óegyhá
zi szláv formájában (diakb) érkezett, de 
végső soron a középgörög diákosból lett 
diák, déjak, deák, dijak gyiák, gyák volt 
(vö. NySz.; OklSz; MTsz; EtSz; Melich, 
Szláv jövevényszav. I, 2. 239—41, 164, 
201., SzófSz.). E szó eredeti jelentése ha
zánkban is ‘diaconus’, majd ‘literatus, 
scriba, secretarius, gelehrt, Schreiber, 
sekretár’; a XVI. század óta pedig ‘scho- 
lasticus, studiosus, schüler’, valamint ‘la- 
tinus, lateinisch’, továbbá ‘kántor’ (ld. 
NySz. ; TZs. 1838; CzF.; EtSz.). Kérdés, 
hogy volt-e e szavunknak ‘énekmondó’ je
lentése is, mint Sebestyén Gyula állítja 
(Ethnographia XI 8.; A magyar honfogla
lás mondái, I, 127). Kardos Tibor a Budai 
Krónika családjára hivatkozva, melyben 
a „hétmagyar” neve gyak, nem tartja le
hetetlennek, hogy a Bécsi Képes Krónika 
valamint a Budai Krónika ágának szét
válásakor „az énekesek egyik csoport
ját „gyák”-nak is nevezték” (Középkori 
kultúra, középkori költészet, 135). Szerin
te „nyilvánvaló, hogy a goliardusokkal 
egyenlő jelentésű költőtípust takar a fo
galom” (uo.). Vagyis a magyarországi vá

gáns clericusnak, a goliardusnak a neve 
általában diák volt. Csak az esőjóslással, 
viharfölidézéssel s más effélékkel foglal
kozó magyar goliardoknak termett ma
gyar földön külön nevük, a garabonciás 
(i. m. 135 —38; Századok 1939, 467 kk). 
Mint azonban az alább elmondandókból 
kitűnik, volt a hazai vágáns diákoknak, 
a goliárdoknak más nevük is, mely mind
máig élő eleme a magyar szókincsnek, 
csakhogy eddig nem tudtunk erről. S ma
ga ez a szó mindennél ékesebben hirdeti, 
hogy a goliárdság a középkor folyamán 
hazánk társadalmi életében valóban szá
mottevő tényező volt.

2. Kardos Tibor idézett alapvető művei
ből tudjuk, hogy a magyarországi goliar
dikus költészetnek két jellegzetes termé
két őrzi a pécsi Egyetemi Könyvtárban 
található Magyi kódex. Arra is ő hívta fel 
a figyelmet, hogy ennek a XV. századi kó
dexnek az egyik bejegyzése a goliardus 
szót imigyen értelmezi: goliardus — gu- 
losus (Századok, 1939, 467 -  69). A Magyi

kódexet kiadta Kovachick 1799-ben Pes
ten megjelent Formulae Solennes Styli cí
mű művében is (XXVII. 1.). Innen idézi 
Bartal A magyarországi latinság szótá
rában : „Coliardus : gulosus (apud Du C. 
bufo, ioclator); nagybélű, torkos, trágár. 
Gall. gouliafre. Mindebből kiviláglik, 
hogy hazánkban évszázadok folyamán is
meretes volt a goliardus szónak ‘gulosus’ 
jelentése. Ez egészen természetes is, hi
szen a goliardus tövében sokan igen régi 
idők óta a gúla ‘torok’ szót vélték fölfedez
ni, s ezért közkeletű volt a goliardus-nak 
‘golosus, torkos’ jelentése. Carlo Battisti 
és Giovanni Alessio olasz etimológiai szó
tára szerint a középlatin goliardus, olasz 
goliardo voltaképpen a középkori latin
ban Golias formában járatos Góliát tulaj
donnévnek, valamint a latin gúla, olasz 
gola ‘torok’ közszónak a vegyüléséből ke
letkezett.2 A bibliai Dávidnak, Isten hű 
szolgájának ellenfele, Góliát a középkor
ban, mint ismeretes, az Isten elleni láza
dásnak volt a szimbóluma. Abelardot is 
ellenfelei a Golias gúnynévvel bélyegez
ték meg.3 A középkorban a vágáns diáko
kat Golias családja tagjainak tartották. 
Az 1231-ben Chateau Gonthier-ben ho
zott határozatok XXI. pontja a következő
képpen intézkedik: „De Goliardis... item 
in concilio provinciali statuimus quod cle
rici ribaldif maximé qui Goliardi nun- 
cupantur, per episcopos et alios prelatos 
praecipiantur...”5 Egy 1239-ben Sienában 
hozott zsinati határozatnak XII. pontja pe

dig így kezdődik: 
„Statuimus quod 
Clerici ribaldi, 
maximé verő qui 
dicuntur de fa
mília Goliae, per 
Episcopos... ton- 
deri praecipian
tu r”.6 Egy 1245- 
ben kelt és IV. 
Ince pápától ki

adott rendelet pedig az eltévelyedett, bo
hócnak és csepűrágónak felcsapott cle- 
ricusok vétkeit egybeveti a bibliai Dávid 
életének tisztaságával: „De vita et hones- 
tate clericorum... [cap. XII.] Cum decore 
(Theatrales) Mimi et histriones nullo tem
pore post poenitentiam sunt promovendi 
nisi per dispensationem papé... hoc intel- 
ligo de his qui publice coram populis faci- 
unt gesticulationes sui corporis... si enim 
in occulto etiam coram pluribus aliis sal- 
taret vei corizaret, non prohibetur a pro- 
motione post poenitentiam. Idem etiam 
videtur si semel tantum yel etiam plu- 
ries fecisset coram populo dummodo non 
assuefecisset nec esset infamis. Infamia 
enim et vilitas personarum est causa 
quare promoveri prohihentur, et non pec- 
catum, quia sine peccato hoc fieri posset, 
quia David et plures alii saltaverunt sine 
peccato...”7 Arról is tudunk, hogy a XIII. 
század elején a goliárdság, mint külön or-

> > > > >  folytatása 10. oldalon
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» > »  folytatás a 9. oldalról

do Golias-1 vallotta fejének.8 Ilyenformán 
a XIII. századtól kezdve a goliardok ne
vét hol a. gúla -  gola szóval hozták kapcso
latba, hol pedig a bibliai Góliát nevével. 
Hogy e származtatás minden tekintetben 
helytálló-e, az a mi szempontunkból ezút
tal közömbös. Annál fontosabb tudnunk, 
hogy a Magyi kódex idézett bejegyzése 
szerint a goliardus szónak ‘gulosus’ értel
mét a magyarországi latinságban is szá
mon tartották.

Tudjuk azonban azt is, hogy a közép
kori latinban a gulosusnak egyik gyako
ri szinonimája leccator volt. Bartal Antal 
szerint leccator a. m. ‘gulosus; nyalánk” 
(i. m. leccator al.). Ilyenformán goliardus 
és leccator rokonértelmű szavak. Persze, 
e szónak, melynek ismeretes lecator alak
ja is (Du Cange szótárában ez a címszó) 
egyéb jelentései Du Cange szerint ‘catillo, 
scurra’. Ehhez hasonló jelentései voltak 
azonban a goliardus szónak is. Du Cange 
idéz egy középkori szokásmondást, mely 
kimondja: hogy „goliardi, bufones, jocu- 
latores üdém sunt”, majd egy 1380-ból 
való adatot, mely szerint: „Anthonius de 
Sagiaco se gerens pro ribaldo, et se di- 
cens de ordine seu statu Goliardorum seu 
buffonum9... (goliardusal). Ilyenformán te
hát mind a goliardus, mind pedig a lec
cator ismert tagjai a középkori jocula- 
tor-ok népes családjának. E kétségtelen 
tény a mi szempontunkból igen figyelem
re méltó. A leccator szó ugyanis többször 
előkerül a mi Salamon és Markalfunk la
tin eredetijében. így például a XII. feje
zetben, a következó'kben: „Audiens hec 
Fusada repleta furore et ira prorupit 
in hanc vocem: Pessime leccator,10 qua- 
re ego non haberem partem in heredita- 
te mea?”11 A magyar fordításban ez így 
olvasható: „Ezt hallván Fudáza, felgerje- 
de és betelék dühösséggel és illyen szókat 
szóla mérgében: O te gonosz hízelkedő és 
nyalakodó hitván lator! Miért ne vennék 
részt az én örökségemből?”12 Eszerint te
hát leccator magyarul a. m. ‘hizelkedő 
és nyalakodó lator’. A XVIII. fejezetben 
is előkerül a leccator szó, imigyen: „... 
lile callidus leccator,13 quem modo uidis- 
tis, hec omnia confinxit. Unusquisque vir 
uxorem unam habeat et illám cum fide et 
honestate diligat”14 Ugyanez magyarul: 
,Mindezeket ám az álnok hitető lator gon
dolta, kit mostan látátok, hogy kivetének. 
Sőt én azt mondom, hogy minden jámbor 
asszonyállatnak egy-egy ura légyen...’15 
Itt tehát leccator a. m. ‘hitető lator’. Végül 
előfordul még e szó annak a jelenetnek a 
leírásában, amelyben Markalf a király 
egyik kopasz szolgájának a fejére köp : 
„Ad hoc coram rege caluus ait : Ut quid 
iste impurissimus leccator hinc intromit - 
titur ante dominum meum regem, ut nos 
vituperet et confundat? Aut taceat aut ei- 
ciatur! Marcolfus ait: Fiat pax! Tacebo.”16 
Mármost: a mi szempontunkból külön
leges figyelemre tarthat számot ennek 
a helynek a magyar fordítása, mely az 
1577-es kiadásban Dézsi Lajos fentebb is 
idézett modern szövegkiadása szerint így 
hangzik: „Erre az király előtt felele a ko
pasz ember: Mi dolog, hogy ez hitván alá

való gallyát embert ide bebocsátják, hogy 
minket ekképpen rútóljon [= gyalázzon] 
az mi királyunk előtt? Vessék ki tova az 
ajtón! Markalf: Békesség bódogság: hall- 
gas és im én is hallgatok immár!“17 A szá
munkra fontos részt Simonyi Zsigmond 
az 1591. monyorókeréki kiadás alapján 
így közli: „Hitvan ala való gályát ember.
. .” (NySz. I, 1053.) A Salamon és Markalf 
XVI. századi magyar fordítója szerint te
hát a goliardus szinonimájának, a lecca- 
for-nak magyar jelentése: ‘hizelkedő és 
nyalakodó lator; álnok hitető lator; hitván 
alávaló gallyát ~ gályát ember'. Ezek után 
felállíthatjuk a következő szinonimikus 
arányrendszert: goliardus: gulosus: lecca
tor: gallyát (gályát) emberi E rendszer első 
tagját összekapcsolva az utolsóval ezt kap
juk: középkori latin goliardus-. magyar R. 
gallyát ~ gályát (ember). Eddigi jelentés
tani vizsgálataink eredménye tehát az, 
hogy mai gálád szavunk egyik régi alak-

változatának, gallyát -  galyat-nak jelenté
se a. m. ‘leccator, goliardus’. Markalf is ef
féle joculator, közelebbről meghatározva 
leccator [= trufator, goliardus] volt, azaz 
magyarul gallyát -  gályát. Ezt látva jogo
san kérdezhetjük: eddig ismeretlen erede
tűnek tartott gálád szavunknak nincs-e 
valami köze a középkori latin goliardus- 
hoz? Jelentéstani szempontból -  legalább
is a fent előadottak alapján -  ez az egy
bevetés teljesen jogosult. De vannak még 
bőségesen egyéb bizonyítékaink is. Néz
zük most ezeket.

3. Melich János szerint gálád szavunk 
eredete ismeretlen. A szláv nyelvekből 
való eddigi származtatások szerinte tel
jesen elfogadhatatlanok, mind alakta
ni, mind pedig jelentéstani szempontból 
(EtSz. II, 826 -  27). Ismeretlen eredetű
nek tartja e szavunkat a SzófSz. is. Figye
lemre méltó Melich János következő ész
revétele: „A magy. gálád-ról ezt jegyzem 
meg: A JókK.-ben főnév is, melléknév is; 
a szó eredetének ismerete nélkül nem tud
juk, melyik a fejlődött jelentés” (EtSz. II, 
827). Ismeretes, hogy gálád szavunk a Jó
kai kódexben fordul elő legelőször. Itteni 
jelentéseiről Melich a következőket jegyez
te meg: „...amennyire megállapíthattam,

a JókK. szövegének megfelelő lat. szöveg
ben az abomi, vilis ‘utálatos’, vilis ‘aláva
ló’ szavak vannak gáláddal fordítva’ (i. 
m. 826). Melichnek ez az utóbbi megál
lapítása helyes, csak némi kiegészítésre 
szorul. A Jókai kódexben ugyanis az első 
hely, ahol gálád szavunk előfordul, a kö
vetkező: „...zent fferencz monda Mykoron 
megyewnk zent mariahoz de angelis, es 
ezkeppen az helynek capuyara zozatlonk: 
es az kapputarto yew haraguuan: mond 
kyk uattok ty: es mondónk: my vágyónk 
ketten te a attyadfyay kewzewl: Smond 
ew az ellen fewg ty vatok kett latrok: kyk 
ez vilagott kernyel kerengyk: zegeneknek 
alamy/nayat ragadozuan Es nem nytya 
meg nekewnk... es az kaputarto ínykép
pen nugatlan haboroduan ky yew. es 
kemen/ege/1 menkett czappafakual meg 
gewtewryewn: monduan menyetekel yn- 
nett yeles toluayok es galyadok”:18 es me
nyettek az hospitalba.. (JókK. 30.) Itt azt 
olvassuk, hogy Szent Ferencet és koldu
ló szerzetes társát nem engedi be az em
lített kolostor kapusa, mert rongyos ru
hájukról ítélve útonállónak, latornak, 
cégéres tolvajnak [= yeles toluay] és ga- 
lyad-nak tartja őket és azt tanácsolja ne
kik, hogy menjenek a hospitálba, ott ta
lán könyörülnek rajtuk, ő nem engedhet 
be a kolostorba ilyen gyanús személyeket. 
A minket érdeklő szövegrésznek megfele
lő latin szövegben ez áll: „Recedite hinc, 
pultrones vilissimi,19 et ite ad hospitale!”20 
A yeles toluayok es galyadok latin mintája 
tehát pultrones vilissimi volt.

Mármost: mit állapíthatunk meg a 
latin szöveg alapján a gályád jelentésé
re és szófajára vonatkozóan? A további
ak szempontjából lényeges körülménye
ket. A kódex idézett részének szövegéből 
kitűnik, hogy a kaputartó alkalmasint 
azért fogadta olyan gyanakvóan Szent 
Ferencet és szerzetes társát, mert vá- 
gáns diákfélének nézte őket. Ezért uta
sította őket a hospitálba. Mi is volt a 
hospitale a középkorban? Du Cange sze
rint: „Hospitale ‘Locus seu aedes in 
Monasteriis, ubi hospites et advenae 
recipiebantur’ (i. m. hospitale al.). Bartal 
szótárából pedig megtudjuk, hogy volt 
a középkorban egy külön szerzet, mely
nek tagjai hospitale-jukban szállást ad
tak az utas embereknek és a betegeknek. 
A XII. században hazánkban is megtele
pültek : „Hospitalis fratres, fratres, qui 
Hierosolymis in Hospitali. suo peregrinos 
et aegrotantes recipiebant (inde ducunt 
nőmén). Ordo eorum in patria nostra 
(primum Strigonii) saec. XII. consederat; 
Hungarice: Szt. János lovagok. . .“ (id. 
mű hospitalis al.). Ezek után nem megle
pő, hogy a Jókai-kódex szövegének fordí
tója számára éppen nem volt ismeretlen 
a hospitale.21

Másfelől, mint erre már céloztunk, 
okát tudjuk adni annak a rendkívüli bi
zalmatlanságnak is, amellyel az említett 
kapus fogadta a két kolduló szerzetest. 
Mint ismeretes, a Szent Ferenc életét 
megörökítő Speculum perfeotionis 1227- 
ben készült, a Floretum Sancti Francisci 
pedig 1322-1328 között, vagyis éppen 
azokban az időkben, amikor Itáliában 
és Európában másutt is rendkívüli mér-
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tékben elszaporodtak a vágáns diákok. 
A zsinatok évszázadokon át foglalkoznak 
velük. Az 1072-i roueni zsinati határoza
tok XII. pontja kimondja, hogy a szerzet
ből megszökött szerzeteseket vissza kell 
küldeni kolostorukba: „Ut monachi vagi 
admonasteria sua redire compellantur”.22 
Az 1092-ben tartott szabolcsi zsinat hatá
rozatainak XVII. pontja is intézkedik az 
idegenből jött klerikusok alkalmaztatása 
felől, kimondván, hogy az idegenből püs
pöki ajánló levél nélkül érkezett papok 
ügyét meg kell vizsgálni, hogy nem ro
vott multúak-e.23

Kardos Tibor (Századok, 1939. 452. 1.) 
felhívja a figyelmet egy másik hazai in
tézkedésre. az 1114-i zsinatnak arra a ha
tározatára, mely szerint más püspökség
ből vagy provinciából érkezett klerikust 
ajánló levél nélkül nem szabad alkalmaz
ni; az idegenből jött rosszhírt! klerikuso
kat pedig el kell bocsátani.24 Waddell idé
zett művének függelékében (244-70. 1.) 
egybeállította azokat a zsinati határoza
tokat, amelyeket a vágáns diákok (clerici 
vagi, joculatores, goliardi) ellen hoztak. 
E rendkívül tanulságos egybeállításból 
nem hiányzik a szabolcsi zsinatnak fent 
már ismertetett határozata sem. De talá
lunk itt számos más, hasonló külföldi zsi
nati határozatot is, különösen a XIII. és 
a XIV. századból. Ezeket fölöslegesnek 
tartjuk mind fölsorolni. Elég belőlük né
hányat említenünk annak kétségtelen bi
zonyságául, hogy -  mint Kardos Tibor is 
megállapítja — „... a XIII. század második 
negyedében a goliardok élete megfordult 
... Az egyház üldözése megnehezítette 
helyzetüket a klérus körében ... (Száza
dok, 1939. 449,1.). Az 1259-i mainzi tarto
mányi zsinat kimondja, hogy feslett életű 
vágáns klerikust egyházi személyek ne fo
gadjanak be s az ilyeneknek ne nyújtsa
nak semmiben segítséget.25 Lényegében 
ugyanezt mondja ki az 1261-i mainzi zsi
nat határozatainak egyik pontja is.26 Szi
gorú határozatot hoz az 1261-i valenciai 
zsinat is azok ellen a klerikusok ellen, 
akik kockajátékban vesznek részt, iszá
kosak, zöld és sárga köntöst viselnek27 
és fegyveresen járnak-kelnek.28 Salzburg
ban a jelek szerint különösen sok vágáns 
diák garázdálkodhatott, mert az itt ta r
tott zsinatok ismételten hoznak tiltó ha
tározatokat ellenük. Az 1274-i salzburgi 
zsinat kemény szavakkal bélyegzi meg 
a vágáns diákok tűrhetetlen viselkedé
sét.29 Az 1291-i salzburgi zsinat ismét 
terjedelmes határozatban foglalkozik a 
vágáns diákok „szektájával”, felsorolva 
ezeknek tömérdek bűnét. A vágánsok 
meztelenül járnak-kelnek mindenkinek 
a szemeláttára, mocskos helyeken hál
nak, a kocsmákban, játékbarlangokban, 
bordélyokban, tanyáznak bűnös üzelmek
kel szerzik meg élelmüket s züllöttségük 
akkora, hogy megjavulásukra semmi re
mény sincs.30 Az 1310-ben tartott salz
burgi zsinat pedig, híven követve VIII. 
Bonifác pápának 1298-ban kiadott uta
sítását, kimondja, hogy azokat, akik a 
klerikusok rendjét meggyalázva felcsap
nak ioculator-nak, goliardus-nak, bufo- 
nak [= bohócnak] s e szégyenletes mester
séget harmadszori intés után is tovább

űzik, minden egyházi privilégiumuktól 
meg kell fosztani.31 Hasonló kérlelhetet
len szigorral lép fel a vágánsok ellen az 
1287-i liége-i, az 1300-i kölni és az 1310- 
i mainzi zsinat is. A IV. László uralkodá
sa alatt tartott 1279-i budai zsinat pedig 
megtiltja a klerikusoknak, hogy feljebbva
lóik engedélye nélkül elhagyják az orszá
got vagy egyházmegyéjüket.32

Az egyház tehát könyörtelen volt az 
oly sok bajt okozó vágáns diákokkal, a 
goliárdokkal szemben. Nagyon is érthe
tők ilyen módon a Jókai-kódex említett 
helyén szereplő kaputartó rendkívül kí
méletlen és goromba szavai, melyekkel el
utasította a két toprongyos kolduló szerze
test, Ferencet és társát : „... ty vatok kett 
latrok : kyk ez vilagott kernyel kerengyk: 
zegeneknek alamy/nayat ragadozván ... 
yeles toluayok és galyadok...”33 A ‘világot 
körülkeringő latrok, jeles tolvajok’ kitétel 
itt csak arra vonatkozhat, hogy a kolostor 
kapusa vágáns diáknak nézte a két szer
zetest, s ezért is nevezte őket gályád-nak, 
azaz goliárd-nakl Az idézett zsinati tiltó 
határozatok szövegének ismeretében ez a 
magyarázat -  úgy hiszem -  eléggé termé
szetes.

Ebből pedig azt következtethetjük, 
hogy a gályád jelentése a szóban forgó he
lyen a. m. ‘goliardus, vágáns diák’, szófa
ját tekintve pedig főnév, éppúgy, mint a 
vele itt rokon értelemben használt lator 
és tolvaj. Sőt, a mondottak alapján azt 
is állíthatjuk, hogy a R. gályád nyelvünk
ben eleinte bizonyára főnévként honoso
dott meg s csak gyakori jelzőként való 
használata folytán válhatott később mel
léknévvé.

Hogy gálád, R. gályád, gal(l)yat sza
vunk eredeti jelentése valóban ‘goliardus, 
joculator, scurra’ volt, arra meg két igen 
fontos bizonyítékunk van. Prágai András
nak Fejedelmek serkentő'órája című, latin

ból fordított és 1628-ban Bártfán kiadott 
művében, a 974. lapon a ‘nyavalyás játéko
sokról’ olvashatunk, akik több bajt zúdíta
nak embertársaikra és az államra, mint 
a gyilkosok: „Mert Bámtalan /oc réhel 
nagyobb az I/tenec ellen való vétkec [az 
említett ‘nyavalyás jatékosok’-nak] és az

kőzón/eges tár/a/ágnak-is /ulyo/Jabb fo
gyatkozására vagyon, hogy az eßes em
bereket, az ő érzékenfegektül, az mikép
pen az gálád bitangoc cselekeßnec, meg 
foBtyác, hogy nem mint az minémű kárt 
az gyilko/oc ßereznec, midőn ellenfege- 
ket életektul megfoßtya. -  Effele bolon- 
doc játékofoc, fektoloc, mosléc tréfájáé34 
ez egy dologért láttatnac czelekedni ezt 
a vaíót/ágot, hog tudni illic el hite//ec a 
zembereckel, hogy ok tréfában ßollanac, 
tréfában jádczanac35 és ßomorufágot tu- 
loc el uznec ; ezt-is csac ez végre, hogy 
az embereknec marhájokból el csenvén 
magoknac haßnot kere//enec. Es vayha 
marhánkal meg elégedvén, okosságun- 
kat-is el nem lopnád” S vajon kik ezek 
a „nyavalyás játékosok”, a „gálád bitan
gok”, „bolondok”, „fektolok” „moslék tréfá- 
júak”, akik „tréfában szólanak” és „tré
fában játszanak”, megszédítik, becsapják 
embertársaikat? Megtudjuk ezt az eredeti 
latin szövegből „Quod si dicas, Lamberte, 
cum PRINCIPUM sit omnibus aequa- 
bilem administrare justitiam ; cumque 
in aliis multis flagitiis serio perpetratis 
conniveamus ; cur joculatoribus misellis 
[‘nyavalyás játékosok’], quorum actiones 
omnes ludicrae fuerunt, non ignoscamus? 
... Infinitis enim partibus Major est deo- 
rum offensa. & gravius Reipublicae detri- 
mentum, quod fenfu, quemadmodum fa- 
ciunt, homines cordatos fcurrae privant; 
quam quod homicidae, vitám inimicis eri- 
pientes afferunt. — Unum hoc fibi panto- 
mimi, joculatores, gladiatores & scurrae 
propofuerunt, perfuadere /cilicet homini- 
bus, ut joco loquantur, joco agant, tristi- 
tiamque a fe abigant, idque hoc tantum 
fine, ut de fortunis nonnihil ipforum aufe- 
rant. Atque utinam fortunis contenti, non 
furarentur nobis prudentiam.”36 A ma
gyar fordításban szereplő játékos tehát a 
latin eredetiben a. m. ‘joculator’,37 gálád 
bitang, és moslék tréfájú a. m. ‘scurra’,38 
bolond a. m. ‘pantomimus’,39 fektöló40 
a. m. ‘gladiator’. Vagyis a gálád bitang, 
vagy másként moslék tréfájú a. m. ‘scur
ra’ és végső soron ugyanabba a családba 
tartozik, mint a joculator és a pantomi
mus. Mármost tudvalevő, hogy a jocula
tor és a scurra a goliardus-nak gyakori 
szinonimái, mint már erről fentebb is is
mételten szóltunk. Du Cange szótárában 
a gallardus c. al. ezt találjuk: „gallardus. 
‘Joculator, mimus, scurra, ut goliardus’...” 
Ebből megtudjuk, hogy goliardus-nak a 
középkori latinban járatos volt gallardus 
változata is, s hogy mindezek ugyanazt 
jelentették, mint ‘scurra’. De egy 1425- 
ben kelt, s Du Cange szótárának idézett 
helyén olvasható zsinati határozatból 
megtudjuk azt is, hogy milyen volt e bo
hóckodó, moslék tréfájú goliárdoknak az 
öltözete : „Intelleximus ... quod quamp- 
lures curati eorumque vices gerentes aut 
clerici ... incedunt ... cum capuciis, quo
rum corneta circa collá seu eorum facies 
habent tortas, adeo quocl melius viden- 
tur et apparent seculares seu gallardi,41 
quam presbyteri seu clerici...” Hasonló je
lentésben szerepel Du Cange szótárában 
e szónak galliardus alakja is, egy zsinati

> » »  folytatás a 12. oldalon
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határozat szövegében: „Statuimus ut dé
riéi, maximé beneficiati, quacumque dig- 
nitate praefulgeant, mimis, joculatoribus, 
buffonibus, Galliardis1 seu hominibus ar- 
tis ludicrae... quidquam largiantur...”

Ezek szerint tehát Prágai András még 
a XVII. század elején is úgy tudta, hogy 
a goliardus-szál azonos jelentésű scurra 
magyarul a. m. ‘moslék térfájú; gálád bi
tang’! Ezzel pedig pontosan egyezik az, 
amit a MTsz. közöl gálád szavunknak 
Abaúj megyében járatos jelentéséről: 
gálád: ‘piszkos nyelvű, rút magasvisele
tű ’ valamint a Tsz. alapján : „gálád: ar
cátlan (frech) (Hely nélkül...)”. Ehhez az 
egyezéshez, úgy hiszem, nem kell semmi 
további magyarázat!

De van még egy XVII. századi, igen 
becses adatunk e szavunkra, mégpe
dig Szenei Molnár Albertnak egy szin
tén latinból fordított és 1630-ban közzé
tett művében, melynek címe: Discursus 
de summo bono, A legfőb iorol... Ennek 
az erkölcstanító műnek a hatodik részé
ben arról van szó, hogy az ékes öltözet 
boldoggá teheti-e az embert: „De ezt még 
fennyen mentegetniek kell az gyalázatos 
pompáskodá/t az gyönyörűség haláBó 
világ fiainak: Az tiszteséges öltözetet, 
elßeny védheti az If ten, ugymondnak 
ők, az ruházat éke/iti az embert ; Vegye 
reá az kinek vagyon etc. Sot ha ßinte el 
dißtelenit-is és bolondá kábává télien is, 
ugyan ékesít azért, hogy az madár az 
ő tollain, az eb Bőrén e/mértethe/sék 
meg: Mert nem tudná ember hogy oly 
kába gálád42 fantaßtikos légy, hogy
ha az tárafarán ßabott metélt vagdalt 
béllett prémezet, finórozott, boncsokos 
kóntosódról meg nem e/mértetnél: az 
mellyekben mint amaz Béltol térengetett 
Lövöldék, leppendék, úgy fordulß repulß, 
levegß elő mintha valami tövis bokorból 
nőttél, vonyattattál volna ki, nem kell 
csengetyús fúlet kápádra csinálni, igen 
e/mérnek öltözetedről, enyves madaráB 
póznádról, lépes léBádról!”43 I. m. 217—8. 
1. Az a bolond, kába, gálád és fantastikos, 
akiről itt szó van, nyilvánvalóan valamifé
le alakos, mulattató, vigságszerző, kit tá
rafarán [= ’esetlenül’] szabott, boncsokos 
l- ’cafrangos’; vö. EtSz.,. boncsokai] kön
töséről már messziről meg lehet ismer
ni! Fentebb, egy 1425-ben kelt zsinati 
határozat szövegének kapcsán szó volt 
a gallardus-ok feltűnő öltözetéről. Idéz
hetünk azonban egyéb hasonló adatokat 
is. Az 1323-i párizsi zsinat határozatot 
hoz a piros, zöld, sárga és fehér haris
nyát illetve nadrágot viselő klerikusok el
len,44 az 1355-i prágai zsinat pedig elren
deli, hogy a klerikusok, különösen pedig 
az alumnusok „... tabardis,45 rubeis aut 
viridibus úti non debent, nec joculatores46 
se faciant...”47 Az a gálád tehát, akiről 
Molnár Albert e művében olvashatunk, 
szintén joculator, tehát goliardusl

(folytatás következő lapszámunkban)
Megjelent a Filológiai Közlöny első évfolyamának első számában (1955, 97- 109. old.).
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absque diocaesanorum Episcoporum, vei 
aliorum suorum ordinariorum licentia 
speciali” (Péterffy, i. m. 112).
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tréfájú, Bitang”.
39U. o.: „Pantomimus... Olly alakos játé

kos, ki mindennek tselekedetit, ßavat követ
vén, ékefen tudja előmútatni”.

40Vő. : NySz. 1, 794 : „Fektülés, certatio, 
das fechten”.

41Én emeltem ki. — B. J.
42 Én emeltem ki. -  B. J.
43E szó a m agyarországi la tinságban  

phan tasticus a lakban  volt já ra to s  s jelen
tése  B arta l szerin t a. m. ’ábrándos, kép
zelgő, különös’; az olaszban fantastico, 
a XIII. századtól kezdve, jelentése a. 
m. ’a ttinen te  alia  fan tasia ’ ; a görög 
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CSEH KATALIN 
Tűnődő
Emlékszel még a kertre, 
Diófalevelekre?
Ringó rebarbarára,
Kihajló,sóvár ágra?

Emlékszel még a házra, 
Falon a félhold-árnyra?
A kinti-benti neszre,
Mi semmis(s)ég lett rendre?

Emlékszel a konyhára, 
Alig-függöny rojtjára? 
Vasárnapi ebédre,
Levestől lucskos fényre?

Emlékszel a kamrára,
Az egér(kín)halálra? 
Befőttesüvegekre:
Barackra,vérbő meggyre?

Emlékszel a pincére,
A nyirkos pincemélyre? 
Forró padlás-homályra, 
Hullócsillag-morzsára?

Emlékszel a szobára, 
Szelíd szoba-magányra? 
Kék párnahaj rücskére, 
Ricsajban csönd csücskére?

Kísértés
Istenem, Istenem,
Nyirkos a tenyerem, 
Körülvesz immár a 

Szorongás

Istenem, Istenem,
Köd ül a szívemen, 
Bizserget bársonyos 

Borzongás

Istenem, Istenem,
Rések a hitemen, 
Sejtelem-selymek közt 

Forrongás

Istenem, Istenem,
Mi van a lelkem(b)en?
Kin,kétség és kétely - 

Tolongás

Istenem, Istenem,
Langallik rejtelem,
Miért és meddig e 

Bolyongás?

Istenem, Istenem,
Értem,nem ellenem... 
Volt-vágyak peremén 

Vonulás

Istenem, Istenem,
Kívülről végtelen,
Belülről feszeget 

Elmúlás

Helyzetjelentés
Ma voltam a Házsongárdi 
temetőben apám sírjánál 
a feltámadás igéjét hirdette 
és hitt is a feltámadásban 
most pedig itt fekszik 
lelke Krisztushoz igyekszik 
vagy talán ott is van 
fürdik a mennyei jóban...

Gyerekkoromban mindig 
attól rettegtem titkon 
hogy elveszítem 
hogy egyszercsak elmegy 
többé nem jön haza 
elsüllyeszti őt hirtelen 
egy nyári éjszaka

Érzed milyen az éj szaga 
mikor belakja lényünk 
a nyirkos sejtelem 
s csontjainkban percen 
mint szú a félelem?

Temetésekor az üresség 
hűvös csarnokába léptem 
körös-körül falak 
szennyes-hófehéren 
a falakon nyiladozó 
ablakok ablakszárnyak 
réveteg tétova árnyak 
nem találtam jelét 
a NINCS kijáratának

Időnként a kővázába 
virágot helyezek 
s emlékeim között 
csöndben teszek-veszek 
eltűnt elment íme a tény 
az ilyesmi gyakran 
előfordul a földtekén 
ezt is elfogadom

mint általában mindent 
vagy szüntelenül űzöm 
hajszolom az Istent?

Imecs László metszete

KIRÁLY FARKAS 
napforduló
a veríték és izzadság havában 
az eső nagy ívben elkerül, 
piros-fehér maszat közt sétál 
a kívül-ember, olvadék-beiül.

mintha sosem pihenne a fény, 
az esték akár a nappalok, 
kígyótáncot járnak a sínek 
és üresek mind a park-padok.

ne menj, ne járj, ne tégy semmit, 
a szándékot megfojtja a nyár -  is. 
ilyen napokon ábránd a minden, 
csak a semmi komoly és reális.

mindenhol jó, de legjobb nekem, 
képeket nézek messzi télről, 
zúgnak derék helikopterek, 
eprek, eperfák hullnak az égből.

viharváró
gellért-hegy, post meridian

dolgozz mester dolgozz 
szürkére kell vakolni 
a kék eget 
hisz tudod
időm a végtelenséghez 
nincs

jégcsap-ujjaim megolvadnak 
helyükön támad a jelen 

kézfejemen nő 
fehér pettyes bolondgomba
-  ez elment vadászni 
szakállas hegyű nyíl
-  ez meglőtte 
teleportáló gép gombja
-  ez hazavitte
rnihxÁuüámúmagnetrongenerátor
-  ez megsütötte
-  ez pedig mind megette

dolgozz mester dolgozz 
gyorsan köt gyorsan húz 
a felhőmalter 
siettetős vagyok 
így kialvatlan

de a füst nem tapad a földhöz 
a madarak nem szállnak alacsonyan

fújj öreg fújj
unatkozik udvaromon a fenyő 
mélabútól merev a tiszafa

tegnapelőtt lepkéket táncoltattál 
s tegnap a kársak varázsát hoztad 

fújj ejtsd révületbe 
remegtesd meg fáim 
a holnap legalább 
legyen mintha élne

vakolj öreg mester
és fújj és építs és közben énekelj

én pedig majd fizetek
ahogy azóta is
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LÁSZLÓFFY CSABA

Az áldozat
(Befejező rész)

(Ébren)
Felöltöztem, két meleg alsót és dup

la harisnyanadrágot húztam  m agam 
ra  a fagyos időben; mégis feszélyezet- 
ten  mentem végig az utcánkon, még 
az álom já r t  az eszemben, repülésem 
az időben (de mit jelenthet vajon, hogy 
meztelenül?); szerencsére keveset kell 
köszönni. Korán sötétedett. A hosszú 
póznák és a vékonydongájú költők, ké- 
regetők csupasz, illúziótlan látványa 
fogadott ezúttal is. K ísérteties ívlám- 
pafényben munkanélküliségben(-ből) 
élő izomkolosszusok. ígéretes férfiak 
(nekem is került egy már, mosolyod- 
tam  el legbelül), s nem törődtem töb
bé a külföldi kocsik körül ácsorgó, 
közben el-elcsukló hangú vagy a tu 
ris ták a t pim aszul átverő dollárlova
gokkal, pedig jó lett volna előnyösen 
beváltani apám  karácsonyra küldött 
valutáját.

A nyúlós ködben u tánam  szólt vala
ki: „Nem engem keres a kisasszony? 
Dolcsi, Euró?... Én többet adok, m int 
ezek a bunkók, a bankóiért!” S a kis 
átjáró utcában eltűnt nehéz fiúk u tán  
sandítva pózosan villogtatott meg va
lam it (késpengét?) a kirakatfényben.

A testi gyönyörökön kívül m it nyújt
h a tu n k  még egymásnak? Két csökött 
lélek (vagy jobb, ha csak a m agam  ne
vében beszélek; a futó, alkalm i sze
retkezések: „szeánszok” — vallomás
ban, vallatásban is volt részem elég! 
-  bizalm atlanná tettek , ha cinikussá 
nem is).

M intha szégyellné a gyöngédsé
get. Azt képzeli, hogy férfiassága vall 
szégyent?...

Vagy ta lán  a fölfedezéstől viszo- 
lyog, lévén, hogy rájött: fizikai lényem
nek (s a lelkinek is -  ha van ilyen?!) 
m inden millimétere idegen anyagok
kal telítődött; főleg az idegsejtjeim.

M int egy rongybaba, akit bárki ölé
be vehet!... Ez is én voltam?

A m inket megelőző nemzedékének 
prim itív előítéletei igenis felborzolták 
öntudatom at. A „bukott nőnek” m ini
mális esély sem adatott meg, hogy 
rendes családot alapítson, fátylat bo
ríthasson megesettségére. Az út az éj
jeli bártól a rendőrszobáig nem tű n t 
olyan borzasztónak számomra, m int 
a szolid életű, rendes („úri”) családok 
közvetlen szomszédságában élni. A 
megvető pillantások kereszttüzében 
nap m int nap elviselni a megalázott 
állapotot, pfuj!... A férfiak azért va
lahogy m ásak; ha nem nevezhető is 
lovagiasságnak, de több vagányság

(cinkosság!) van bennük, m anapság 
legalábbis. Egyik-másik férfipartne
rem től azt is m egtanultam , hogy sem
mi sem olyan fontos az életben, m int 
a szerelem. (Többnyire, igaz, ezen a 
nemes patinájú fogalmon csak gátlás
ta lan  szexpartneri kapcsolatot é rte t
tek.)

(A lif tb e n )

A fülkerácsba kapaszkodva hirtelen 
ölbe kapott, lerántotta  rólam a szok
nyát, és előbb kezével, majd vesszőjé
vel lábam  közé hatolt.

Ilyen éles fájdalm at rég nem érez
tem. Volt, mikor azt képzeltem, egy 
ennyi elég, hogy egy nő elveszítse az 
eszméletét. Most meglepődtem, az aj
kam ba haraptam ; de hagytam .

Mikor kiléptünk a liftből, rem egett 
a térde, s jobbágyalázattal kereste tá 
volba néző, dacos tekintetem et.

(Az ünnepi köntös mögött)
Az indulatok miféle sötét kígyói 

fészkelnek ebben a férfiszívben? Ha 
az idő megfoszt m inket ettől az örök
nek h itt verőfénytől s mindattól, am it 
szerelemnek érzünk, mi lesz?...

Eszembe ju to tt egyik, még a gim- 
názium padban mellém szegődött ba
rátnőm  („Ribike” volt a neve), aki 
balettbugyis m agabiztonsággal ugrál
ta  körül, gerincet próbára tevő hely
zetekben is, az acélakaratúnak  h itt 
ta n á r  bácsikat, még az igazgatót is 
— többnapos kirándulásokon, sőt az 
alkoholmámorból egyenesen a vizsgá
lati fogságba hajló „lázgörbe” boldog 
áldozataként... (O, holtbiztos, extázis
b a jö tt volna a liftben!)

Ma este (sunyi kis bosszú lenne? -  
állítólag a m acska ilyen: ha bántják, 
legközelebb gazdájába is belemélyesz- 
ti karm ait) hagytam , hogy a hátam ra  
fektessen, s am ikor éreztem, hogy be
gerjed és rugózni vágyó testével rám  
ereszkedik, derekam  minden erejét 
megfeszítve ledobtam magamról.

(Beism erés)
Nem tagadja, hogy a vékony lányok 

türelm etlen tekintetétől nőni szokott 
benne a paráznaság vágya.

„Én, a kacér nő, kissé becsípve, és 
te, az éles eszű, prédára leső hím!... 
Szerinted ez volt az első este forgató- 
könyve?”

Kuncog, blablázik (valami olyasmit 
ak ar nekem beadni, hogy a férfisze
rep a történelemben, akárcsak  a vele 
összenőtt lóé: hivatás!) -  de nem eskü- 
dözik, nem ígér fűt-fát. Valahol éret
lenebbnek találom  saját magam nál. 
(„Férfi a neved!...”) Gúnyos mosolyt

erőltetek a számra. Erőt kell vennem 
ellágyulásomon.

Megérintem érzéki száját, és száraz 
szemmel faképnél hagyom; m agam ra 
zárom a fürdőszobaajtót. Várom, hogy 
dörömböljön.

(Freud, segíts!)
Valamilyen m egm agyarázhatatlan, 

eddig ismeretlen bűntudat. M int lány
koromban, amikor a barátnőm , Zsu
zsika, pisze orrával hozzám bújva fag
gatni kezdett, hogy mikor vesztettem  
el a szüzességemet. Bőröm hideg és 
nyirkos lett, szerettem  volna feloldód
ni egy bizalmas, forró, vagy bár ijedt 
kis suttogásban, megosztani vele a ti t
kot... De hallgattam , és napokig fá
rad tnak  s m egalázottnak éreztem m a
gam.

Eddig azt hittem , a választékos fér
fiakra  bukók. Az első „tüneményes” éj
szakán (mennyire illik ide ez a szó!) 
viselkedésében nem volt semmi megej
tő  könnyedség, semmi elegancia. A ke
serű vigyor, a ködös tek in tet máskor 
riasztott.

...Úgy látszik, egészen meghülyí
te tt. Azért én sem vagyok éppen kis, 
cincogó, csúnyácska egér! S annyit 
örök idők óta tudok, hogy a csók ízé
től függ minden. Érdekes, hogy azon 
az éjjelen milyen ham ar sor került az 
ágyjelenetre (pedig eddig sikerült le
ráznom bárkit, aki csak úgy ukmuk- 
fukk szobára a k a rt vinni), még mie
lőtt eljutottunk volna a csókig. (Most 
m ár tudom, milyen fogaimmal felhasí
to tt szája, s a vér édes íze nyelvemen!) 
Ha végig túszként kezelt volna, ta lán  
elhinném, hogy eszébe sem ju to tt meg
csókolni alibire kiszemelt áldozatát.

Akinek csak úgy kedvtelésből át
vághatta volna a torkát.

(A  te  p o k lo d . A z  én  p o k lo m )

Pletykáltak rólad, nem tagadom. 
Egyik alkalom m al valamilyen orosz 
bandát emlegettél nekem te is, s a r 
cod mészfehérré vált. Ebben a locsogó, 
kaotikus világban, őszintén bevallom, 
nem is volt olyan feltűnő számom
ra. Hencegésnek is vehettem  egy ki
csit; meg aztán  nem sokat törődtem 
én az elején a hibáiddal, hogy hány 
kim ondatlan titkod van, akárcsak a 
nemzedékednek s az előttünk vagy 
az u tánunk  jövő nemzedéknek. Ö rül
tem, ha láttam , hogy elkínzott arcod 
szukaölemben felhevülve megadó ki
fejezést öltött. Nem törődtem én még 
akkor az árnyékvilágból jö tt üzenetek
kel, h á t még azzal, hogy, teszem azt, 
bibircsókot vagy golyvát fedezek föl 
határozottan  szép, telivér fejeden.

Csak később tört rám a szorongás, 
hogy a fájdalmas gyönyört, az elernye-
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dést lelki üresség követheti ismét -  s 
valami, ami alig kezdődött el, egy ké
jes rándulás u tán  véget ér, és folytató
dik a nyomasztó egyedüllét.

Ne hidd, hogy valaha is féltem tő
led.

„Az én poklom Erdély pokla” -  
mondtad, vagy idézted valahonnan, 
s ez engem (hülye tyúkot) megnyug
tato tt. Én az elfojtott érzésekből kö
vetkeztettem  tulajdonképpeni identi
tásom ra. M agyarságtudatom  akkor 
-  leginkább olyankor -  ü tö tt szíven, 
mikor végigm entünk egy átkeresz
telt nevű, régi sikátoron, amely újab
ban egy regáti fürdőhely nevét visel
te, s te fázósan szorítottad kezemet 
a melledhez. Vagy amikor arról me
séltél, hogy a szakadozott japán  lám 
paernyőtök sárgás fénye a la tt ülve ér
te tted  meg, hogy m iért féltette úgy 
anyád kedvenc kollekcióját, a Tolnai 
Világlapját...

De ezt is tőled hallottam : „Szűk té r

legszörnyűbb dolgokat is el tudom kép
zelni. De hiába írom meg.«

Én csak néztelek (bozontos szemöl
dököd m intha táncot já r t  volna köz
ben) és hallgattalak , s az volt az érzé
sem, hogy lám, m egtaláltam  a választ 
a belém nevelt gyengeségre.

„Lassan te is meg fogod érteni -  mo
tyogtam  - ,  hogy számomra a leg tartó 
sabb családi hagyomány egy rózsatő, 
egy tulipánhagym a, egy hárs  vagy 
egy m agunk ülte tte  kerti fenyőfa á r
nyéka.”

„S a nagyapád szobraival mi lesz?” 
Rajtaütéseidtől mindig megállt ben
nem a szó.

(Rejtélyes fölény)
Zavart a szépséged rejtélyes bája 

-  fölényes férfiassága. A term észet 
pazarló erejére ism ertem  benned, s 
ez növelni látszott komplexusomat. 
Zavarom sokszor valósággal felbőszí

Kovács Géza tusrajza

ben mozogva, szüléink emlékével, egy 
nem létező világot hazudunk m agunk
nak, vagy csak kitalálunk... Aztán 
egy reggel valam i szokatlanra éhes 
vággyal ébredsz, tekinteted  józanul 
átsik lik  az öreg bútorok poros felüle
tén, és fellázadsz.” Meg azt, hogy: „Na 
és, amikor m agyar a magyarral!... 
Nem fogod elhinni: A nagybátyám  
nem tud ta  visszaszerezni még a há
zát Gyergyóban. Jogos örökségét. For
m álisan belerokkant a pereskedésbe. 
Egyik volt osztálytársam  újságíró a 
Székelyföldön. »Ha elmesélem, nem 
fogod elhinni!« -  kezdem neki monda
ni. »Elképzelem« -  szakít félbe. »Te vic
celsz velem... Vagy le akarsz rázni?!« 
«Megnyugtatlak, hogy egy idő óta a

tett; a világvége eljövetelétől sem fél
tem már.

Valaki, aki ism ert téged, és — az ő 
kifejezésével élve: „meglehetősen in 
tim  helyzetben” -  együtt lá to tt m in
ket, m egsúgta nekem, hogy egyik volt 
szerelmed állítása szerint kábítószer- 
ügyekbe is belekeveredtél -  a csaj a 
frász m iatt kénytelen szakítani veled.

Anyám nak egykori idős barátnője, 
hegedűtanárnő (disznóöléskor egy fél 
felvagdalt szam arat akaszt be a ka
m arájába, feldolgozva -  kolbász, vé
res, májas, szamárfő-sajt, a tepertő  
nyilván kevesebb -: a böllérkés m in
denről gondoskodik), szóval ez az idős 
hölgy megállít az utcán, szinte rám  
formed: „Hagyd a kábítószeres stricit! 
Boldoguljon nélküled!” Irtó mérges let

tem; szó nélkül faképnél hagytam . Az
tán  a púpos vénkisasszony u tán  k iál
to ttam  mégis: „Drog a pofátokba!”

Mire hazavánszorogtam, és leültem 
a sivár konyhaszékre, m ár m agam at 
sajnáltam . Hogy: miféle rejtélyt adott 
fel nekem az élet?!

Amióta téged beidéztek (ezt azért 
mégsem hallga thattad  el előttem) sok
szor eszembe ju t, am it zavaros álm a
idról mondtál egyszer: „Amióta a te r
roristák  paradicsoma kezd közelebb 
kerülni szülővárosomhoz, á rta tlan  di
lettánsként keresem a kibúvót. De le
het-e m enekülni a fátum  elől, Petra?... 
A profik, ak ik  a K aukázusban felcsíp
tek, ha  tudnák, hogy m it élek á t az
óta, a m arkukba röhögnének!”

Egy idő óta az elkerülhetetlen csaló
dás árnyéka kísér. Egyfajta, a korcso- 
suló lét korlátjaiba beletörődő bűntu
dat terhel engem is.

(Mióta mondom már, hogy a szállo- 
daszoba-ablakon át az a zuhanás ne
kem volt nagyobb megrázkódtatás.)

(Költözködni kellett)
A régi házból. Fizikailag, lehet, ez 

is megviselt.
Mozgásba lendült a teherautó. Én 

hátul, az ócska bútorokba kapaszkod
va; a kanyarokban kóválygott a gyom
rom. A fő szállítm ány az elveszett vi
lág egy darabkája volt: néhány fa- és 
kőszobor; nem szerettem  volna meg
válni nagyapám  földi emlékeitől. 
(Majd üzenek neki az Interneten, és 
megköszönöm őket.) Két görög figura, 
jórészt utánzat; s a reliefek: a k o rtá r
sairól készült karikatú rák . Ahogy te 
mondtad: m agánkiállítás m eghitt da
rabjai lehetnének; főleg a kis bronz 
dombormű: anyám portréja. Nagy
apám nem emlékműveket és térszob
rokat készített... Na, és a kedvencem: 
a festett szélkakas. H a lesz házam , 
felrakom majd a cseréptetőre, hogy 
kukorékolásával elűzze a viharfelle
geket.

(Megkérted a kezemet?)
A naplóírás em iatt szünetelt.
Jobb volt ta lán , amikor korholta

lak, hogy valóságos kultuszt csinálsz 
a rossz emlékeidből; s ahogy a gye
rekek betyár-pandúrt já tszanak , te 
képzelt gyilkosok és áldozatok közt 
fekszel s kelsz. Nem hittem  el, hogy 
depressziós volnál; azokat nem jellem
zi derű, az élet kalandját firtató  ébren
lét... A normális munkavágyról egyelő
re nem beszélek.

De elbizonytalanodom a gondolat
tól, hogy én vajon milyen vagyok.

Egy verset ta lá ltam  a holmid közt; 
a te kézírásod:

» > »  folytatás a 16. oldalon
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> » »  folytatás a 15. oldalról
Milyennek lá tod?
Hidegnek ? Forrónak? -  a nó't! 
Pogány, istentelen? Vagy inkább 
isteni! (Oltárképnél tisztább, 
míg meg nem érintetted ó't.)

Gyermeteg szív, mit ér az agy?! -  
Óceánhullámok dobálnak, 
s te közben mégis rabja vagy 
egy róla költött hazugságnak.

Ez szíven ütött. Lubickolunk a jóvá
tehetetlen partján  az apályban. Én, a 
cafka -  te, a banditakoponya”!...

„Ki az az ember, aki teljes joggal 
a birtokába vett?... És mennyi a kere
sete?!” -  Ez egy síron tú li hang már, 
nyugi. (A szüleim szerelmi „sztorijá
ról” különben is a legjobb hallgatni.)

Anyuka önfejű, akaratos terem tés 
volt, gyűlölte a korlátok közé szorí
tó életet; a m osatlan edények közt s 
a sorban állás sivár óráiban is szin
te megszállott indulattal sulykolta 
belém a hitet, hogy: „Meglásd, sokat 
fogsz utazni, festői tájakon, gyönyörű 
városok ódon utcáin csavarogsz majd 
szabadon, ahová én hiába vágytam...” 

Engem is m indig izgattak  a köny
vek, az útleírások, térképek, ak ár
csak téged. Egyszer egy régi atlasz 
kerü lt a kezembe, s lelkileg m ár fel is 
készültem  egy nagyobb utazásra, ha 
nem is földkörülire, amikor apus k int 
m arad t Nyugaton, megszökött, s én 
többé nem kaptam  útlevelet. Az ő ön
zése meggyűlöltette velem nemcsak 
Belgiumot.

Az elvágyódás tú l direkt, gonosz szó 
nekem. De a sóvárgásod: falura költöz
ni -  „el innen, messzire az egymás há
tán  élősködők közül” -  szíven ütött. A 
kender- és kukoricatábla, a réti széna
illat... B ár az is igaz: ki olyan bolond 
ma, hogy fürj u tán  leskelődjék, vagy 
a kapapengés visszhangjára füleljen; 
m int te a  néptelen múzeumban?

Kapaszkodtam volna, amíg lehe
te tt, az idillbe.

Elnéztem, milyen szívós élni aka
rással nyújtja a fény felé fejét a sok, 
lankadásra  ítélt, poros virág.

(N incs m ég cím e)

Mondtam, hogy terhes vagyok. Bele
lovaltad magad.

„Mitől félsz!... Nemes génekkel meg
áldott, kiválasztott apja van. (Lásd: 
erények kincses háza!) — szavaltad. -  
Ha még nem is törvényes férjed... de 
nem az ördög bújt beléd, hogy fattyút 
szüljél!”

És fennkölten olvasni kezdtél egy is
tenekről, emberekről szóló, ábrákkal 
teli könyvből: „Méhének áldott gyü
mölcse, a m agzat m ár mindenektől 
felmagasztosodott... Egészséges táplá

lék, puha ágy, csupa nyugalom... Itt 
van, ha kell: szüléskönnyítő és tágító 
hatások...” S m ár megtervezted a cse
csemő jövőjét is.

Ha rossz irányba indulsz meg, 
vissza kell fordulni.

De vissza lehet-e fordítani azt, aki 
összeszorított ököllel fut melletted, s 
te az agyvelődben érzed, ahogy a k a r
jában  ráng  az izom?!...

Mit tudsz te rólam?... Volt veszíté- 
sem is, nem csupán a kaparások.

A terhesség igaz volt. De csak am i
kor mondtam.

Ezért aztán  a vers még jobban szí
ven ütött. A „költött hazugság”!... Ép
pen ettől ta rto ttam . Te erősen á t szok
tá l élni mindent: szégyent, bűnt... 
képzelt örömöket.

A veszély megsejtése m ár riasztó 
erővel szokott rám  hatni.

Az elpusztított kert helyén hanyatt 
dőlt fák, meg egy ajtókeret. Futottam ; 
a talpam  a la tt égő üszők... És akkor

a vörös izzásban megláttam! (Nem 
álom volt, inkább szörnyű látomás, 
melyet a szívem legsötétebb mélyén 
rejtegettem.) Borzalmas nyeldeklőjé- 
vel vicsorított felém a lóképű szörnye
teg. Se lába, se keze, se fülecskéje a 
csecsemőnek... Patkányok röpködtek 
torz feje körül a levegőben. Bömbölt a 
tivornyázó társaság, az eperfa árnyé
ka rán k  borult, de azt a vinnyogást 
semmi sem tud ta  elnémítani.

Érdemtelenül kaptuk  volna a te 
rem téstől azt, ami kettőből eggyé 
idomított?... Örvénylésünk egy hosszú 
pillanatig összeért...

Egy tavasz van csak rövid életünk
ben. Elvirít gyorsan...

S  ha gyümölcstelen volt?... -  Csaló 
látszatok. („Iskolás” ihleted száll fe
jemre, Vörösmarty!) Minden elpusz

tul, de nem születik újra minden... 
K iszakított gyökér, jaj, hányszor á t
léptelek!

Amilyen oktalanul pazaroljuk el fi
atalságunkat, éppoly oktalanság h in 
ni, hogy m indenre van megoldás.

Különböző m agatartásform ákat 
erőltetünk m agunkra...

Még ha sikerül teljesen eltávolod
ni önmagunktól, akkor sem lehet sen
k it m agyarázatokkal meggyógyítani. 
Még egy lábtörés vagy vakbélgyulla
dás esetében sem.

Létezik-e egyáltalán gyógyulás?... 
Gondolok az olyan sokat v itato tt lé
lekre.

Nem hiszem.

M ár csak az idiotizmus jeges su
garai. S a kertitörpe-sötétségből kivá
gott ragacsos üresség.

Mikor lesz vége?...

VII. (A baleset után)
M egsirattam  a halálukat. Utólag 

tudtam  meg, hogy a m agzatot m ár ko
rábban, a végzetes ütközés előtt elve
szítette.

Petra  nem szokott részegen vezet
ni.

Az emocionális zavarok rövidzárla
ta  talán?...

Az öngyilkosságra sehogy sem ta lá 
lok m agyarázatot. Legalábbis nincs 
rá  konkrét bizonyíték, hogy szándéko
san tette.

(A m egsérült fatörzs előtt átvágok 
az ú ttesten. Intézkedni fogok, hogy ki
vágják.)

2005. január
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SZŐ C S ISTV Á N

Dallamtalan jegyzetek:

A zeneszerző  
és a -  zene!
Annyi évforduló, megemlékezés, 

szesszió és fesztivál alkalmából, után 
és során, mindig vágyik az ember egy 
olyan Bartók-kalauzra, kötetre, füzet
re, amelyikben nincsen leírva az, hogy 
JELENTŐSÉGE; sem az, hogy MUN
KÁSSÁGA; még kevésbé (tudományos, 
zeneszerzői, népzenegyűjtői) TEVÉ
KENYSÉGE, és amelyben egyfolytában 
csak a zenéjéről lenne szó, és amelynek 
a szerzője ugyanolyan légies könnyed
séggel, mint ahogy a Szőke szellő, lenge 
szellő játszik a Tiszán, megkerülné az 
összes társadalmi, politikai, etnikum
közti vitákat és közeledéseket, példá
ul, hogy miért nem méltányolják a szlo
vákok vagy egyes délszláv muzikológus 
és közírói rétegek B. B. érdeklődését ze
néjük iránt, és hogy valójában elisme
rik-e ó't a románok, vagy úgy vannak ve
le, mint a közel jelen egyik politikusa, 
Bartóknak különben születésileg falu- 
jabélije, aki amikor tájékoztatást nyert 
Bartóknak a román népzene iránt kimu
tatott vonzódásáról, így foglalta össze a 
kérdést: „szóval mégiscsak lopdosta a 
román népzenét”; szóval vágyunk egy 
könyvre, amely túlteszi magát mindeme 
polémiákon, amely olyan lenne, mintha 
Szent Pál írná a szeretetről -  a jó szer
ző hosszútűrő, a szerző nem fuvalkodik 
fel, és így tovább -, és amely nem próbál
na sugallatokat közvetíteni a Concertot 
vezénylő karmesternek, hogy a (már 
idéztem) Hamburgi menyasszonynak a 
Bartók által parafrazált ütemeit -  Szép 
vagy, gyönyörű vagy, Magyarország -  
olyan hangsúlytalanul kellene csak já t
szania, hogy mindössze ennyit lehessen 
sejteni belőle: Szép vagy, gyönyörű vagy, 
hmhm-hmhm, avagy ellenkezőleg, túl 
kellene parodizáltatni — a szerző EGÉSZ 
MUNKÁSSÁGÁNAK SZELLEMÉBEN 
-  nagy vásári csörömpöltetéssel, mint a 
Kossuth Rádió irodalmi műsorának szig
nálját; esetleg olyan értelmezést KÖL
CSÖNÖZNI e részletnek, mintha Bartók 
Lehár Ferenc szellemének igyekezett 
volna békejobbot nyújtani ott kinn a 
messze nagy idegenségben, avagy még
iscsak az Egyedül hallgatom tenger mor- 
molásának édesbús, keserves nosztalgi
ája tör fel benne, hacsak itt nem lebeg 
Rákóczi nagy lelke... de nem, nem, akkor 
a parafrazált ária tárogatós trioláit job
ban kifutotta volna...

...Szóval mindezt és még annyi más 
megközelítési lehetőséget mellőzve, ez a 
könyv egyszerűen fölsorolná Bartók zene
műveit, időrendben, mikor adták ki kot
táját, mikor adták elő hangversenyen, 
kik voltak legsikeresebb megszólaltatok 
és főleg, néhány szakszerű mondatban 
ismertetné szerkezetét, megkomponálá- 
sának „műfogásait”, kitekintene elődök
re és kortársakra és legfőképpen utó
dokra, legfennebb annyi zenén kívüli

adalékanyaggal feldúsítva, hogy az ille
tő zeneműre melyik kiadó, hangverseny
iroda, előadóművész valaha mennyit fize
tett rá, majd hogy későbben ugyanezek, 
kiegészítve az örökösökkel és ügyvédeik 
hadával, összesítve hány százmillió dol
lárt kerestek rajta?...

Elismerem, nehéz ilyen könyvet írni 
és akár íratni is. Én már több mint félév
százada megjártam vele. Egy jó nevű ze
netudóst kértem fel az akkori bukaresti 
Ifjúsági Könyvkiadó magyar szerkesztő
sége nevében, írjon az akkori tanulóifjú
ságnak (melynek képviselői mostanában 
rúgják el a hatvanötödik esztendejüket) 
egy népszerűsítő könyvecskét Bartók ze
néjéről. Nagyon sokára elkészült vele, 
s a kor szokása szerint kerestem hozzá 
egy román referenst is, aki kiadásra ja
vasolja. A marosvásárhelyi Z. V.-nak ad
tam oda, aki jó nevű zenetanár és ze
neszerző volt, és mindamellett kedves 
úriember is.

Amikor végül Z. V. átnyújtotta véle
ményezését — persze, nagyon pozitívat — 
, e szavakkal tette: „Nézzék, nem azért 
mondom, mert engemet, lévén román, 
nem érint; de azért nem ártana valaho
va azt is beírni, hogy ez a Bartók Béla 
egy magyar zeneszerző volt!”...

(Elhárítandó minden rosszindulatú 
belemagyarázást, nem László V. Ferenc 
kéziratáról volt szó.)

Azóta hányszor szerettem volna én is 
megannyi évfordulós és azon kívüli zene
politikai és esztétika-szociológiai tudo
mányos közéleti házi feladatba beíratni, 
hogy Bartók Béla „MUNKÁSSÁGÁNAK 
JELENTŐSÉGE MELLETT és AKKO
RI SZEMBENÁLLÁSA stb. mellett is 
elég jó zeneszerző is volt”.

Ebben az egész mostani Bartók Em
lékévben egy-két érdekes íráson kívül 
legnagyobb élményem az volt, hogy a 
francia tévé egyik csatornáján (1974-es 
felvételről) közvetítették a 44 hegedű
duót, mind (!) Végh Sándor -  és egy ha
sonlóan kiváló francia-olasz kollégája -  
csodálatos előadásában. Nem hinné el 
ugye az ember, ha csak mondanák neki, 
hogy ilyen egyszerű kis zeneszámokban 
mennyi szépség és szellemesség kristá
lyosodhat ki. Persze könnyebb volt Végh 
Sándor nevét megjegyeznem, mivel ő Ko
lozsvárról származott el, de eszembe jut 
majd társa neve is, ha lesz pénzem egy 
kis memóriajavító gyógyszerre...

Az Bálintokról 
való
zöngedelem ...
Olvastam egyszer egy különös kis fo

lyóiratban — vagy talán hajnaltájt hal
lottam egy rég kihalt rádióműsorban? 
- , hogy a XVI. században a lantnak há
rom nagy mestere támadt magyar föl
dön, s mindhármat Bálintnak hívták, 
mégpedig Balassa, Tinódi és Bakfark... 
Szerencsére a szerzőnek hamar eszébe 
jutott, hogy Tinódi tulajdonképpen Se
bestyén néven futott, s ezért briliáns esz

mefuttatásban fejtette ki, hogy Tinódi 
azzal büntette magát és kortársait tör
ténelmi erélytelenségük miatt, hogy ad
dig nem használja a Bálint nevet, amíg 
nem lehet megint jó Budában lakása..., 
de azért e három lantost egyazon táv
lat szivárványkáprázatán át és egymás
ra vonatkoztatva lehet megérteni, csakis 
valensek gyanánt.

Bakfark Bálint híres erdélyi rene
szánsz lantművész nevét mindig komi
kusnak tartottam, más is. Arra gondolna 
az ember, hogy valami német név kicsa
varása, Bach-fahrt, mit tudom én, de hiá
ba, címerében ott van egy bak (vagy kos 
vagy hasonló). Szülővárosának, Szász
sebesnek német neve Mühlőacú, de van 
egy magyar nevű „külterülete”: Bakszeg; 
megpróbáltam ezzel is kapcsolatba hoz
ni, de nem nagyon ment.

A Bak magyar családnév, csakúgy, 
mint a Fark, már a 14. század végétől 
előfordul az egész magyar nyelvterüle
ten, ám Bakfark nincs. Hadd lám, ha 
közszó volna, mit jelenthetne?

A bak címszavakat végigolvasva a 
tájszótárban, feltűnik a bakor és baka
tor'. mindkettő szőlőnév. Erre beugrik: 
juhfarkú = egy kiváló borszőlőfajta ne
ve, a Somló-hegyen is találkoztam fele, 
Pápa mellett. Valószínű, a család sző
lősgazda lehetett -  a gyulafehérvári s 
alsó-küküllői borvidék nincs Sebestől 
messze, s miután e ritka fajtát termesz
tették, rájuk ragadt a név. Antwerpen
ben, Lyonban kinyomatott zeneművei
nek címoldalán a Valentin Greff Bakfark 
név olvasható, egyszer mint „Pannoni
us” is. Hogy a Greff mit jelent? Marko
lót, pengetőt, netán „grőföt” vagy éppen 
szólót, venyigét? azt esetleg a szász-fla- 
mand idiómák értői magyarázhatnák 
meg.

Noha egyes régi szerzők szerint 
szászsebesi, mások barassóinak ta r t
ják. Mivel odakint Európában Brassó, 
azaz Corona, Kronstadt volt a legismer
tebb erdélyi szász város, természetesen 
azzal tájolja be az ember az érdeklődőt. 
(Ma is idecspatakiak vagy holtmarosiak 
szászrégenieknek mondják magukat a 
kinti nagyvilágban.)

Bakfark Greff Bálint születésének 
éppen jövőre esik az 500. évfordulója. 
Remélhetőleg az Amar-Yllés együttes 
pályázatot hirdet majd gyerekeknek: 
Nincsen olyan szépen szóló szép sípszó, 
mint a szászsebesi szépen szóló...? ... és 
a nagyobbaknak is: Mi a különbség az 
intravolut ára és a guit-árverés között?

Ha az idei évfordulós hullámok el
csitulnak, ajánlom a jövő évi Bálint- 
nap megünneplésére a Séta Szászse
besre, Grefftől Hoffgreffig projektet. 
És még mindig nem késő a másik lan
tost is bevonni... Sebestyén Attilának 
lantorna mentális tévéműsorai előkészí
tenék ehhez a talajt... És persze kellő 
számban mazsoretteket is bevonni.

(Gyengébbek kedvéért: a Hoffgreff egy 
régi és nagyon népszerű énekeskönyv 
volt; sajnos, a mai dzsessz-rituálékon 
és szpirí-uálékon háttérbe szorult, pedig 
meglepő hatást keltene, ha megint elő
vennék.)
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PUSZTAI EMESE 

Felejteni?
Innen indulok én, 
erről a helyről szállók fel.
Könnyek öntik el a világot, 
melyekről senki nem tud, 
pedig a megfáradt angyalok 
is könnyeznek néha.
Hétmérföldes csizmával el kéne menni, 
bele mélyülni a napfénybe 
vagy a kockás abroszba?
Egy művilágba.

Visszafordíthatatlanul szavak 
száguldanak a semmibe, 
ahogy az eső lefolyik 
az ablaküvegen.
Mindig elmarad egy darab abból, 
ami lehetett volna.

Járni kell
Ködös léptek árnyékába 
fektetett remény 
porlad szét kezeim közt 
és éjjel előjönnek 
ágyam alól a rémálmok 
egy lehetséges valóságról.
Valamit kéne mondani 
(kellett volna még azelőtt).
Maradok a törött vázával 
és az összeomló kártyavárral. 
Süllyedő talajon és ingoványon 
megjátszott kétes hitek 
terhe alatt 
úgy is járni kell.

Felejteni? (még egyszer)
Óriási szárnyakkal lenne jó száguldani, 
soha visszamenni, 
vissza nem fordulni, 
hátra nem nézni.
Egy fenyő sírt egyszer, 
hallottam a bánatát.

A forráshoz
NemHülyeSzóAPárdu
cMegHolVanKualaLu
mpurAkartamVizetl
nniEgyForrásbólDeN
emTettemMegGyáv
aságVagyFélelemVa
gyMiAKülönbség?Eg
yHázralsGondolokA
melyhezNemMentem
Vissza

Sarokban
Vannak olyan napok is, 
amikor megfeledkezem magamról, 
furcsa, édeskés, jó napok.

emberek járnak az utcán, 
a kocsik megállnak a pirosnál, 
a vonatok nem késnek, 
és tudom, semmi nem zavarhat.

Az ég is beborulhat,
megázom.
fázom.
Egy sarokban találom magam, 
ott nem kell szólni.

Azúr gondolatok mutogatják magukat, 
kopott utakon jönnek felém.

Közöttünk
Elhasznált szavak szorultak közénk -  
még emlékeznél holmi gyengédségre 
(eszedbe jutnának az apróságok, 
időtlenül és mozdulatlanul 
gondolatok egyszerűségével 
a megszokottak között 
visszabújnánk a melegébe).
Kárvallón maradunk örökre, 
mint akik vesztettek valamit 
magukon kívül és egymásból, 
mint foglyok, bezárkóznánk szavainkba. 
De soha nem érhetjük el őket, 
vagy talán közénk ékelődnek, 
csak örökségük súlya nyomja 
valahol a te és az én között.

a
Állomás
Megfosztottan állunk, 
megégetetten, érzések peremén 
(egy kéz ha utánam nyúlna, 
egy hang, ha szólna)
-  és hazudsz.
Sóvár remények a semmitől,

szédítő ölelés emléke 
még sajog zsigereimben 
békés tekintetedre.

Képtelen és hangtalan  
titkaim
Képtelenné és hangtalanná válni? -

Ha legyűrhetném titkaimat, 
hogy ne mutathassák meg maguk, 
hogy felismerhetetlenek legyenek, 
begyúrnám a kő alá 
s szépen eldugnám őket, 
hogy maradjanak az én Titkom. 
(Kiváltani nem akarom).

Tudom, magányukban 
majd sírni fognak 
és átszövődnek az időnkön, 
csendünkbe behatolnak igazán, 
tagadhatatlanul ott lesznek, 
eljönnek és köszöngetnek, 
beszélnek is majd hozzám, 
szép ruhába öltöztetetten.

Szokások
Ma korábban leoltották a villanyokat, 
egymásra borultunk, sírtunk. 
Eveink összesűrítve ruháinkon, 
ezeréves szavaink szánkon, 
bocsánatot várunk valamiért, 
ami megtörténhetett volna, 
és mégis igaznak éltük meg.
Lehet nem mi voltunk azok, 
lehet mások és máskor.
Szólt a csengő, elindultunk. 
Parancsra, mint szokás.
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E m lékiratok
Az emlékiratíró (vagy memoárszerzó') a kor tanúja, 

a vallomástevó' önmaga szellemi-lelki fejlődéséé, az ön
életrajz szerzője pedig mindkettőé, valahol az előbbi 
kettő között. Az emlékirat a tiszta objektivitásnak, a 
vallomás a tiszta szubjektivitásnak ad elsősorban (de 
egyáltalában nem kizárólag) otthont; míg az önéletrajz 
(természetesen könyvnyi terjedelem esetén) e kettő' ará
nyos, harmonikus egységét teremti meg.

Ugyanakkor tisztán, éles határokkal elkülöníthető 
műfajokról nem beszélhetünk, különösen nem a XVIII. 
századtól kezdve. Ám hogy különböző tendenciákról 
mégis szükséges beszélni, arra éppen a mi II. Rákóczi 
Ferencünk a legjobb példa, aki egy személyben írt fran
ciául Emlékiratokat és latinul Vallomásokat.

Az emlékiratok története az ókorba nyúlik vissza 
(Xenophón, Julius Caesar). Vitathatóbb, hogy mennyire 
jogosan sorolhatók ide egyes, főként francia és olasz kró
nikaszerzők (Froissart, Guicciardini). A XVII-XVIII. 
században színre lépnek memoárjaikkal a politikát alakí
tó államférfiak és a politikai életet, az udvart közelről is
merők. Retz és Richelieu bíborosok, Condé, Saint-Simon 
és Choiseul hercegek, Necker, Marmontel és mások Fran
ciaországban; Lord Bolingbroke, Malhorough herceg, 
Horace Walpole és társaik Angliában; II. Frigyes porosz 
király, az amerikai Benjamin Franklin; az olasz Goldoni 
és Gozzi, Casanova és mások.

A forradalom és császárság kora, rövidebb idő alatt, 
legalább ennyi emlékiratot szül. Mirabeau, Desmoulins, 
Carnot, Napóleon, Talleyrand, Chateaubriand, Metter
nich és kortársaik nevéből állítható össze a gazdag lis
ta. Sokat látott a történelmi időkből Mme de Staél, Ge
orge Sand és Victor Hugo. Az oroszok közül Herzen 
és Bakunyin, az olaszoknál Pellico, Németországban 
Malwida von Meysenbug és Bismarck. Ahogyan a fran
ciáknál 1789-1815, úgy Magyarországon 1848-49 nyúj
tott nagy élményt, központi témát és írói lehetőséget so
kaknak (Kossuth Lajos, Görgey Artúr, Klapka György, 
Pulszky Ferenc és mások).

A huszadik században is a háborúk és a forradal
mak a legindokoltabb témák emlékiratok megírására. 
Poincaré, Clémenceau, Joffre, Foch, Ludendorff, Trockij, 
Dolores Ibárruri, Churchill, Montgomery, Truman, 
Eisenhower, De Gaulle, Zsukov -  elnökök, kormányfők, 
hadvezérek, pártvezetők kínálják az utókornak tanúval
lomásaikat.

Az emberek a mindennapi életben kétféle memoár
ra kíváncsiak: mi történt a politikában és hogyan éltek 
kedvenc színészeik. Az egyszerű olvasók a hatalom, a te
hetség vagy egyszerűen az alkalom, a szerencse hiánya 
folytán mindenféle rivaldafényből ki vannak rekesztve. 
Korunkban ez fokozta föl a keresletet e műfaj autonóm 
és (hírlapírói segédlettel feldolgozott formái iránt egy
szerre.

Az életrajzok és különösen az egyes szám első szemé
lyében megírt memoárok -  a leghíresebb színészeket 
említve: Charlie Chaplin és Ásta Nielsen, Laurence 
Olivier és Marlene Dietrich, Ingrid Bergman és 
Ullmann, Juliette Greco és Gábor Zsazsa átélő elol
vasása révén az áhított vagy csak egyszerűen csodált 
karrier jelképes „birtokbavétele” történik meg. A hall
gatag múzsa -  ez Ásta Nielsen könyvének címe -  vé
gül a publikum előtt is szólásra bírta a némafilm dán 
csillagát; s ő -  ez minden nagy pályatársára érvényes 
-  meghallgatásra talált. (Shirley Mclaine a Találd 
meg önmagad! című könyvében kizárólag az önkere
sés-lélekvándorlás kapcsán mesél életről, szüleiről, ba
ráti és szerelmi kapcsolatairól.)
ÉLES CSABA: A megélt és megírt múlt (Napút Füzetek 2006/2)
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BARTÓ K  -  2006
5. A Kozmikus M andarin

Bartók emberi és zenei lénye nem 
sötét és nem fénybó'l szőtt sugárzás, 
hanem mindkettő együtt és egyszer
re. Tehát Bartók nem romantikus és 
nem klasszikus, hanem mindkettő
nek a szintézise. Szereti körbezárni 
harmóniáit (alfa-akkordok) -  velük 
száll a tudattalan „lenti” világába: 
személye és zenéje egyaránt Orfe
usz alászállása az ösztönök világá
ba. Szeret Daniéval felemelkedni a 
legmagasabb szférákba a fény nyíl
egyenes ösvényein, szereti fénysugár
rá alakítani dallamainak ezüst útvo
nalát. Bartók világa a dantei Inferno 
és Paradiso közé kifeszülő koncent
rikus körök nyílegyenes emelkedése 
vagy alázuhanása. Bejárja az embe
ri lélek tudattalanénak útvesztőit, 
hogy az emberi szellem magasságá
ba emelkedhessék. Lemegy a Pokol
ba Eurüdikéért. Ennek az útnak 
állomásai a korai zongoradarab so
rozatok leányi arcképei; alapmotívu
mok, amelyek egyetlen őssejtre ve
zethetők vissza: egy felfelé haladó 
akkordkibontásra, amely kezdetben 
dúr-akkord nagy szeptimmel, majd 
mollakkorddá sötétül, de megőrzi 
fájdalmas hangközét: a nagy szep- 
timet, amelyet már készül képzelet
ben szűkített oktávvá alakítani, kör
ré zárni. Hogy végülis a Csodálatos 
mandarin leány-motívumában alfa 
akkorddá zárjon, a tudattalan ösz
tönvilágának Infernójában. Megküz- 
dött végre a leányi-arcképpel, saját 
(mimájával és ennek zenei projekci
ójával. Akárcsak Orfeusz, Bartók 
is elment az ösztönök világába lel
kének nőalakjáért, az O Eurüdikéjé
ért. Megtalálta a három nagy szín
padi műben, és miután végigjárta, 
harcolta ezt a pokoljárást, visszatért 
az életbe. Nem nézett vissza, hogy kö
veti-e őt ez a csodálatos nőalak, aki 
a férfi lelkének megszemélyesítője. 
Hite volt, hogy követi őt visszaútján. 
Ezért van, hogy a Csodálatos manda
rin után soha többé nem néz vissza 
erre a leányi-arckép motívumra, ezt 
a lényt „beépítette” zenei világába. A

Kékszakállú-ban kettős tükrözésbe 
helyezi az animaprojekciót. Kéksza
kállúnak Judit az animája, Juditnak 
Kékszakállú az animusza. Hajlamo
sak vagyunk azt hinni, hogy Judit 
az erősebb, a meghatározó személyi
ség, és nem őaz áldozat. A Fából fara
gott királyfiban bejön még egy eleme 
a tudattalannak: a királyfi „árnyék
embere” a fabáb. A királyfi harcol 
a királykisasszonyért, saját anima- 
projekciójáért. Hatalmas küzdelem 
kezdődik, kétfrontos háború dúl ben
ne az „egymásratalált” areimafigura 
és az árnyékember között: orgiává 
fajuló páros táncban küzd egymás
sal a királyfi tudattalanénak ez a 
két megszemélyesített alakja. Soha 
ennyi leányi-akkordmotívum nem 
kerül együvé, mint éppen ezekben a 
küzdelmes zenei jelenetekben. Elég 
kinyitnunk Lendvai Ernő fantaszti
kus elemzését erről a műről, hogy 
meggyőződjünk, milyen alkotói tu
datossággal viszi végig Bartók ezt a 
Jung-i pszichoanalízist. És még hát
ra van a Csodálatos mandarin zené
je: a megtalált anima, a disz-beta ak
kordképlet küzd meg a Jung által 
ősvalónk-nak elnevezett tudattalan 
részünkkel. Marie-Luise von Franz, 
a jungi pszichoanalízis egyik repre
zentáns követőjének tanulmányá
ból idézek: „Ha az egyénnek sikerült 
komoly és hosszas küzdelem után 
megoldást találni az anima (vagy 
animusz) problémájára — amelynek 
eredményeként többé már nem csak 
részlegesen azonosul vele - , a tudat
talan újra megváltoztatja domináns 
karakterét, és olyan új, szimbolikus 
formában jelenik meg, amely az ŐS
VALÓNKAT, a psziché legbensőbb 
magját reprezentálja. A nők álmai
ban ezt a központot általában egy fel
sőbbrendű női alak, egy papnő vagy 
varázslónő, földanya, vagy a termé
szet, illetve a szerelem istennője tes
tesíti meg. Férfiak esetében beava
tást végző vagy védelmező (indiai 
guru) férfialakként, bölcs öregember
ként, a természet szellemeként stb. 
jelenik meg. (...) Mi több, gyakran 
olyan formában jelenik meg, amely 
egy sajátos, egyetemes jelenetre fi
gyelmeztet, vagyis olyan gigantikus, 
szimbolikus emberi lény formájában 
mutatkozik meg, aki felöleli és ma
gába foglalja az egész kozmoszt. (...) 
Nem csoda tehát, hogy a Kozmikus 
Ember figurája oly sok mítoszban és 
vallásos tanításban megjelenik.” Len
gyel Menyhért librettójának CSODÁ
LATOS MANDARINJA ilyen Kozmi
kus Ember. Álmainkban, a művészet 
ÁLMAIBAN ez az emberi alak lehet 
öreg, fiatal, vagy egy fantasztikus 
kozmikus alak. Bartók és Lengyel 
Menyhért művében ez az öreg gaval
lér, utána az „ifjú alakjában és végül 
a mandarin kozmikus lényében ölt 
testet. A mű tökéletes jungi álomfej
tés, azaz pszichoanalízis.
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Ü Ü
Jún ius 1-én, a Düne Galéria és az író- 

szövetség közös szervezésében Máriási 
Masznyik Iván festőművész (1928-1998) 
kiállításának megnyitása Mosolygó Par
nasszus címmel. Az est házigazdája Ka
lász Márton, megzenésített verseket éne
kelt Székács Barbara, zongorán kísért 
Lejtényi Ágnes.

Jún ius 2-án Baranyi Ferenc OPERÁ
ÉI-C (zenei írások) és Németh István Pé
ter Kalitkám is madár. (Czigány György 
költészete -  tanulmányok) című könyvét 
ismertette Baranyi Ferenc és Czigány 
György, a szerzőkkel Kaiser László, a 
Hungarovox Kiadó vezetője beszélgetett.

Jún ius 6-án A Felsőmagyarország Ki
adó bemutatta az Ünnepi Könyvhétre 
megjelent köteteit. Szerzők: Ács Margit, 
Albert Gábor, Bakonyi István, Bálint Pé
ter, Deák Mór, Fazekas István, Gere Ist
ván, Magyari Barna és Vasy Géza. Az 
est háziasszonya: Pécsi Györgyi iroda
lomtörténész.

Jún ius 7-én, szerdán, délután 5 óra
kor a Helikon kiadó bemutatta Kontra 
Ferenc Wien c. regényét. Az íróval Amb
rus Éva és Bíró Gergely beszélgetett.

Jún ius 9-én Veszelka Attila Pipás Pis
ta, az árokházi tanyavilág hóhéra -  a Bá
ba Kiadó (Szeged) gondozásában megje
lent kötetét— Temesi Ferenc mutatta be.

Jún ius 12-én a Bábel Kiadó gondozá
sában megjelent Tornáz Salamun: Meg- 
rozsdáll a szerelem, ha követelik című mű
vét Lackfi János mutatta be.

Jún ius 13-án a Ráció Kiadó Filip Ta
más kötetét mutatta be.

Jún ius 14-én FISZ-rendezvény volt, 
a Könyvhétre megjelent kötetek szerződ
nek bemutatására került sor.

Június 16-án a Napút Kiadó rendezésé
ben Lauri Otonkoski, finn író, költő, műfor
dító, zenész, irodalom- és zenekritikus, a 
Tengermélységből lehulló angyalok c. mű 
szerzője, valamint fordítója, Domokos Jo
hanna Szondi Györgynek, a kiadó igazga
tójának volt a vendége.

Jún ius 17-én „Ötórai tea”. A Nagyvi
lág folyóirat vendége volt Makkai-Kiss 
Nóra költő; beszélgetőtársa az azóta el
hunyt Bartis Ferenc író.

Jún ius 19-én Lakatos Menyhértet 
születésnapján köszöntötték. Az est házi
gazdája Rostás-Farkas Görgy volt.

Jún ius 29-én Vasadi Péter születésna
pi köszöntésére került sor.

Jú lius 7-én például címmel fiatal köl
tők tartottak felolvasóestet az Erzsébet 
téri Gödör Klubban, felléptek: Kollár Ár
pád, Pallag Tibor, Prágai Tamás, Végh 
Attila. Az est házigazdája Zalán Tibor 
volt. 8 órától jazz-koncertet tartottak.

Karácsonyi Zsolt legújabb, a Mag
vető Kiadónál megjelent A nagy 
Kilometrik című verskötetének hármas 
könyvbemutatójára került sor Kolozsvá
ron, június 2-án. A Café Insomniában 
Szántai János méltatta a kötetet, a 
könyvbemutatót Lőrincz Gyula filmje, 
az Órális szex az ország méhecskéivel 2. 
színezte. A Café Bulgakovban Papp At
tila Zsolt mutatta be a könyvet. Bartos 
Csaba és Kelemen Csongor előadásá
ban részleteket hallhattunk Karácsonyi 
Zsolt Golmagóg, a rettenetes című készü
lő drámájából. A hármas könyvbemuta
tó utolsó állomásán, az Aux Anges-ban 
dr. Bréda Ferenc beszélt a szerzőről, aki 
közel félórás vers-improvizációval lepte 
meg a közönséget.

MI

A semmi
Imádok a semmiről beszélgetni...
Oscar Wilde humoros gondolatának 

folytatását találja a rejtvény fősorai
ban.

VÍZSZINTES
1. A gondolat folytatása; első rész. 15. 

Hegyoldalról minden fát kivág. 16. Sár
gás talaj. 17. Sínszélek! 18. Oktat, ne
vel. 20. Népies ruhadarab. 22. Ajtó szé
lesre nyitása. 24. Régi súlymérték. 25. 
Elemi parány. 28. Széles csíkokkal el
lát. 30. Lens határai! 31. Kör alakú. 33. 
Listát olvas. 35. Színes tv-márka. 36. 
Régi fegyver. 37. Hideg évszak. 39. He
lyi jellegű. 41. Vadászkutya. 43. Etel fű
szerezése. 45. Kikezd vele. 47. Gibraltár 
bejárata! 48. Telekvég! 49. ... right: min
den rendben! 50. Kis-ázsiai nép. 52. Sok
színű. 54. Mindig ez van! 56. írást radí
roz. 58. Almát gyűjt. 59. Orsó is lehet 
belőle! 61. Irányít. 63. Pléd. 66. Lókeres
kedő. 68. Zamat. 69. Későbbi időpontra 
halasztó. 71. Három dimenzióval rendel
kező.

FÜGGŐLEGES
1. Kettétép. 2. Japán buddhizmus. 

3. Attól kezdve! 4. -..., -zet. 5. Quod ...

demonstrandum: ezt kellett bebizonyí
tani (latin). 6. Bűnök megvallása. 7. 
Tévesen gépelés. 8. Éneklő szócska. 9. 
Bent megbír! 10. Falatot a gyomrába 
juttat. 11. Lep, borít. 12. Tűzbe dob. 13. 
Havasi román. 14. ... Szent Ferenc. 19. 
Messze. 21. A hegy leve. 23. Ó követke
zik. 26. Fehér ital. 27. Tésztát keskeny 
csíkokra vág. 29. Keservesen sir. 30. 
Titokban figyel. 32. Magához hívat. 
34. Ellenállásra buzdít. 35. Szerb vá
ros. 38. Izgalmas könyv vagy film igé
je. 40. Konyhai edény. 41. -val, -... 42. 
Egyfajta derékszíj. 44. Nem működik 
simán. 45. Kettőzve: halandzsa. 46. 
Cséplési melléktermék. 48. Szántóesz
köz. 49. A gondolat folytatása; máso
dik, befejező rész. 51. Autós és gyalogos 
forgalmat lebonyolító pályával kapcso
latos. 53. Néma rezeda! 55. Maros-par
ti város lakója. 57. Fedés, borítás. 59. 
Kallimakhosz főműve. 60. Fiú, bizal
mas szóval. 62. Utótag: hő. 64. Róka
lyuk belseje! 65. Rozsszemek! 67. Szén 
és berillium vegyjele. 68. ...-de-France, 
francia tájegység. 70. Oxigén és jód 
vegyjele.72. Errefele!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 14. számá
ban közölt Igazság című 
rejtvény megfejtése: Csak 
az igazságban lehet böl
csesség. 7 7 1 2 2 0 6 28 00 8
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