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Siculus Vitiosus
Békesség és szabadság saj

nos emberi dolog, azonban 
semmiképpen nem lehet bele
törődni, hogy a meghagyott Ma
gyarországgal történik, ami
nek történnie kell, de levágott 
részeiben a magyarság számá
ra ki tudja meddig folyton októ
ber hatodika hangulat legyen. 
Kivel nem történt meg a törté
nelemben, hogy a szomszédok 
szétszedték, mint a hangyák? 
Ki nem szedte szét a szomszé
dait, mint a hangya? Ki nem 
lett végül egykori önmagával 
határos? Ám a nyelvvesztés 
és agymosás nálunk a felelős
ség krízisének világkorszaká
ban megy végbe. Az idő egészé
hez viszonyítva ez sem több egy 
napnál. Sajnos nagy tragédia, 
hogyha a tiszavirágnak van 
rossznapja.

Szívet cserél, ki gazdát cse
rél? Lehet, hogy mi túl sokszor 
cseréltünk az utóbbi korok
ban. És felhígult nemzettu
dattal még a veszélyérzet se 
normális. Lehet, hogy közben 
eléggé kicserélődött nemzet
állaggal már nem is hiteles. 
Nemzet — igenzet. A nemzet 
sorsa tekintetében csak követ
kezetesen igenlő, pozitív hoz
záállás fogadható el.

Előző korokban sem a nép, 
az istenadta, hanem az erőha
talom volt a döntő tényező. De 
tengerifosztások és trónfosztás
ok után most a népről hirdetik 
ezt, demokráciának, népura
lomnak becézik, s e kegyes, ud
varias, hízelgő konvenció mára 
már érték. Mint annyi minden, 
ami pingálható és valódi ku- 
ruc-koroknak, vetített és való
ságos 1789-eknek és a 1849-ek- 
nek eredménye. Az Edvárdok 
és Tiborc bácsik közti új ará
nyok, árfolyamok országos és 
mondiális bevezetésének. Mi,

magyarok ezért is szeretünk a 
kosztümös korok utóéletében 
gondolkodni: csak el kell tolni 
a hangsúlyokat, s máris törté
nelmi a felelősség, de legalább 
a pátosz.

Az embernek óhatatlanul 
nem az ötlik fel párhuzamul, 
hogy vajon mennyibe jött egy 
Mátyás megválasztása a Du
na jegén, s mennyibe jön egy 
mai sportcsarnok lehűtése 
egy korcsolya-világbajnokság 
alá. Mi, magyarok, ha sürget 
az idő, jóízűen patópálkodunk, 
aztán ha átmegy a front, Pető
fik ágaskodnak minden bokor
ban. Ezért sajnos másképp 
estek latba azon a Magyaror
szágon a visegrádi vörösmár- 
vány-ajtófélfafaragás, a nem 
digitális Corvina-gyártás és 
a Fekete sereg szociális költ
ségei, mint ezen a Magyaror
szágon egy kiadós november 
hetediki vagy augusztus hu- 
szadiki rakétázás. Mert az idő 
a főszereplő, és Mátyás vagy 
Rákóczi udvarának ideiglenes 
fénye egykor másképp találko
zott Európa északi fényeivel, 
mint a mai recegepiskoltiak 
kerülamibekerüljei.

Azt mondják, hogy a pusz
tai lovas nomád lét logikája 
hozta úgy, hogy m ár a kalan
dozások korában a nyereg mel
lett bőrzacskóban szárított 
hús pora volt kéznél, legalább 
olyan fontos kelléke a napo
kig, hetekig tartó  hadilovag
lásnak, mint a nyílvessző kö- 
tegszámra. Ebből a szárított 
húsporból bármikor táplálékot 
lehetett kotyvasztani. „Huszá
rok hintalovon”. A magyar ta
lálmányok között sorrendben 
első ta lán  e Ness-leves: nevez
hetjük akár Knorr-ugornak 
vagy hetumagor-Magginak is,
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Siculus Vitiosus
> » »  folytatás a 1. oldalról
s ide lehet számítani az Euró- 
pa-szerűen etnikumtéglákból 
felépülő' szentistváni országot, 
mely elég tartósnak bizonyult 
térben és idó'ben; utána jön a 
C-vitamin, a golyóstoll, talán 
a helikopter, a Rubik-kocka 
és most nemrég a vér-por. Sű
rű  időkhöz sűrű program, nem 
számítva a fogékonyságot, a 
hajlamot a honosításra.

Nagy és mindent átfogó lel
tá r t  kellene készíteni egyszer 
magyar életformáinkról és ked
veinkről. Ott vagyunk m ár a 
maorik és eszkimók között, s 
persze a régi közvetlen szom
szédokkal elkeveredve. Sőt, 
mi, magyarok nagy ritkán 
még magyarok közt is előfor
dulunk. Egyik helyen heten
te kétszer bridzselnek, másik 
helyen százötven szívdobbaná
sonként fogságban, lágerben, 
börtönben, 48-ban és 56-ban 
sérült testi-lelki szimmetriánk
ról kell megemlékezni. Néha 
még csigaházaink balsorsától 
is eláll a lélegzetünk: Rodos
tóban tegnap földrengés volt, 
Arhangelszkben vízözön... Ab
ban a leltárban gyöngéden fel 
kell venni, felemlegetni min
den földönfutást és minden 
megérkezést, minden Eteközt 
és minden Kaliforniát. Minden 
ablakot és minden kilátást, 
minden templomot, a jáki ro
mokat és a magyarigenit, ahol 
a falak állnak, csak maholnap 
nem ül be közéjük senki. Min
den padot és minden oázist, 
ahol idegenlégiós és deportált 
menetben megpihentünk, min
den egyetemet, ahol diplomáz
tunk, minden katedrát, ahon
nan szóltunk valakihez, a 
várótermeket és hivatalok ri
deg előszobáit. A ravatalozókat 
és alkalmi temetőket. Állandó 
településeink folytonos temető
inek homokóráit. Minden nap
lementét szerte az égöveken, 
minden városképet, minden 
toronyóraszámlapot, minden 
könyvoldalt, mely elvonta a fi
gyelmet, csillapította a fájdal
mat, aggodalmat, szorongást, 
minden nyelvet melyet érintet
tünk  az egyetemes érintkezés
ben, melyen értekeztünk, érte t
tünk, éreztünk, szólítottunk, 
felhasználtunk csak egyet
len szót menet közben köszö
nésül, átszállás, áttelepedés, 
átmentés, átvészelés, átala
kulás alkalmából, hogy meg
értessük m agunkat és megért
sük jobban egymást, minden 
piacot, minden kertet, min
den virágot, minden tervet és 
csalódást, minden ígéretet és
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minden szerepomlást, minden 
megbeszélt és véletlen találko
zást. Mert ha Tekirdagban, 
Levédiában, Bergengóciában 
tegnap földrengésig fajultak 
a dolgok, mi ugyan ott már 
nem vagyunk, de még hűlt he
lyünk feszültsége is itt dolgo
zik bennünk, a legbelső titkos 
nyelvben, mely a múlt egy- 
egy homokszemére szüntelenül 
és selymesen, anyásán, kórházi 
ápoló-nó'véresen pólyálja, tekeri, 
gyűjti, halmozza, növeli kifogy
hatatlan és láthatatlan rétegek
ből, a látszat és valóság szivár- 
ványos hártyáiból a nagy, nagy 
gyöngyszemet, ezeréves kultú
ránkat.

A szenvedély a haza és sza
badság tétje, fogalma, megper- 
zselődése közelében más: felfo
kozott, találékony, termékeny. 
Amelyik nép, nemzet, nyelv, 
kultúra ilyesmibe képes keve
redni, az tehetségét, csuklóját, 
mozgékonyságát, életképessé
gét gyakorolja, mozgatja, kon
centrálja, menti, működteti. 
Ilyen társadalm akban a bukás 
is győzelemhez vezet. Mert ma
ga a túlélés.

Nem légüres tér volt ez, sem
milyen szempontból. A kedé
lyünkbe éppen Rákóczival meg
érkező egyik legnagyobb és 
legmélyebbről felszakadó fájda
lomkiáltásunk is -  ha tetszik -  
idegen idióma. Úgy szól, hogy: 
„Krasznahorka büszke vára...”

Ahányszor Török Bálint 
vagy Thököly Imre vagy Kos
suth Lajos vagy a legutolsó 
szerencsétlen Károly király 
alatt megrepedt, beszakadt a 
továbbvezető út, nem egysze
rűen a politikát vágták vala
kik győzelmesen ketté. Nem 
a jó vagy rossz politikát bün
tették. Pedig egy nép, egy or
szág nem azonos a kormány
zatával. S végig nem az éppen 
aktuálissal. Semmilyen törté
nelmi árfolyamon. Kicsit több. 
Jóval több. Akár a kultúrája 
vagy az irodalma. Olyan, hogy 
Magyarország szünetelt, lehe
te tt bármikor, de olyan, hogy 
a magyar kultúra — olyan so
ha. Nemcsak feldaraboltak, 
széthordták egy országot, ha
nem elválasztották, el is szige
telték a különböző új karámok
ba terelt nyájat. Egy helyzet 
foglyaivá tették. Valaki próbál- 
ta-e így is mérlegelni ezt a fo
lyamatot, talán mások eseté
ben is történt ilyesmi a XX. 
század kezdetén? És lehet-e 
ezt továbbra is a szőnyeg alá 
seperni, amikor Böjthe atya 
dévai árta tlan  árvaháza és a 
Batthyanaeum egyaránt úgy 
van megint veszélyben, mint

mikor Brennus önkényesen a 
kardját dobta egy mérleg serpe
nyőjébe logika, érv és igazság 
helyett, mondván, hogy vae 
victis! S aki ezekben valaha is 
Budapestről segédkezik, kinek 
a cinkosa?

Volt-e olyan árnyoldala, szep- 
lője például a lengyel történe
lemnek, mely a három részre 
szakítottság végére már beletö
rődik, s hajlandó három elkülö
nült részben gondolkodni?

Magyarország az a kopott, 
magányos torinói Trabant, 
magnyitogorszki Mercedes ott 
a napszítta, szemetes mező 
szélén. Maholnap nem is lá
tunk el úgysem ennél sokkal 
messzebb. De hát nem is sza
bad az embert nagyobb közös
ségbe, keretbe, kertbe, biroda
lomba ültetni, mint amennyit 
átfog a szeretetével.

M agunkat hallgatva, az em
ber néha keserűen felkiáltana: 
gyerekek, ezek tényleg mi va
gyunk még? Az örök elégedetle
nek. Ungarische Malkontenten 
-  így nevezték Bécsben a ma
gyar ribilliót. A kifejezés pedig 
egy eredetileg franciából átfor
dult szó: „elégedetlen”. De hát 
csak Rákócziék a magyar elé
gedetlenek? Ilyen hosszantartó 
elégedetlenséget, ilyenhosszan
tartó  rebelliót ritkán látott a 
világ — de ilyen hosszantartó 
nép, ilyen hosszantartó ország 
is alig van Európában. Ezt elé
gelte meg a többi?

Néha magunk is megelégel
tük  magunkat: milyen rejté
lyes, de inkább jelképes Esze 
Tamás halála is! Nem fújó pa
ripák robogásának, nem a ki
vívott diadal robbanásának 
esett áldozatául, hanem a sa
já t táborunkon belül -  békítés 
közben. Egy Esze Tamás, mint 
a magyar történelem egyik mú
ló, alkalmi idegcsillapítója? 
Talán Petőfi is éppen a forra
dalomjogáról akarta  meggyőz
ni a kozákokat, csak éppen ro
ham, lovasroham, idegroham 
közben találta őket.

Mindig magunkra vállal
tuk kis világunk. Hungária 
valamennyi esedékes gondját, 
s mindenkori „mai magyaro
két”. Fogadkozások. Egymásba 
folyó, fonódó, gyűrűző hango
lás a mindenkori légkör. Mint 
mikor majálisokon a MÁV és 
egyéb tűzoltózenekarokhangol- 
nak egymás közelében. A téma 
folytatólagos, az utolsó embe
rig. Minden nagyobb dolgunk 
vidéken ment végbe. A Budai 
Nagy Antalé Bábolnán, az 
Esze Tamásé Tarpán. És hát 
miféle félreeső hely Verecke 
vagy a Vöröstoronyi-szoros. 
Folytatólagos a téma: „Nagy 
Bercsényi Miklós mit gondolt

magában... elfogyott szegény
nek minden katonája... ha még 
egyszer azt üzeni...” Ezt az utol
só embert szeretnék m ár látni 
közülünk, ezt sürgetik.

A kapu sarkát, amin kifor
dul, befordul a dolog, a nem
zet jelleme tartja. A nemzet 
néha csak lebegő halványlila 
fogalom, néha a valóságos va
lóság valóságos neve volt. Sza
bó Zoltán, a Szerelmes földrajz 
szerzője, egyik legeredetibb és 
legeredményesebb nemzetfi
lozófusunk a harminchárom 
részre szakítottság korában, 
a hatágú síp egyik tárogatójá
nak felejthetetlen kezelője, az 
ilyen képződményeket írta  le, 
mint „az államhatárokon belül 
maradó virtuális vasfüggöny” 
vagy „a népkiküszöbölés”. „A 
nemzet? A nemzet szó, amióta 
államosították, közhasznála
tú  tarta lm a szerint magában 
foglalja azokat, akik a magyar 
ország (sic!) területén élnek, 
a magyar állam ama drót ha
táraitól bekerítetten, amely a 
magyarok kétharm ad részét 
a magyarok egyharmad ré
szétől választja el szögeivel.” 
Ugyancsak tőle származik a 
fontos -  és sajnos ma is tágu
ló, ismétlődő érvényű árnyalat, 
miszerint: „a második világhá
ború alatt a magyar szellemi 
életben a népvesztő nemzet
mentők és nemzetvesztő nép- 
mentó'k néztek farkasszemet 
egymással”.

Rákóczytól Rákosiig, Kés
márktól Kőhalomig a betelepí
tések, az erőszakkal megvál
toztatott demográfiai helyzet 
ellenére, a bontások után is 
tisztán, egységesen felismer
hető az egykori ország arcu
lata. Még m ára is megbontat
lan képazonossága. A csigaház 
tartósabb egyelőre minden rög
tönzésnél, ráépítésnél. Újabb 
világháborúra volna szükség 
lerobbantani az imázs folyto
nosságát. Pedig a kövek soha 
sehol még annyira sem adnak 
hangot a tiltakozásnak, mint 
a deportáltak. Miért is nem or
dít legalább a táj. De mit is ér
ne, ha csak a tájak kiáltaná
nak az égre?

„... Jobban ékesíti a k a rt” -  
mondja Petőfi - ,  „és mi mégis 
láncot hordunk”. Igen, olyan 
volt, hogy a magyar ország (így 
Szabó Zoltánosan mondom és 
értem) szünetelt, de a magyar 
kultúra soha. Az a „vasszögek
kel veretett...”

A kosztümös korok vala
mennyi hangulata, mintha 
egyetlenegynek megjeleníté
seként, most itt van szimbo
likusan: a „Rákóczi 300” al
kalmából az előtt a hallatlan 
esemény előtt is tiszteleghe-
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tünk, hogy annyi minden után 
végleg leépítik, megszűnőben 
a magyar honvédség. Letagad
hatatlan, hogy bizonyos szem
pontból ez Verecke óta végre 
egy monumentális mélypont. 
Miközben más szempontból di
adalként ünnepelhető' vívmány, 
eredmény. A kockázatok és mel
lékhatások tekintetében végki
fejlet ugyebár.

A zászló, ha úgy vesszük, 
még Nagymajténynál letörött 
úgyis. A többi csak hadfi-vi
selet kérdése. Néprajzi mú
zeumokban gazdag és festó'i 
„rubáska”-típusok közt ott á r
válkodhatnak különböző' fejlő
dési fázisai a mundér becsüle
tének. Kacagány, röhögény... 
fapofa, fakabát. Fatalpú tájvi
selet, egy adott időtájban. Nem 
semmi -  mondaná az új stílu
sú elnéptelenkedés. Hiszen 
mindig szokás volt feljegyez
ni: ki a latt vala aszály vagy 
jégverés. ítéletidők. Sámson, 
Saul, Béla és Bottyán megva- 
kulásának freskói. Nemcsak 
az idegenvezetőkkel és musz
kavezetőkkel beszélő köntöse
ink. Dolmányok, menték, suj- 
tásos nadrágok, melyekért Ma- 
défalván is csak veszedelem volt 
a bér. Kincstári gatyák, holott 
már mióta úgyis nyereg nélkül 
üljük meg a legmérgesebb, leg
makrancosabb követelménye
ket! Legalább illőkéséssel, kímé
letből, bár a budai basának be 
szabad jelenteni a jó hírt, hogy 
hivatalosan is megszűnt a ma
gyar katonanemzet?

Ma m ár halott apósom, 
a közhonvédből lett ifjú gu- 
lágrab, 1945 április negyedi
kén esett fogságba Győrnél, 
korántsem legeslegutolsónak 
begyűjtött kis sakkfigurája
ként a harci cselekményeknek, 
melyekről egy érdekes számí
tás, konvenció, szentencia ered
ményeképpen aztán félévszáza
dig azt harsogták, hogy ekkor 
m ár Magyarország „felszaba
dítása” befejeztetett. Végül a 
kárpótlási jegyek máig elhú
zódó kutyakomédiájával újból 
megalázták Budapesten, aki 
el m ert élni az újabb „felsza
badulásig”, avagy helyettük a 
határon tú linak becézett utó
daikat, akik egy előzőleg m ár 
emeletesen megalázott ma
gyar sors megtestesült követ
kezményei voltak. Vashiányo
sak az acél hazug diadalmai 
után. A magyaroktól még a tör
ténelem logikáját is megvon
ták, bevonták, elkobozták min
denütt. Hányszoros túszok, mi! 
Már születésünk előtt hadifog
ságban és száműzetésben.

Rákóczi vállig érő szép haja 
a kopaszok és parókások korá
ban. Az első kortársak Savoyai

Ajgén és Vivaldi Antal... Ro
dostó olyan nekünk, mint 
Krasznojarszk, Arhangelszk, 
Kolima, Vorkuta lesz a későb
bieknek. A fehérek közti eu
rópaiaknak. Minden csatla
kozásunk egy temetőjárás is. 
Öregemberfejű meztelen Ámo
rok az oszlopokba fagyva, és a 
kam arilla szaglászó vigécei a 
korabeli világhálón. Franklin 
valószínűleg ilyenek ellen gyűj
tötte be a villámokat.

„... S kis idő múltán megin
dul visszafelé a had, ugyan
azon az úton, ahol jöttek. Most 
is egyenként ugratják át a kis 
szakadékot, s bizony időbe te 
lik, amíg csak az első kom
pánia is átér -  hát még egy 
egész zászlóalja! Hát még egy 
regiment! S mennyibe, míg 
az egész dandár!...” Mint a ju- 
hocskák a mesében, az elálmo- 
sodásig. Valaki mindig minde

nütt elrontja a dolgot. De ez 
sajnos a trencséni csata lesz ab
ban a fogalom-hadifogságban, 
ahol a két szélső barakkban 
laknak Doberdó brigadéros 
és Donkanyar generális urak, 
szemben többnyire sosem egy 
orosz, egy olasz, egy osztrák, 
egy román, hanem egy-egy 
Pálffy, egy-egy Károlyi a csá
szári oldalon, a bolsevik olda
lon, vagy éppen átállóban.

Abban az európai pillanat
ban a Habsburg-állam abszo
lutisztikus gesztusára csak a 
magyar társadalom válaszolt, 
tiltakozott felkeléssel. Vannak 
itt örökre megfejthetetlen tit
kok, de kérdezni csak szabad: 
meddig lesz, meddig marad va
laki, aki Csángóföldtó'l Sopron
kőhidáig, legalább mint egy 
frontátvonulást, megőrizze haj
dani sebesülések, amputációk, 
balesetek sajgását, helyét, leg
alább a hegeket? Hogyha Ma
gyarország egyéb domborzata

néha kihagy, szünetel is, de 
az egységes magyar literatú- 
ra, kultúra, nyelv még meddig 
lüktet? Siklóstól Szilágyságig, 
Lendvától Munkácsig... Külön
ben piros csizmák nyomát, a 
pennák sűrűfekete vaddisznó
nyomait, Házsongárdok ormát 
valóban hóval lepi be a tél.

Létezik valami örökké csu
páncsak közmondásszinten túl
élő bölcselkedés arról is, hogy 
vajon van-e olyan horgász, aki 
tovább eteti: élteti a kifogott 
halakat? A demagóg ígéretek 
társadalm i méretű devalváló
dására céloznak eme igazán 
kifejező képpel, metaforával. 
Mert miért ne lenne érvényes 
és logikus ama mesebeli integ
ráció legfelső és legkeményebb 
formája, legvégsőbb eredménye 
kapcsán is, hogy a globalizáció 
nem eszi meg -  csak megkóstol
ja a múltat?

Nyilvánvaló, hogy meg akar
ja enni. Meg kell neki ennie, 
hisz ráéhezett. Arra készült 
m ár tervezetállapotában, go
nosz szándék fázisában, m ár 
azzal, hogy az összes eddi
gi értékrendet fellazította és 
elrelativizálta. A globalizáció 
nem osztozik. Nem valami mel
lé, hanem valami helyett, vala
mi ellen akar berendezkedni, 
mint valami ultra-ezerhétszáz- 
nyolcvankilenc, szuper-ezerki- 
lencszáztizenhét, über-ezerki 
lencszázharminchárom. Kike
lő sárkánytojás korában Bor
nemissza Gergőékre vetett sze
met. Kicsi brontoszauruszként 
bekapta a Mirsaid fiainak hal
lását, helyesírási szabályzatát. 
Ha nagyobbra is nő majd, a vi
lág minden kincsét felzabálja, 
miközben ő papol, propagandá- 
zik leghangosabban a másság 
tiszteletéről.

Csakhogy egy nyelvek fölöt
ti legfőbb nyelv -  legyen az

bármelyik - ,  valami feudális 
primus inter pares lehet csu
pán, nem az egyetemesség ér
deke. Sőt! Például az angol pil
lanatnyi felfutása sok tényező 
összefonódásának köszönhető. 
(Volt ilyen, akár ezeréves peri
ódusa a latinnak is.) Trójai fa
lovak világában most ő lett a 
„trójai fanyelv”. A sznobéria is 
mellette érvel, és segítik csil
lapulni nem akaró dzsesszrit- 
musok, birodalmi misszionári
us nosztalgiák. A nyugati világ 
összes mézesmadzagja sodró
dott vontatókötelévé, illúziók, 
életforma-elemek, technika, 
hangulat, Amerika-kultusz. Kü
lönben ártatlan, önmagukban 
jogos egyéni vágyak, ízlésfica
mok, dependenciák. Vadnyugat
romantika, cowboy-vagányság, 
indiánosdi. Kihasznált népek 
dacos apacsközérzete: „ha meg
versz is, imádlak én...” Az ope
rett szinttől az elektronikus 
forradalmat hordozó komoly 
szakmai eszköztárig mindenes
től kínálkozik az új történelmi 
szurrogátum. Egyénileg nehéz 
neki ellenállni, a nemzetek pon
tosan kell hogy tudják mennyi
re essenek bűvöletébe „semmi
ért egészen” alapon.

Mert az egyetemesség va
lóban a legmagasabb emberi 
szint, a legvonzóbb cél, ahova a 
partikuláris törekszik, persze 
önvédelmének jogához azért ra 
gaszkodva.

Mert mennyi minden tűnik 
telitalálatnak, kiútnak, csúcs
megoldásnak, amíg a nyelv, 
mint az információ hozzáfér
hetőségének kritérium a („sze
gény” politikai sorsú népek 
esetében az egyetlen nyelv az 
anyanyelv) nem sodródik végve
szélybe. Mert lehet lelki szegény
ségnek tételezni, minősíteni az 
egynyelvűséget, és rendkívüli 
gazdagságnak, előnynek (más 
szempontból) a két- vagy több- 
nyelvűséget, az a Leónidasz 
meg Leopardi idejében kikris
tályosodott, Nabucco meg Boli
vár a latt imádás tárgyává lett 
„haza”-képletben változhatat- 
lan tényező marad. A magyar
ság is ezer évig egy többnyelvű 
országban élt, mint saját hazá
jában. Csakis ennek értéktu
datában csatlakozhat most a 
poliglottságára oly rá ta rti Eu
rópához. Uj fiú az osztályban 
-  csak fel kell emelnie az uj
ját: tanító bácsi, mi soknyelvű- 
ek voltunk még a füstöltmar- 
hanyelv yorkshire-i feltalálása 
előtt, csakhogy az általunk is
mert és használt nyelvek nem 
ugyanazok, mint az atlanti 
partokon vagy Skandináviban 
megszokott idiómák. így az
tán, amíg egy francia vagy
> > > > >  folytatás a 4. oldalon
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dán számára nem fontos magya
rul, lengyelül, románul, netán oro
szul érteni, baj van egyik logikus, 
etikus alapelvvel abban a nagyon 
exkluzív klubban. Nem mindenki
nek kell ugyanazt adni le a ruha
tárban.

Ezredszer citálom viszont T. S. 
Eliot legalább elvileg egyenes be
szédét, miszerint ő nem tud norvé
gül, de hogyha egy szép napon azt 
kellene hallania, hogy többé nem 
írnak verset azon a nyelven, tel
jes lényéből tiltakozna. És mind
ezek mellé szívesen idézem Egyed 
Péter (Olaszországban és Erdély
ben szimultán élő, alkotó) atyánk
fiát, a költőt és filozófust, aki sze
rint a tolerancia önmagában még 
nem feltétlenül érték (számunkra 
inkább csak a másik orca odatar- 
tásának kissé mazochista csődjét 
fejezi ki). A tolerancia egy megta
lált jól védhető helyzet, álláspont 
esetén léphet igazán működésbe. 
Amikor értékét az adja, hogy sem
miképpen sem a védtelenség, a ki
szolgáltatottság indítékaiból táp
lálkozik.

Ami a XXI.-tői a XXXI. száza
dig terjedő scifi-időt illeti, tudá
lékos félmondanivalókból ismer
jük, hogy a kényszerű belátást 
nyíltabban önfeladásnak lehet ne
vezni. Ahogy a könyvégetés már 
Alexandriában sem volt igazán a 
tárgyalókészség jelképe, a könyv
tár legfennebb gúnyból nevezhe
tő szorongattatások kemény regla
mája alatt tárgyalási alapnak. És 
annyit már megtaláltunk talán, 
hogy nem feltétlenül szükséges 
haptákba vágni magunkat semmi 
és senki előtt.

A mi esetünkben maga a 
Herderi Jóslat is arra figyelmez
tet, arra int, hogy ne nagyon evic- 
kéljünk, igyekezzünk olyan hely
zetek felé, ahol végül tényleg 
elnyelhetnek.

Ahogy létezik vasárnapi apa, 
van vasárnapi sofőr, valószínű
leg lesznek majd vasárnapi nyel
vek is? Vasárnap beszélünk csak 
magyarul, mint valami kivándo
roltak, akik hétfőn, kedden, pén
teken más kivándorlókkal szolgá
lati érdekből mindig és folyton és 
szüntelenül csak globálul beszél
hetnek?

A nemzeti kultúra sorsa min
denképpen összefügg azzal, ami 
történik a kis és nagy népekkel, 
azok nagyjaival és pólyás kicsinye
ivel az eddig úgy-ahogy megőrzött 
térfogatuk feladása alatt, elvesz
tése közepette vagy megtartása 
után. Az integráció az eddigi vi
lág lemaradásait egyenlítheti ki. 
A globalizáció ismeretlen veszé
lyeket rejtő összemosási kísérlet 
mindennek ürügyével. Amit egye
temesnek szánnak.

Az ember információhalmozó 
lény. Az egyed s a faj esélyei sajnos
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máris kiegyenlítődtek: amennyi
vel már nem bírhatott Maugli, azt 
Gólem még sokáig felvenni, feldol
gozni bírta. Mára, holnapra már 
minden kiérni, kitörni látszik az 
ellenőrizhetőség vasmarkából. 
Végre szabadság jön, vagy végül 
anarchia? Nem véletlenül épp itt 
bukkan fel egy komor kérdés: az 
eddigi legnagyobb és legeredmé
nyesebb információs forradalom
nak a mellékprogramja ugyan bi
zony miért az agymosás?

A mellékhatások tekintetében 
már régen megkérdeztük kezelőor
vosainkat és gyógyszerészeinket: 
a vallást és a tudományt, és úgy 
jártunk, mint a viccbeli pásztor, 
amikor kétségbeesetten belekiál
totta a hegyek-völgyek csendjébe, 
hogy „hol vannak a juhaim?” -  a 
visszhang pedig egy szívet-tépő 
néma vállvonással felelt neki.

Lehet, szabályos időközönként 
már jó párszor állt be efféle vád
ló, tanácstalan, megsemmisítőén 
tehetetlen csend: Ádámkor, Noé 
idején, a mindenkori olajfák he
gyén és a meghibásodott esetrend
szerek végén bekövetkező Golgo
tákon.

Mindig új birodalommal pró
bálkozik az újabb kor (ezért nem 
fölösleges a „hol is van Róma?” 
fölemlegetése). A természetes in
tegráció, a nem mesterségesen si
ettetett, egy pillanatig sem vesz
ti -  a Paradicsom óta -  ritmusát, 
nem veszti aktualitását. De má
ra már talán az is axiómaértékű 
lett, hogy egyesülni és szétvál
ni, „birodalomkodni” bizony -  ma
dártávlatból, történelemtávlatból 
vagy akár Isten-távlatból: csupán 
alkalmi érték.

Máris adódna a következő kér
dés: mit kezdjünk (mégiscsak 
kezdenünk kell valamit) az alka
lom értékével is, lehet, nem vélet
lenül pont itt, pont most, miután 
minden eddigi értékrendeknek 
és azok leszármazottainak, deri- 
vátumainak szervezett, előre meg
fontolt méregkeverés útján való 
likvidálása, kiirtása megtörtént? 
Hűhó-ciklonok, erkölcsi mágneses 
viharok, gravitáció-kiesések kellő 
mennyiségben előidéztettek, föld
alatti alkalom-robbantások legi- 
timizálása befejeződött.

Mindezek közben mesedrog 
vagy valódi kábítószer hatása 
alatt még a bábeltorony-építés 
gyakorlatát sem kellett hogy elha
nyagolja, abbahagyja a Madách és 
Orwell tollára egyaránt méltó em
beriség.

A mutatvány előállt: az emberi 
szerkezetek topográfiája szerint 
Szindbád és Jászon és Kolumbusz 
és a Titanic ugyanabból a kikötő
ből startol és ugyanoda tér vissza, 
és csiribiri, hókuszpókusz: Euró
pa már nincs meg magában Euró
pában sem. De Amerikában sem. 
Sehol és soha többé.

SIM ONFFY JÓ ZSEF VERSEI
m i fog
bebábozódott 
szavak mi fog kikelni 
hernyó vagy lepke

nehéz
nehéz a szívem 
papírral teli láda 
-  görnyedt írnokok

férc
életvonalam 
tűbe fűzve fércelem 
magamat össze

percek
ó'rület -  mint az 
útmenti kilométer
kövek a percek

SZÓ

áramforrása 
legyen a szó annak mit 
nevén szólítasz

p a ta k
csöndemben mint a 
fenékig fagyott patak 
lesz-e még tavasz

égve
világban arcom 
mint fényes nappal égve 
hagyott neonok

közel
életvonalam
mind ijesztőbben serceg
közel szivemhez

h o ld
jó félszáz éve -
ha nincs hold nem is írok
égi társam ő

a jtó
emberi arcom 
sosem lesz betört ajtó 
állok közietek

m iféle
arcom miféle 
könyv ki se be csak a 
halál nyitja meg

sa tu
fejem fölött az 
ég lábam alatt a föld 
egyre szorosabb

ahonnan
olyan helyeken 
járok ahonnan ember 
állat menekül

sürgősen
szükségem lenne 
olyan szavakra melyek 
életben tártnak

g yá sz
november hideg 
esője gyászruhám -  se 
fiam  unokám

leh eletét
leheletét nem 
tudtam már föltekerni 
a haldoklónak

veletek
tejúton angyal 
sereg vonul istenhez 
veletek megyek

psych é
kétségbeesve 
nyüszítek egyre mint a 
bábba zárt lepke

vagyok
azt se tudom mit 
akarok vagyok vagyok 
csak vagyogatok

k ő
arcom föltépett 
végrendelet ráfestem 
magam egy köre

i t t
agyam csúf féreg 
petéi -  szörnyű dolgok 
történnek ma itt

a b la k
kicserélhető
mindenki mint egy ablak 
vagy holnap nem vagy

g ya n ta
rátapadok a 
világra ahogy gyanta 
fölsebzett fára

u gyan az
reggel és este 
ugyanaz a hiába 
valóság leng be

v irá g
hajnalodik -  mint 
öl virágot viszlek az 
emberek közé

rózsa
az elnémított 
rózsa mögé rejtőzve 
giliszta dalol
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KINDE ANNAMÁRIA
S za n d ra  M ay m ásod ik, 
hírterm ő verse a  sivatagból
Am int kinyílik a mező, 
tágul a völgy, a kaptár 
ott hever foltos plédeken 
egy használtruha raktár.

Aki segít, mind elveszett.
Útlevelét becsukta, 
hadra készül, táborba szállt, 
barátságot megunva.

S  aki ott bolyong, idegen, 
mind, álombéli tájon.
Ruháját hogy veszíti el, 
amíg majd megtalálom?

És ki használja addig azt? 
és mit követ el benne?
Amíg az álom véget ér, 
minden hír megteremne.

S za n d ra  M ay negyedik, 
b a lla d a  verse a  siva tagbó l
Kirúgok a hámból, 
lalala.
Mostan szépet játszom, 
lálálá.
Postás néni jöjjön ki, 
mert a főnök kéreti, 
lálá-lálá-lálálá.

Nem gyünik a néni, 
lálá.
Kocsmázik a beste, 
lálá.
így a főnök estje 
feketére festve, 
lá-lálálá- lá-lálálá- 
lálálálá-lálálálá-lálálá.

(Csujjogató)
Aki mostan nem jön ki 
A zt a rendőr elviszi!

Postás nénit lőttek, 
lálá.
Cukrot a főnöknek, 
lálá.
Szopogassa szépen, 
lala,
börtön közepében, 
lálá.

C sókalány, 
a  csippen dél-pásztor
A rőt szakállú mikulás 
elvarázsol, mint senki más.
Rossz rímet hoz 
üres doboz
hátára kötve angyalok.
Szárnyakat hoz a Mikulás, 
combikát, farhátat. Buján 
dörgölődzik a szarvasa 
a kerítéshez.
Menj haza,
ne kísérts engem, Mikulás!
A  krampuszod, lám, csuda más, 
csókafiúként lármáz egyre,

amúgy egy női hölgy. A  kedve 
rossz, ezért ne bántsuk őt.
Ne tudjuk soha a jövőt!
Lehetnek égi másai.
Az alvási szokásait 
népszerűsíti egy titán, 
kinek a viszki csak nyitány 
ígérethez, félrészegen.
Imádni őket félszegen 
mindig kerül álmos riha:
Pénzre, péniszre nem piha! 
Szeressünk álmos nácikét, 
kikért a nagyúr rég üzent?
Szeresse őket Mikulás, 
és krampusza, a női hölgy 
majd csippendélnek öltözött 
fiúkat terel, s álmodoz.
Nem hazudik, csak átoroz, 
álomban él, tündérlánynak 
hiszi magát, és csak recseg 
a csókafi, mint egy mecset 
müezzinje, csak káricsál: 
senki sem figyel oda már, 
bár kellene, hisz bűvölet 
nézni, a nagyúr hogy ölet: 
hogy ölel, és hogyan temet.

A z ille tők .
H iába  h a d b a  szá lln om
Az illetők mostanában ritkán

járnak erre.
Nem kedvencük a januári köd. 
Patkányként surrannak a rongyos

égen.
Némelyik tengerésznek öltözött.

Semmit se mondanak, mintha
semmi se volna. 

Háború van pedig, én már tudom.
S hogy nem nyerek csatát, hiába 

hadba szállnom. 
Nem jutok át az egyenes úton.

Szépen virradhatna pedig, ha reggel
volna.

Szem nélkül nem látni az éjszakát. 
Hitem, ha csak egy mustármagnyi

volna...
Azt is tudom, hogy nincs már odaát.

Sgt. B litz , h a  v issza lő
Én mostan Sgt. Blitz vagyok, 
s ha szétlövöm a házat, 
jobb, ha mindenki elhiszi, 
hogy ez dolgos alázat.

S  ezek a mindenféle nők 
zavarnak munka közben, 
s már nem tudom, a nyilamat 
előre, hátra lőjem?

Mert tünde-íjász is vagyok,
S  fejedelmi ajándék.
Csak király nem leszek soha, 
se történelmi játék.

Én mostan sgt. Blitz vagyok. 
Becserkésztem a házat.
Jöjjenek már azok a nők, 
s hozzák a vacsorámat!

H a á tm egy a  h ídon  
és v issza tek in t

Király László versére

Fehérbe öltözik a város, 
a régi semmivel határos: 
nincs kapuzár, 
csak Apu vár, 
hívó átkokat kiabál 
egy messzi partról a Lovag, 
jól visszanéz, meglengeti, 
szorítja, el nem engedi 
egy szépia -  
a nép fia -
(oly szemérmes tragédia - 
hová is lett a nép fia?)
S  a fokozatos istenek 
folyamatosan intenek, 
majd meglépnek, 
mint Kis Elek...

Bizonyára nem lesz tavasz.
Egy évszak sem lesz ugyanaz. 
Sehol a kecses szépia.

Mint folyamatos szellemek 
zúgtak körben a fenyvesek, 
s felkiáltott a Hargitán 
egy halott ifjú:
-  Légy vidám! Kedved 
lapp szél ne szegje! lm  
Rádruházom a vágyaim! 
Legyen tiéd az utazás: 
mindent tudok, mit soha más!

(A szép szabadság, ó, ugyan, 
az is csak egy kinőtt ruha, 
egy kettesszámú, furcsa mez, 
melyet egy férfiú visel, 
akit hűség jellemez.
Túl bölcs lehet és túl szabad.
Almaiban zokogva fut,
sírva szalad a lélekért,
s nem éred el,
nem érhet el -
villog a kép, és elterel.
Hiába méz és kakaó: 
már csak az a jó, ami jó.)

Átmegy a hídon s visszanéz.
Ez nem nehéz.
Nem is nehéz.
A hídon túl a temető.
A puha földben lebegő vitéz 
ajkára sár szalad.
Erezd magad!
Éld meg magad!
Ne rettentsen a brukkmadár: 
rikoltozzon csak: kárra kár, 
beleződjön. Te másra nézz! 
Figyeld a madarak szemét, 
az asszonyét, ki végigélt 
tizenhét romlást, húsz eget. 
Ceruzahegyről integet, 
lapos tetőről felrepül, 
más tájra tér az építész.
S  a jó Lovag
ismét a kardjáért üzen.
Mi jöhet újra, ami volt?
Am it kaphatsz: 
hogy visszanéz, 
s tavasz lesz.
Ennyi az egész.
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Jegyzet
A tudós nő/k/ -  

a tudósnő/k/
és/a

ROHONCZI KÓDEX
R ohonc, az egyk ori N yugat-M a- 

g y a ro rszá g  egyk ori szé lén  lévő  n a g y 
k özség , m a i o sztrá k  n evén  R ech n itz , 
K ő szeg tő l d é ln y u g a ti irán yban , Cák, 
V elem  és  B ozsok  u tá n , az íro ttk ő  láb a
in á l v a n , é s  ink áb b  csa k  arról n ev eze
te s , h o g y  az it te n i földesúr, g ró f B a t
th y á n y  G usztáv, 1838-b an  k ön yvtárát  
a M a g y a r  T udom ányos A k a d ém iá 
n a k  aján d ék ozta , é s  ebben a  g y ű jte 
m én yb en  ta lá lta k  rá eg y  bőrbe kötött, 
k is  form átu m ú  (10x12 cm) kódexre, 
a m ely  4 4 8  o ld a las, lap on k én t 9 -1 4  sor 
ír á s t  ta r ta lm a z , és m in teg y  87 m in ia 
tű r t , m ely ek en  sok  a  v a llá so s  von atk o
zá sú  je len e t.

A  k ód ex  azó ta  is  a m agyar a k a d é
m ia  lev é ltá rá b a n  van , és azó ta  sem  
tu d tá k  m egfejten i az  írá st, am ellye l 
a v ilá g r a  h ozták . P ed ig  m á sfé lszá z  
év  a la tt  sok a n  k ü szk ö d tek  vele , n a 
gyobb és  k isebb  tudósok, és csak  
a n n y it  á lla p íto tta k  m eg, h ogy  az 
írá sh o z  tíz sz e r  a n n y i írá sje le t h a sz 
n á lta k  fel, a m en n y i eg y  rend es áb é
céh ez e leg en d ő  len n e. S okan  kohol
m á n y n a k , já ték o s h a la n d zsá n a k  
ta r to ttá k ; u toljára G yürk O ttó közölt 
róla e g y  ta n u lm á n y t (1970), am ely
ben  ig y e k e z e tt  ren d szerezn i azok at 
a b ö tű szerű ség ek e t, am elyek  e se tleg  
szám jegyek .

N os, é s  m ost — azaz  m ár k ét éve -  
m eg je len t e g y  könyv, am ely  m egfejti, 
átírja  é s  lefordítja a  te ljes szöveget! 
Ó riá si m eg lep etés! A  R ohonci kódex  
V iorica E n ach iu c o lvasa táb an  a blak  
á lla m  tö r tén e té n e k  fénykoráról szól, 
e g y  b izonyos V lad  n ev ű  n agyfejed elem  
te t te it  é s  — szó n o k la ta it ta r ta lm a zza , 
a k i fő leg  a XII. század  legelején  u ra l
kodott a  cen tra lizá lt b lak  á llam b an , 
a m ely  A radtól é s  B orosjenőtől a Ráró  
h eg y csú csig , azaz  B u k o v in á ig  terjedt, 
on n ét a  ten g er ig , s  h e ly en k én t a D u 
n átó l d élre is  k iterjed t, n y ílv á n , h ogy  
k a p tu r á lh a ssa  a M a d a ra i L o v a s t  kul- 
tú ré r té k e i közé.

(A szerző n ő  közöl eg y  térk ép et, 
a m ely  fe ltü n te ti a  rom án  erőd ítm é
n y ek et a V III—X III. századból. K ö
zü lü k  a  leg észa k n y u g a tib b  U ngvár, 
U jgorod, a za z  U zsgorod  u k rán  névvel,
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a legd éln yu gatib b  v a la h o l S zen d rő  tá 
já n  volt, B elgrád  k özelében , és sok  az  
erőd a D n y eszter  m e lle tt is , é s  szü k 
ség  is  vo lt ezek re, m ert:)

V la d n a k  á lla n d ó a n  h arco ln ia  k el
le tt  a B la k iá t tám ad ó  úzok, b e se 
n yők  és k u n ok  vad  seregeivel, a k ik  az  
u n gu rokkal szö v e tség b en  sza k a d a tla 
nul tá m a d tá k  B la k ia  k e le ti és  n yu g a ti 
h a tá ra it. A  d élit nem , m ert V lad  igen  
jó v iszo n y t ta r t  fenn  a b izánci c sá sz á 
rokkal. É rd ek es, h ogy  n év  szer in t  
nem említik az ungurok vad  törzsfő
nökeit, S zen t L ászló  é s  K önyves K á l
m á n  k irá lyok at, p ed ig  az ő  u ra lk od á
su k  idejére e sn ek  V lad  h ő si v ia d a la i. 
E g észen  fu rcsa , hogy  a n n y ira  bejára
tos lévén  B izán cb a , n em  ta lá lk o zo tt  
P irosk áva l, L ászló  leá n y á v a l, ak i eg y  
h a ta lm a s  b izá n c i c sá sz á r t h ozott a  v i
lágra , v iszo n t b iz to sa k  leh e tü n k  b en 
ne, h ogy  E nach iu c későb b i m űveiben  
ki fogja m u tatn i, h ogy  a  S zen t L á sz
lót ábrázoló fresk ók  lega láb b is fé lre
ér tések , m ert V lad ot ábrázolják, p él
d áu l a  gelen ce i, a m in t C serh alom n ál 
legyőzi a b esen y ő k k e l szö v etk ezett  
u n gu rok at.

A m i m a g á t a  ford ítást ille ti, te rm é
sze te se n  nem  szó lh atok  hozzá, m ert 
sem  az ó -ó la tin o -b lak k u s n yelvet 
n em  ism erem , sem  rég i írá so k  k ib ön 
g észéséb en  n in cs já r ta ssá g o m , s nem  
k elh e tek  versen y re  szerzőn k k el, a k i 
szeg én y  B a rá th  T ibornál is  nagyobb  
k ön n yed ségge l fejti az írásokat; a szer
ző  az 562. lapon  közölt k ön yvészeti 
je g y zék  szer in t k im a g a sló  te lje s ítm é
n y ek et ér t el a g éta -d á k  és  az  ősi In 
d u s  vö lgy i (M ohenjodaro) írá sok  m eg
fe jtéséb en  is.

É n  a m a g a m  szű k  k erete i k özött 
leg fenn eb b  a z t te n n ém  szóvá, hogy  
izé... a  helynevek: h ogy  A ra d n a k  m i 
volt az ősi d ák  n yelv i je le n tése , v a la 
m in t Jen őn ek  is? (P éldáu l szóra sem

m éltatja , h ogy  a K árp át-m ed en ce n y u 
gatibb  tá ja in  m ég  v a n  v a g y  15 J en ő  
n ev ű  h elység , é s  -  azok  is... m ind?) 
A ztá n  ott v a n  a  R arau  h egycsú cs. 
H ogyhogy  n em  em líti, h ogy  a R arau  
óegy ip tom i n yelven  feh ér só lym o t j e 
len t, m in t a h o g y  a „Ráró” m a g y a ru l 
is  az -  noha d erék  fin n u g o ro sa in k  s z e 
r in t é sza k i sz láv  ered etű  - ,  s  ez a n n á l 
is  érdekesebb, m á rm in t ez a  n em  em 
lítés , m ert a só lyom  igen g ya k ra n  sze 
repel a k io lv a so tt rohonci szövegek 
ben , u g y a n is  fő leg  a  fia ta la b b  b lak  
harcosok  só lym ok ként csap n ak  le az  
úzokra, u n gu rok ra  és  b esen y ő k re , és  
só lyom vijjogással vágják , v ágják , v á g 
ják , ű zik , ta p o ssá k , gázolják , ü tik , tá 
m adják, k erg e tik  ezek et a m ocsári 
férgek et, és  ű z ik , ű z ik , ű z ik , m iu tán  
lem észáro lták , v á g tá k , v á g tá k , v á g 
tá k  ő k et tú l a T iszá n  és  a D n y eszte-  
ren... A  h a za  só lym ai!

E téren  az olvasó fe lf ig y e l a szer
zőnőnek  eg y  m ó d szerta n i h iá n y o s
ságára: n em  ad m a g y a rá za to t arra, 
h ogy  a 87 illu sztráció  k özü l a kódex
ben legfenn eb b  eg y -k ettő n ek  v an  n é 
m i m a r tia lis  ta r ta lm a , a  többi fő leg  
v a llá so s  je len e t, p éldáu l a  G olgotán  
lá tsz ik  a  három  k ereszt, m elyhez  
k ru m p lik övek k el k ira k o tt su g á ru ta k  
vezetn ek , a sz iv á rv á n y  a la tt , k éto ld a lt  
k ét an gyal; v a g y  p ed ig  a  h eg y es  sza- 
k á llú  k e le tie s  vezér  ig en  g y a k ra n  m u n 
k aeb éd en  v esz  ré sz t az  u g y a n c sa k  h e 
g y es sza k á llú  b izánto id  császárra l;  
m ásk or v a llá so s  je lk ép ek et, k eresz te t, 
sze n tség ta r tó t, o rszá g a lm á t c seré lg e t
nek, v a g y  sz ív ó szá lla l szilvak om pótot 
fo g y a sz ta n a k , eg y szó v a l e g y á lta lá n  
n in csen ek  ö sszh a n g b a n  a zo k k a l a  szö 
vegek k el, h ogy  tám adjad , ü ssed , v á g 
jad , ű zzed , vágjad , vágjad , m észáro l
jad , tapossad; szóva l a m in iatű rök ön  
nem  lá tsz ik , h o g y  ro h a m u tá sz  g á zo l a  
D n yeszteren  (és a T iszán), é s  kö rü lö tte  
m á r  égnek a fa lv a k ... h a csa k  azok a 
b etleh em i csillagok , am elyek b ől n éh a  
eg ész  csom ó is  va n  az égen , n em  S ztá- 
lin -gyertyák -e?

A  szerzőn ő  te rm é sz e te sen  ig y ek 
sz ik  tá r g y ila g o s  len n i, n éh a  m a g y a r  
szerzőt is  idéz (pl. G áld i László: B e
vezetés a  rom án  vers történetébe), ám  
érdekes, hogy  a z t a F ettich  N ándort, 
a k i m a g y a r  tu d ósok  k özü l leg in k áb b  
rok on szen vezett a d ák ok k al, é s  a  ró
m ai k ivon u lás u tá n  m ég  eg y  d á k  újjá
szü le té srő l is  tud , ép p ú gy  n em  idézi, 
m in t a z t a  V asile P a rv a n t, a k i v a ló 
b an  a  leg töb b et tu d ta  a  ro m á n  tö r té 
nészek kö zü l a  dákokról, ső t ta lá n  az  
ungu rok ról is . (A k ik n ek  a  régebbi 
neve Suonar, S u on ara i, Suonaro, sőt
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Unar volt, amire, gondolom, a fordító 
finn és kínai népelnevezések tanulmá
nyozása során jött rá.)

Igen érdekes, hogy a Rohonci kódex 
még egy blakko-dák harci induló dal
lamát is tartalmazza, amit a szerzőm) 
egy bizantinológiában jártas tudóssal 
ki is olvastat, sajnos, a kottát bizonyá
ra a másik kiadás fogja közölni.

A szerzőnő tárgyilagosan köszö
netét mond a Magyar Tudományos 
Akadémiának, amiért a kódexet ren
delkezésére bocsátotta, és azt is köz
li, N ém eti K á lm á n  nyomán, hogy 
B riq u e t  francia tudós megállapította, 
az a papír, amelyre a kódex jelenleg is
mert alakjában á tm á so lta to tt , olyan 
papír, amit I tá lia  é sza k i részében  szok
tak volt gyártani 1529-1540 között. 
Közli a papír vízjelét is.

Megállapítása szerint a tollal írt 
szöveget jobbról balra és alulról felfe
le írták, így is kell olvasni, ahhoz nem 
fűz észrevételt, milyen fáradságos le
hetett így írni, hogy az írnok kezével 
az alatta levő tintás részt el ne ken
je.

Határozott érdeme viszont a szép 
kiállítású, vaskos kötetnek, hogy 
nemcsak a kiolvasott és a lefordított 
szöveget közli, hanem facsimilében 
a teljes kódexet is, sőt a miniatűrö
ket azonkívül még háromszor, mert 
az olvasat, a fordítás és a francia 
kivonat mellé is gondosan, jól szer- —

kesztve odahelyezi. A szépen megfor
mált köteten egy egész női tea m  dol
gozott (összehangolás C orin a  Firuta, 
Cori S im o n a  Ion, szerkesztők C orina  
Firuta A rg en tin a  Firuta, francia vál
tozat M icheline M a rie  N oel Trane 
Boscoff, technikai szerkesztő S te la  
M a ria n a  Checiu), látszik a gondos, 
asszonyi kezek munkájának eredmé
nye, igazán méltánytalanság, hogy 
egyikük sem viselhet még doktori ti
tulust.

Joggal kérdezheti az olvasó, hogy 
egy ilyen érdekes könyvről, én, aki 
só lyom kén t csapok le minden hasonló 
kuriózumra, alabala bambusz, miért 
csak a megjelenés után két évvel szá
molok be?

Azért, el kell árulnom, mert pár 
éve nem nagyon járok könyvesboltok
ba. Azóta, hogy a sajnálatos módon 
nemrégiben elhunyt Engel Károly, 
a kitűnő filológus történész-kutató 
(Köllő Károly néven is publikált), egy 
este utánam kiáltott a kolozsvári Főté

ren: Hova-hová?... Megyek a könyves
boltba, feleltem. ... Nem szégyelli ma
gát? Honnan van pénze?... S persze, 
amilyen az ember, ahelyett hogy le
nyeltem volna a viccet, magyarázkod
ni kezdtem: Áh, nem vásárolok, csak 
belelapozok a könyvekbe, és visszate
szem aztán a polcra... Mint ahogy a 
cukrászdába is eljár, folytatta Engel, 
felveszi a süteményeket, megszagolja 
és visszateszi a tálba... és mondja, mit 
szólnak ehhez a kisasszonyok?

Szóval emez észrevétel után el
vesztettem addigi magabiztosságo
mat, inkább be se megyek k ö n yvh á 
za k b a , a Rohoncihoz úgy jutottam, 
hogy Kabay László kedves szomszé
dom megvette, kölcsönadta és még 
azt is közölte, hogy a kötettel kapcso
latban az Interneten egyetlen kritiká
ra bukkant, O vid iu  P ecican tó l, neves 
kolozsvári történésztől, aki nem tű
nik túlságosan elragadtatottnak e ki
adványtól.

Amiről végül én is csak azt mond
hatom, mint a bölcs öreg székely 
az először látott teknősbékáról: Ez 
vagy valami, vagy menyen valaho
va...

Viorica Enáchiuc: Rohonczi 
Codex, Descifrare, transeriere 
§i traducere. Bucure§ti 2002
ALCOR EDIMPEX SRL fax 
6653440 stb.

CSEH KATALIN 
Ház és idő
-  házi idő -  
A ház üres
Tele van hiánnyal 
Padlótól mennyezetig 
Faltól falig
Hatalmas hiány-rakással 
Az ajtó résnyire nyitva 
Kilátszik a konyha 
Meztelen titka
-  lenyűgözőén szép 
izgatóan ritka -
A szobákban 
Szanaszét árnyak 
Lomhán moccannak 
Nehezen járnak
-  melegünk van 
de néha fáznak- 
A kamrában 
Papírszalag-tetemek
-  temetetlenek -
A padláshomályban
Szárítókötélen
Leng a felnőtt idő'-(a házé)
a zsenge a kiskorú
örökkévalóságé -
Még nyirkos még nedves
Még Istennek kedves
Istennek még kedves?!

Benyomások (k)
Sem mélység sem szédület 
Sem álomkép sem rémület 
Sem ünneplés sem szürkeség 
Sem homály sem fényesség 
Sem szenvedély sem unalom 
Sem büntetés sem jutalom  
Sem üszők sem tűznek lángja 
Sem őszidő kóbor katángja 
Sem nappalok sem éjjelek 
Sem józanok sem részegek 
Sem vigadok sem csüggedek 
Sem lebegek sem süppedek 
Sem veled sem nélküled 
Már nem otthon még épület 
Az ágy a szekrény a szék

az asztal
Nem tulajdonom de marasztal 
Ácsorgó árnyak a falakon 
Magány motollái hallgatom 
Pókháló lengedez figyelem 
Csilláron csillanó csöndselyem 
Úgy érzem most ablakszámyalok 
Nem tudom ablak

vagy szárny vagyok?!

Valami
Valami történt ma velem 
Valami kaparász a lelkemen 
Valami ajtónyitásra ébredek

Valami mámorféle szédeleg 
Valami királykék színben lebeg 
Valami hízik mint a fellegek 
Valami csapkodja a kertkaput 
Valami sima mint a gyalogút 
Valami szellő hátán szendereg 
Valami porban fekszik hempereg 
Valami csillaglábnyom 

(föl)ragyog
Valami holdat nézve andalog 
Valami történt ma velem 
Valami kaparász a lelkemen 
Valami fölfeslik... rejtelem

Altató
-  70 éven felülieknek -
Aludjatok jól 
Szép álmokat 
Ne érintse telketek 
Könnyű kárhozat

Szép álmokat 
Aludjatok jól 
A szobacsönd sűrűjében 
Magány sarabol

Aludjatok szépeket 
A forgalmas Tejút sarkán 
Kóbor angyal kéregét

Álmodjatok szépeket
-  lábujjhegyen szél jár -

Homlokotok fölött elhúz 
Mint madár egy KÉZPÁR

Dal-lágyuló 
(Babits után 
szabadon)
Ma ring a tó vizén a hold 
Válla meztelen arcán folt

Csillagfény úszik könnyedén 
Letörlöm lásd a könnyed én

Az este selyem az este fátyol 
Menyasszony vágyat jól palástol

Jerünk add csak a kis kezed 
Melegítsen a szerelmed

Űrmértékűnk a csöndakó 
Múlékonyak vagyunk Kató

Együtt meghalni volna jó  
Csak ring a tó a ringató

Ez csak a díszlet az est a tó 
Atsejlünk rajtuk rögvest Kató
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ha majd minden rabszolga nép 
jármát megunva olajra lép

szerkeszti: 
Fekete Vince 2004

JÓZSA ATTILA VERSEI

M ona L isa
mikor majd kilépsz a keretből, 
friss tavasz lesz és megszáradt könnyek, 
tenyeredből esznek a galambok 
és köréd vakok seregei gyűlnek, 
mosolyodban megfürdeted őket 
új ruhát adsz rájuk türelemmel 
s az orgonaszó megkésett kegyelme 
határtalan békességgel tölt el

Im a

M egkésett ünnep
mikor kiléptél a teljes sötétségből, 
s a világ legtermészetesebb módján nyújtottad

kezed,
nagyot csendült a földnek belseje,
mintha egy hatalmas, végtelen zenekar 
készülődne egy nagy szimfóniára 
és mindenhonnan áradt, özönlött a zene 
csak halkan lépkedtünk, hogy a 

felforrósodott, 
sűrű levegőbe ne szédüljünk bele...

E légia
mióta elvesztettük egymás lábnyomát, 
hiányod egy hatalmas rózsaliget, 
benne elhagyott ház, melynek ablakából 
fáradt fiatalságom integet,

mióta elvesztettük egymás lábnyomát 
csikorgó szélkakas költ fel éjjelente, 
egyre gyakoribb az üres gólyafészek 
és véresebb lett a naplemente

Ő rségvá ltás
Kalitkába zártak, mint egy kanárit, anya. 
Mint egy kanárit, melyet naponta 
salátával etetnek és magocskákkal 
S  megszabják a megszokott víz-adagját,
A szűk teret is megszabják neki,
Melyet pár szárnycsapással kitölthet,
Illúziót legyőzendő -
Anya, a fájdalom ára lesz a jövendő.

Kalitkába zártak, mint egy kanárit, Anya. 
Tudom, száraz légszomj kínozza torkodat. 
Hirtelen beszűkült az udvar, a kert, a kiáltás, 
s a kapucsengő csupán híd a külvilághoz -  
ha felemelkedsz önként vállalt kereszted alól, 
meglátsz a kalitkában egy másik madarat, 
repülni próbálna, de szárnyaszegetten ül -

A h a rm a d ik  szem
Mindenért megfizetünk talán egyszer, Atyám, 
a be nem váltott ígéretekért, 
a gyávaságból meg nem élt álmokért, 
a félúton elfojtott sikoltásokért, 
a másoknak okozott fájdalmakért, 
az eltitkolt hazugságokért, 
a hozzánk nem illő szerepekért, 
az elszenvedett megaláztatásokért, 
melyekkel nap mint nap szembeütközünk, 
a langyos megalkuvásokért, 
melyek miatt lassan, de biztosan 
a lejtőre megyünk.
Mindenért megfizetünk talán egyszer, Atyám, 
végtelen hómezőben maradunk egyedül, 
csak azt reméljük, hogy egy fáradt farkas 
messziről egyszer elkerül.

A z é jsza k a  vége
mikor a Hold fölnyitja szempilláit, 
végtelen mezőkön sétálsz fehér mennyasszony 
és körülötted annyi a sivárság, hogy üvölteni 
szeretnél és rituális táncot járnál 
egy tűzhely körül, mint a vademberek, 
de tovább riasztod fehérségedet és minden 
újabb kráterben megállasz terepszemlét 
tartani és hallgatózol, mint akinek 
ez maradt a végső menedéke 
és csak Isten beszél hozzád a kövek 
és a csillagok nyelvén, fehér mennyasszony 
az egyre ritkuló levegőben 
-  hajnalban amikor meglátod a Földet, 
megiszonyodsz és emberré zsugorodói

B újocska
Rikoltozó sirályok, perzselő homok, 
tábortűz, pizza, kagylók morajlása, 
bicikliverseny, egy kiugró sziklára 
kiloccsanó vérem látomása -

aztán éjszaka lett, a Cenket befújta 
mint sűrű erdőt a kásás köd, 
sikoltásaidnak sok ezer foszlánya 
felhasogatja fehér könyököd
mint éles késpenge, melyet elhullatott 
egy tucat csavargó gyilkos révületében -  
az egymás felé kinyújtott kezünk 
reszket a leszálló szürkületben.

A m ese három  d im en zió ja
í.
a gólyakalifa egy éjjel furcsa álmot látott: 
hínáros tócsákban lázasan halászott, 
hosszú csőre volt és egy lábon pihent 
és azt is megértette, amint a szél üzent.

2 .

az Ezeregyéjszaka nappalai 
hűvösek, mint a börtön nyirkos falai 
s hol nem bírja csíráját növelni az ész, 
kikezdi végül a penész....

3.
amikor a mesét sem mesélik már, 
lángba gyűl valahol távol a határ 
aközött, amit nemrég hántoltunk el, 
s amit a tűrőképességünk még elvisel

hálát adok Istenem 
a ködös reggelekért 
a meztelen fákért 
melyek fáznak a szélben 
az egyre kínosabban 
pirkadó hajnalokért 
a falat kenyérért is 
mit kiutalsz délben 
hálát adok Istenem 
kiszáradt torokkal 
hogy el bírom suttogni 
fennséges nevedet 
hálát adok Neked 
hogy még két marokkal 
szórod szét az idegen 
világra kegyelmedet

8
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KISGYÖRGY MIHÁLY

A kakasok 
háromnegyed 
ötkor szólnak
Ólmos eső veri a ház te tő t. R itm ust 

kopog a kém énytorok bádogpárkányán , 
versenyre kel az öreg faliórával és az
tá n  eláll. N em rég ü tö tte  el a fél ötöt. 
N agyapám  m ost a lu d t el. Ilyenkor, éj
szaka  nagyobbak a fájdalm ai.

Az idő csak  pereg ütem es ritm usban  
a  zománcos szám lapon. Egy em beröltő 
utolsó porszem ei h u lla n a k  le rajta?

Alig dereng  valam i fény. Még későre 
v irrad , de m in d já rt m egébred. M indig 
kell legyen m elle tte  va lak i éjjel nappal. 
Icuka, E te lka , apám  cserélik  egym ást, 
m á r  több m in t három  hete. A kórház
b an  is, itthon  is.

*
F iam , gyere vajegyszer te  is, h a  tudsz 

-  m ondta apám  a telefonba, de én m ár 
előre tu d tam , hogy valam i baj tö rté n h e 
te tt. K ülönben nem  hívna.

Apám  sose volt tú lságosan  aggodal
m askodó, kötődő ember. De h a  va lak i a 
családból bajba ju to tt, kész volt a  legna
gyobb áldozatot is meghozni.

-  A puka eltö rte  a  lábát. A kórházban  
van. M eg k e lle tt a combcsontot szegel- 
ni. Nyűgös szegény. Sosem volt m ég dok
to r kezében. Á llandóan  mesél, m inden 
eszébe ju t. Téged is szeretne lá tn i.

*
„Panorám a-jelenség”. Olvasok u tá n a  

az e rre  vonatkozó irodalom ban. Még 
a vonatban  is a „halálközelről” böngé
szek. „Veszélyhelyzetben lepereg az em 
ber elő tt élete film je”.

M indenre m ag y aráza to t keresek. Be
hódoltam  a  ráció bálványának . H iába ol
v as tam  el m indent, am ihez hozzáférhe
tem . Félek szem besülni.

De m itő l is félek? M ost úgy érzem , 
cserben h ag y  m inden tudom ányom .

A h a lá lt  csak  elfogadni lehet, de felké
szü ln i rá  nem. M indig korán  van , a k á r 
m ikor jön.

„Az öregeknek m eg kell ha ln i, de a  fi
a ta lok  es m eg h a lh a tn ak .”

Nem  volt bölcselkedő típus, de ezt 
g y a k ra n  m ondogatta.

*

M egjött a  behívó! -  közölte félrem a- 
g y a rá z h a ta tla n u l nagyapám , m ikor 
m egláto tt. E m legette  m ég a „behívót” 
korábban  is, de csak  anny it, h a  kü ld ik  
m enni kell. C sak  az éveket szám olta, 
am i m ég h á tra  v an  a százig. S m ost, m i
kor m á r  „csak nyolc” m ara d t volna, vá
ra tla n u l elközelgett a  kaszás.

A legnagyobb nyugalom m al mondja 
m indezt, m in t ak i úgy érzi, hogy bőven 
v an  idő rák észü ln i a  nagy  ú tra . Volna 
m ég m ondanivalója.

M indent olyan tisz tá n  m esél el, m in t
h a  a tegnap  tö rté n t volna, és olyan kép 
szerű  részletességgel, m in th a  először és 
u to ljára  m ondaná.

*
Még alszik. N yugodtan lélegzik, m in t 

ak i fölött nem  pásztorkodik  a  lelk iism e
ret. Rövid ideig a  fá rad tság  nagyobb ú r  
a fájdalom nál.

H arm ad ik  éjszaka vagyok vele. Eny
h íten i ak aro k  a  lelk iism eretem en, hogy 
csak  m ost jövök. Szégyellem  a gyávasá
gom. De m ost legalább nem  félek. Meg
ta n u lta m  a  fehér é jszakák  különös for
gatókönyvét. K akasszó ra  kezdődik 
m inden elölről.

A kakasok  három negyed ötkor szól
nak . Számolom az ó raü téseket, a m es
te rg e ren d ák a t, szemem xilofonozik a 
padlásdeszkákon.

Készülődöm  a kakasszó ra . C sak a  k a 
szárnyában  h a llo ttam  élőben a h a jn a 
li kakasszót. A kkor m ég nem  egyeztet
tem  az órával. Még nem  volt mérföldkő.

N agy alvó vagyok. H iányzik  az éjsza
ka i pihenés, de az álom elkerül. Még 
egy é jszakára  m aradok. Jó  lenne k a ze t
tá r a  vetetn i, hogy m egm aradjon va la 
mi, am íg végképp leperegne az idő. De 
E te lk a  tiltakozik:

„A puka nem  szabad észrevegye, hogy 
készülődünk elbúcsúzni. N eki m eg kell 
gyógyulni.”

E rős a  szervezete. A tüdőgyu lladást 
is átvészelte. M ikor a  láb á t eltörte , el
téved t a h ideg szobában és ráöm lött az 
ivóvíz. M ire apám  rá ta lá lt, m egfázott. 
T üdőgyulladásban  sem  volt soha. O r
vos a sorozáson lá t ta  először, s u to ljára  
akkor, m ikor az u jjá t fe lvarrta .

*
A tizennégyes háborúba  P rág áb a  

ru k k u ltu n k  bé kiképzésre.
K aisere  Könige In fán te ris  R egim ent 

N um ero zwei.
T izenhétesztendős vótam . H a nem  

m ondtam : „H err Z im m erkom m andant! 
Ich S chw erigein fan terist Gem eine Kis 
bejöttem  a Z im m erbe”, egy csajka vizet 
ke lle tt m eginni, büntetésből.

M inden apró k ih á g á sé rt kem ényen 
kelle tt bűnhődnünk . A legnagyobb baj 
o tt vót, hogy nem  tu d tu k , m it a k a r  az 
őrm ester. Nem  é r te ttü n k  ném etül.

A tö rzső rm este r egrecéroztato tt:
Gewere achselstossen!
Gewere vorw erts stossen!
Gewere lückw ert stosen!
Gewere seite!
H a e lronto ttuk : „D irektioné Moldva. 

L aufsch ritt M arsch!”
D erékig csórén a  hóba m osdattak . 

Egy sem  k ap o tt h u ru to tt  soha. M ikor a 
k iképzésnek vége vót, fedezékbe te ttek . 
E lkü ld ték  rekv irá ln i.

B orterm elő  vidék vót, jóm ódú em be
rek  lak ták .

„Na, vitéz úr! Vágjon kenyeret, igyék 
b o rt”

N ekünk  sem  ke lle tt egyébb: „Egyél 
Jóska, igyál Jóska!”

E gynéhány  helyré bém en tünk , de 
sohu tt sem  rek v irá ltu n k . A h írü n k  el
m ent, m in t Susujnak . K iszállo tt egy k a 
pitány:

„M aguk dorbézolnak, m íg a  többiek 
szenvednek a  fronton!”

M ásnap k ikü ld tek  Csernovic eleibe, 
a fron tra . Á snunk  k e lle tt a lövészárkot 
a ném eteknek. C sak  úgy sü v íte ttek  el a 
golyók a fejünk felett. M unkaszo lgála t
ba vó tunk  sorolva. M ég fize ttek  es. H á
rom  aranykoronát kü ld tem  haza . É des
anyám  s írt, am ikor m egkapta. B é te tte  
nekem  a bankba.

A Jó is ten  velem  vót, hazajö ttem . So
k a n  o ttm arad tak .

P is ta  sógort hazafelé ü tte  agyon a vo
n a t té té in  a h ídgerenda. É n  hazajö ttem . 
Pedig a  ru tén o k n á l m ajdnem  m egettek  
a tetvek . Ki vó tunk  erősen ehezve. Egy 
asszony az állom áson k ő tespa lacsin tá t 
á ru lt. M egvettem , s m ind m egettem . 
U tá n a  egy jó csupor vizet. M ajdnem  
beléhóttam . De a  Jó is ten  m egsegétett.

*
A szeg kijö tt a  com bcsontnyakon. S. 

doktor ú r  e lron to tta  a  m ű té te t. M inden 
m ozdulat nyűg, fájdalom. Pedig  nem 
volt sem  kényes, sem  tü re lm etlen .

M ikor p á r éve levág ta  a hüvelykujját 
a fejszével, végignézte am íg  a  doktor 
zsibbasztó nélkü l v isszav a rrta . Addig 
to rn á sz ta tta , m íg újból m eg tan u lt fog
ni vele. Még sok szerszám nyelet elkészí
te t t  azu tán . M ost is szárad  néhány  szál 
berkenye jövőre.

Lesz-e jövő?
M arad  a  szorító nélkü li gyalupad, a 

rám ásfű rész , egy h a rcsa fű rész , a n a 
gyoló, sim ító, e resztő  gyalu, kézvonó, 
cittling, ráspoly, v ink li, padvas, tüske , 
gérszorító, cóstok, fú rdancs, fúrók, vé
sők. Egy k ip u sz tu lá sra  íté lt m esterség  
emlékei.

A kevés egylovas cigányszekér is 
gum ikeréken  jár. Ráfos szekér, fentős 
kerék  nem  kell többé. Gyakogszekér, 
targonca sem. A g um ikerekű  vasta lic s
k á t potom áron  ad ják  az ép ítővá lla la t
nál. K im ent a divatból a keresk esk ú t is, 
» » >  folytatása 10. oldalon
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de a kutakból mind elment a víz. Ahogy 
Em ájban a nagy bányagödröt kikotor
ták , örvendeni kell, ha  a vezetéken szi
várog valami.

Dagasztó székláb, pityókatörő, béve- 
tő lapát, szénvonó mind a hijuba kerü lt 
a tekenyővel, szakajtóval együtt. A kol
lektivek négy éve nem osztnak egy 
szem gabonát sem. A sütőkből is lom
tá r  lett, a kemencéket a legtöbben lebon
to tták .

Nyoszolyát, szánat, csákiát, farodlit, 
bakócát rég nem csináltat senki. Ki
csiszéket, favágó kecskét, lajtorját is 
csak elvétve.

Nem kell vályút, tyúkitató t faragni. 
Betonból öntik, gumiabroncsból tákol- 
já k  m a m ár ezeket. A jászolt is betonból 
csinálják, a saroglyát betonvasból.

Nem kell hóhányólapátot fűrészel
ni bikkfacsutakból. Készen árulják 
dególemezből.

Géppel kaszálta t mindenki, boltból 
veszik a gereblyét, az olcsó ásó-, lapát- 
, villa-, kapa- és fészinyeleket. Akinek 
jobb kell, megkapja a piacon.

A biliszéket, istápot kölcsön kérik, 
am ikor kell.

A kerekes éhen halna, ha  nem kezde
né egyébbhez.

A szíjas cserefasasok, am it kertelni 
vett, jók lesznek padm alynak.

*

Az „orvosság” is alig megy le. Nem
igen élt vele.

Látogató jött. M indenkit felismer. H á
lás a hallgatóságnak. Szaval.

Á rpád apánk
Tudjátok-e, ti, jám bor atyafiak, 
ki volt az a vitéz, k it Á rpádnak hív

tak.
B arátaim , mikor e nevet halljátok, 
m in tha  templomban, oltár előtt áll- 

nátok,
kezeteket im ádságra kulcsoljátok, 
m ert neki köszönhetitek szép hazáto

kat.
Ezt a tejjel -  mézzel folyó dús K ána

ánt,
hol megdönteni saját terhe a gabo

nát,
hol tűzzel van tele a szőlő gerezdje, 
ezt a szép országot nagy Á rpád sze

rezte.
S-a dús. Most Romunia maré. 
H alkabbra fogja a szót, nehogy vala

ki maghallja.
Erdélyt a m agyar anyák veszítették 

el. Egyecskét, kettő t szültek. M aradt 
a vagyon. Addig a rom án anya a tapa- 
szos vályogháza nyóc- tíz ficsúrt es fel
nevelt.

A népszám láláson veszítettünk. 
A m agyar anyák s a m agyar urak. 
Béhozták az olcsó m unkaerőt. Többet 
egy sem m ent el.

*

Édesanyám  tizennégy élő gyerme
ket hozott a világra. Ebből heten felnőt

1 0 -------------------------------

tünk . Mind elmentek mán. Én m ara t
tam  egyedül.

M indegyiknek megvót a keresztje.
Vili nénémet fiatalon elvitte a szív

baj. A gyermekei es örökölték mind a be
tegséget. Erzsi néni özvegyen m ara tt a 
sok gyermekkel.

M árton sógort a „jóakarói” elvitet
ték  a háborúba, pedig m án jól benne 
vót a korba. Éppen engették vóna haza 
a fogásgból, mikor elkapta a tífuszt. E r
zsi nénem belézavarodott a várakozás
ba.

Pali golyót kapott a lábába. Rokkant 
lett. Neki korcsomát vett édesanyám. 
Abból megélt, de egy életen á t szenve
dett.

Béni úriem ber vót, kalapba já rt. Tu
dott oroszul es, m egúszta a fogságot. A 
cipészmesterséget Pesten tanu lta  ki. 
Nem szerette. Egyfolytában lobbané
kony vót.

Engem édesapám kerekesinasnak 
adott. Meg sem kérdezett, csak elvitt Ve
res Danelhez. Sokat kucibáltak. Én ker
tészkedni szerettem  vóna. Egész életem
be a műhelyből a kertbe, s a kertből a 
műhelybe.

Vinci nem vót háborúba. O még fiatal 
vót, s nagyot es hallott. Édesanyám  k i
te tte  Szentgyörgynap előtt a diófalapi- 
ra  napozni. Jó idő vót, de m eghúzta a 
főd, középfülgyulladást kapott. Egész 
életire nagyot hallott. Neki m ara tt az 
ös.

Ilkacska vót a legküssebb. Vót neki 
es elege. Beteges es vót, Feri sógor fi
nom ember vót, de szekíros. O tt nem 
lehetett az étel se hideg, se meleg. Ha 
olyant szólott, am i nem tetszett, nem 
lehetett mellette megállni. Ilkacska az 
ijjettségbe betegedett belé.

*
Kilenc onokám, tizenegy dédonokám 

van. Megjött a béhívóm! Menni kell!
Ezt a házhelyet kopac kertü l vettem 

Tegző Kárulytól. Bankkölcsönt vettem. 
Édesanyám  kezeskedett, bétáb láztatta  
a házát. Építettem . Csináltam  a ne
héz kőrisfaszereket. Sok szekeret csi
náltam . A gyermekek es segéltek. Etel
ka még küssebb vót, de felült a fúróra, 
hogy jobban menjen.

Csináltam  a szerszámnyeleket. Sü
tés u tán  száríto ttam  a kemencében. 
H etfün a m adár énekelt rajta, s szom
batra  megvót a kaszanyél.

A fészit is m indenki idahozta nye- 
leztetni.

Mikor a szerszámokot bé kellett a kol
lektívbe adni, nem kellett többet a sze
kér, Veress Vilmos, s Kocsis Sándor 
m ara ttak  csak m agángazdák. A kollek
tívnek vót kerekesműhelye.

Egyszer ü rü lt egy hely az asztalos
műhelybe, s engem es bévettek. De a 
fiatalok m azúrkodtak, hajto tták  a nor
m át, s fuseráltak. Nem m ara ttam  ott. 
Já r tam  inkább a mezőre, s közbe csinál
tam  a műhelybe otthon, am it kellett. S 
az alsókertbe es. A nyárikonyhának én 
hordtam  a követ, fundam entum nak, a

fiam fogatjával. A mesterem berek csak 
az ácsm unkát kellett megcsinálják. 
Én rak tam  fel a falakat, s én es vakol
tam  le. K ém ényt, m indent. A sütőt es 
én rak tam  fel. Csáki Ferenc csak a ke
mencegömböt kellett felhúzza. Amíg a 
házam ot építették, a kőműves m unkát 
es m egtanultam .

Faiskolát csináltam . Szettem a vadal
m át, vackort. Apósom jóféle almafajokot 
hozott Bethlenszentmiklósról, Algyógy- 
ról. Azokot ótottam  beléjik. Béültem a 
kertet. De sokfelé vittek a csemeték
ből. Ó tani es örökké h ittak , még a szom
széd falvakba es. A körtefába négyfélit 
ótottam , mind megélt. A ratástól k a rá 
csonyig örökké vót gyümölcs. De sok fá
ba ótottam  legalább kétfélét.

Élősövény m ásu tt sehol sem vót a fa
luba, csak a bárónál, s a jegyzőnél. A 
fagyait én csákányoltam ki, s targoncá
val hordtam  haza az erdőből.

Csak a barackra nem tu ttam  reave- 
rekedni. Mind kiveszett. S a meggy es.

De tárkony a környéken csak nekem 
vót. Pedig attam  m indenkinek, ha  kér
te, gyökerestől es. A tárkonnyal sok baj 
van. Minden hajnalban targoncáztam  
m án öt órakor a ganyélevet, hordtam  
a patakról a vizet. H a szárazság vót 
es, örökké le tt eprem, m argitszegfűm , 
göngyvirágom, tulipántom  es.

*

Feleségem az un itárius egyház pri
madonnája vót. Templomba, színpadon, 
m indenütt énekelt.

Jan i sógor huszonkettőbe csinált 
egy hegedűt. Egy évre reá  egy egész 
zenekart lá to tt el hangszerekkel. Én 
es m egtanultam . D uka-hangszerekkel 
alakult a zenekar 1923-ba. Az a fény
kép huszonhárom ba készült. Jan i só
gor vót a prím ás, Végh Béniám espe
res irányított. Én m ásadprím ás vótam. 
Régeni Áron kántortan ító  egyházi éne
keket es írt. Tudogatott valam it hege
dülni ő es. D alström K álm án asztalos 
vót. K lanétázott. Tölle tan u lta  Jan i só
gor az asztalos szakm át. Köntés Sán
dor vót a postamester. Ördög Ferike 
arnaykalászos gazda vót, ő vótm a m á
sodhegedűs. Veres Sándor cimbalmon 
próbálkozott, Farkas Ferenc vót a b rá
csás. Kiss Ferenc, úgy emlékszem, csel
lózott.

Osztán a fiam nak m án gombos 
herm ónikát vettem. Szépen jáccott raj
ta. Még töröbúza bontásokra es h itták . 
Mikor Bedeházi Zótit odaütte a fa, he
gedülni es megtanólt. Jó le tt vóna az a 
herm ónika neked es, de odaatta egy ci
gánynak. A cigány itth a tta  a buletinjit, 
hogy hónap hozza a pénzt, de még m á
ig hozza.

*
A régi emlékek egészen frissek. Az 

újabbak m ár elmosódottabbak. Csak a 
jelennel van nagyobb baj. Az elme egyet
len pontban bomlott meg, egyetlen rög
eszme zavarja emlékezetét. De am íg a 
test erős, a lélek ragaszkodva kötődik.
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M indenkinek el kell menni valam i

ben. A halált nem adják könnyen. Nem 
kell taktikázzunk: megmondjunk-e vagy 
sem. Ó érzi, és tudja, hogy menni kell!

*
Árkos h íres volt Szentkereszti Bé

la báró díszes kastélyáról, m űm alm á
ról, villanyvilágításáról. A Szentke
reszti kastély zsendelyes vót. A báró 
Florescu Bibescu M aria hercegleányt 
szöktette el Bukarestből. Mire hazaker
gette a lovakot, m ind megdöglöttek. A 
hercegnénak dióerdei vótak a Regátba. 
A kastélyra emeletet húzatott, h a lasta 
vat, szökó'kútat, parkot csináltatott.

Édesapám  asztalosninas volt a bá
rónál. Fehér kesztyűbe, frakkba já rt. 
Meg es kím ílte m agát. Saját szájával 
mondta, hogy melegen soha sem ivutt. 
A neheze édesanyám ra ju to tt. Apám 
úgy élt, ahogyan a bárótól lá tta . Én úgy 
képzeltem el gyermekfejjel, hogyha mű 
es olyan ú ri gúnyába já rha tnánk , mint 
az úrfiak , akik  a konteszekkel teniszez
tek, akkor jobb lenne a mű dolgunk es. 
De osztán a pantallót mégse húztam  
fel, még am ikor segéd lettem, akkor se.

Ilus az árkosi viseletét egy mogyoró- 
kasé tt a tta  oda a cigánynénak, hogy ne 
emlékezzen a nehéz időkre. De u tána 
se jö ttek  jobbak.

Szentkereszti Béla báró
nem az igaz úton járó.
Vigyázz Elek, vigyázz A rthur,
N ektek most süt el a párthúr.
Végül a báró csak képviselő lett, 

heába a k a rta  az ellenzék lejáratni. 
O politizált, apósom gazdálkodott a 
fődeken.

A báróné kiült a pavilionra a kas
tély teteire, s nézte a messzelátóba a 
juhokot a Szépmezőn.

-  Azok micsodák, Béni?
-  Az oláhok, nagyságos asszony.
-  Oh, m aga szamár, Béni. Azok nem 

oláhok, hanem  románok.
*

O sztán a naccságos asszony meghótt. 
„Nászszekere vót a gyászszekere.” Majd 
az öreg báró es elment. A családi kápol
nába vannak  a krip tába eltemetve. A fi
atal Béla báró vénlegény m aratt. Mikor 
az oroszok béjöttek, megmérgezte m a
gát. Addig itta  a rezespálinkát, amíg 
beléhótt. A konteszek elmenekültek.

A kastélyból a kollektív idejibe ga- 
b o n arak tára t csináltak. Székely Béluék 
feltörték a krip tát, elvitték az ékszere
ket, s a száját bétömték búzával. De az 
ügyet elsim ították, met az apja vót a 
kollektívelnök.

A báró fődjeit az elöljárók felosztot
tá k  a faluba, úgy ahogy akarták . Ne
kem nem ju to tt semmi. Az elöljáróság 
kótyavetélyt el a falu határából es egy 
jó darab részt Szengyörgynek. E tették, 
ita ttá k  őket. Még a kuperájba es elvit
ték.

A kastély t osztán Csorcseszku kijaví- 
ta tta . Neki a tták  a kontesszek Francia- 
országból.

Csorcseszku szászhúsz országgal ta r 
to tt gazdasági kapcsolatot. De elvette 
az autonómiát.

„Maros m agyar autonom tartom ány
ban az autó magyar, s soffer rom án 
vót!” No, nem politizálok!

*
„Túlzott gyönyörélvezetek, korai sírt 

ásnak neked.”
Ma nem sokan érnek magos kort. 

Nem élnek mértékkel. M indannap hús.
Ezelőtt csak eccer e ttünk  húst h é t

közbe, s vasárnap. Pedig lúdat, tyúkot, 
disznyót, juhot es ta rto ttam  eleget örök
ké. De a legtöbbet elattam . Kellett a 
pénz es.

Lyukas kását, tökmagos laskát, m á
kos laposkát, mákos puliszkát, köles
k ásá t m a m án nem esznek. Nem főz
nek tű rtlask á t, hagym alevest, hajait 
törökbúzát, mocskos galuskát, aszalt 
szilvát, árpapuliszkát... Pedig a sok hús 
m egárt.

A menyem úgy főz éppen, m int Ilus. 
Tölle tanólta. Örökké meg es kérdi,

hogy apu, eszik-e ezt, vagy azt. De ha  
zsíros a vacsora, csak egy csupor tejet 
iszom, piríttós kenyérrel. Reggelre te 
át.

Bort csak mértékkel. Egy fél liter 
bornál többet sose ittam  meg eccerre. 
Korcsomába akkor vótam, mikör a da
lá rdá t m egtisztelték, tem etések után.

Zágonból kecskét vettem. Mások a 
m alacoknak a tták  a kecsketejet, de ne
kem az vót a vacsorám. A reggeli fejés- 
ből vajat küpült Ilus. Azon se érzett 
semmi bűz.

Nem elég megkímélni magad. Apám 
eleget kímélte, s mégse érte  meg a het
ven esztendőt. A nyócvanat nem élte 
meg senki se a famíliából.

A m unka konzerválja az embert. Va
sárnap  reggel es dolgoztam, u tánna 
mentem templomba. Segíts magadon, s 
az Isten es megsegít.

Az „Előre” örökké já rt. Ilus minden 
este felolvasta nekem. Érdekelt, hogy 
mi történ ik  a világba. Sok m indent 
m egtanóltam  az újságból. S a rádióból 
es. A vejem telepes rádiót hozott Maros- 
vásárhelyről. Abból es tudtam , m ik a te 
endők a kertben, s a mezőn.

Nem tetüporoztam . Kézzel szettem  le 
a bogarakat minden reggel. M űtrágyát 
se tettem , pedig a fiam  hozott. Inkább 
jól megganyéztam, s a h íd lássaját es 
mind kihordtam .

Mikor nyugdíjba engettek, Váncs Mi
hály aszonta, hogy dolgozott ő eleget, 
többet egy percet sem. Egy év sem tő tt 
el, s meghótt.

A dolog ta rcsa  az emberbe a lelket. 
Mikor m án nem vót itthon elég m un
kám , a piacra vittem  a nyeleket.

Ződséget, gyümőcsöt, virágot, m in
dent vittem . Még paprikát es őröltem. 
Minden garast meg kellett, hogy fog
jak.

*
Ki a garast nem kiméli, a koronát 

nem érdemli. De am i a m ásé vót, soha 
egy újjal sem nyóltam hezza.

Ami a másé, az nem a Tamásé.
Jöttem  a nagy poggyásszal m in

den hetfűn Szengyörgyre, gyalog a 
kökönyesi rövidítőn. Egy bukszát kap
tam  az úton. Háromszázötven lej vót 
benne, s egy nyugdíjszelvény. Semmi 
cím, semmi buletin. Az akkor nagy 
pénz vót, több mind kettőnk kéthavi 
nyugdíja. A m ilicistának es mondtam, 
de aszonta, bácsi, tegye nyugottan el, 
nincs mit csinálni. Cím kellene.

H at héten á t minden hetfűn  érdek
lődtem, ismeri-e valaki az asszonyt. 
Osztán bémentem az iskolába es a 
Csiki negyedbe, s m égkértem  az igazga
tót, kérdezze meg a gyermekeket, nem- 
e üsm eri valaki. Jó helyen zergettem. 
Demeter igazgató ú r épp az onokáját 
a tta  mellém, hogy elviszen az asszony
hoz.

Mikoör a bukszát odaattam , a fehér
nép sírni kezdett. „Bácsi, még ilyen 
emberek es vannak?” Az ötven lejt ne
kem a k a rta  adni, de nem vettem  el. 
Aszontam, az a magáé. Nekem es k iren
deli a Jóisten.

Ki es rendelte örökké. Jó egésséggel 
áldott meg. Még nyócvanöt esztendő
sön es kaszáltam . A kaszát es megver
tem. Azt a szekér fát es felvágtam egy 
nap, s el es hasogattam . Akkor éjjel tö r
tén t meg a baj. A kkorát ordítottam  ott 
Szentivánba, hogy a fiam  itthon meg
hallotta.

M ostanába m án nem tudom tornász- 
ta tn i a vén testet, hogy a vérkeringés 
béinduljon. Érzem es, hogy m án nem va
gyok jól!

*

N egyvenhatba elmentem, á rp á t hoz
tam . Úgy síkúit az árpapuliszka lefe
lé, hogy csak. Puliszka s té. S szílvaíz. 
Egyébb nem vót. De a gyermekeket

» > »  folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról 
nem kűdtem  menekülni. Mán nagyok 
vótak, szégyellették véna. Negyven
hétbe osztán jó term és lett, de sokan 
eró'ssen lerom lottak az éhezéstől.

A cserefelapitól sok állat pusztult 
el. M egtelt a dögkút. Pedig jó fajállat
ok vótak. A báró gondoskodott, hogy le
gyen a falunak  bikaestálója.

Pénzt b íztunk S. A ndrásra, hogy 
mennyen, hozzon gabonát. Ő P. Vilmá
nál „keresgélt” a hiúba. E littak  két hét 
a la tt m indent, amíg a pénzből ta rto tt. 
Vilma éjjel hordta le u tánna  a bilit. 
Eccer eléjött, s béadta, hogy a vonatba 
m indenit elrabolták.

„Tiszteséges” családapa m ara tt to
vább es, s falubíró.

Én hűséges vótam Puskámhoz. Pedig 
Ju lis eleget hívott, hogy jöjjön Misika, 
nézze meg, hogy lopják a pityókám at a 
pincéből!

Vinci ment, de én nem mentem. Ju- 
list mégsem lehetett a feleségemmel 
egy kap tafán  említeni. S osztán annyi 
vót az esze es, hogy m indent kibeszélt.

*

Mikor a kollektivet szervezték, nem 
a k a rtu n k  béállni. Sokat el es vitettek. 
V. P isti az t v itette  el, ak it akart. Szeren
csére rendes rom án ember vót kiküld- 
ve, ak i a kollektivizálást kellett szervez
ze. A nnyit tudok, hogy Ionelnek h ítták . 
Ő in te tte  jobb bélátásra Istvánékot. Mi
kor engem es el ak a rtak  vóna vinni, 
azt mondtam: Nem világosították fel 
az urak . Mű tudatlanok vagyunk, nem 
tuggyuk, m it kell csinálni.

Aszonták, ó'k nem urak , hanem  elv
tá rsak , de azétt békén hagytak.

M indent bé kellett aggyunk, m arhát, 
szekeret, szerszámot, mindent.

*

Három gyermeket neveltem fel. A 
negyedik, A nnuska négy és fél eszten
dősön hótt meg, torokgyékba. Peddig 
orvost es hoztunk. Nem segétett a tudo
mány. Akik nem h ittak  orvost, házilag 
kigyógyították. K allári es, Rétyiné es 
úgy m entette meg a gyermekeket, hogy 
gázasronggyal jól békente a torkikot.

U nitárius vótam, nem attam  reverzá- 
list, nem eskedtem katolikus templom
ba. Ilus aszonta, hogy azétt vert meg 
az Isten, met ő nem gyónhatott. A fiam 
un itárius kán to r lett, de a leányaimot 
katolikusoknak kereszteltettem . A na
gyobb vejem reform átus megyebíró vót. 
O sem adott reverzálist. A legnagyobb 
onokám es meghótt négy évesen, pedig 
ha  valaki jó templombajáró, akkor Icú 
az volt. A plébánosra es ő mosott.

A Jóisten megbocsájt bűneinkért. 
Időt ad, hogy helyrehozzuk a vétkein
ket. Szereti világában a rendet, a szé
pet. Ha teszel valam it, megsegélj. A 
m úlasztást inkább nem szereti.

A küssebb vejem zsidó vót. A szüleit 
Ausvitcba égették el. Ő megmenekült. 
Intézetbe nevelték, komm onistának. Új
ságíró le tt M arosvásárhelyen. A gyer

1 2 --------------------------------

mekeket csak később tu tta  megkeresz- 
te ltetn i titokba Etelka.

Mikor a fiam  18 esztendős vót, a rozs
dás szeg m egsértette a szemit. Csak 
hetfün tu ttam  felvinni M arosvásárhely
re.

Szendrey doktor ú r azt monta: Misi 
bácsi, a szemit nem tuggyuk megmen
teni.

Én a rra  sírn i kesztem, s aszondtam, 
doktor úr, akárm it fizetek, csak a sze
m it mencsék meg. H át nem kellett a 
szemit kivenni, de a lá tásá t elvesztet
te. H ál’ Istennek, a fél szemivei most es 
úgy lát, m int kettővel.

*
Sokat kénlódtunk. A fődeken s a 

műhelyben es. A milliós világba meg
csináltam  a hordószekeret kőrisfából. 
Az apatárs vasalta fel. A saroglyát es 
ledeszkáztam. Szentgyörgyre vitték. 
Kifizették. M egrendeltem a bútrot a 
leányomnak B arabás Kárulytól. Tü
dőgyulladást kapott, nem dolgozott. A 
pénzt közbe bévátották, s odaveszett.

Tizedest es vállaltunk. Éjjel a ra t
tunk , hogy ne peregjen ki a szeme. A 
gyermekek s írtak  es, de nem vót m it csi
náljunk. Dolgoztunk a hódvilágon, de 
u tán n a  nappal es.

A műhely télen hideg volt. A juhok 
melegítették. Sokat nem lehetett ülni. 
Ha nagyobb m unkám  ak a tt Kiss Gábor
hoz mentem dolgozni.

Kovártélyost es ta rto ttu n k , hogy 
vajegy lej kerüljön. A major bácsi 
Szeben környéki vót. Sokat hopocálta 
az onokámat, M arikát. M agyarul es tu 
dott. Mikor element azt mondta: „Misi 
bácsi, a szívben örök barátság!”

A feleségem nem kellett a mezőre 
jöjjön. T isztartó  leány vót ugyebár. P ri
m adonna vót. V arrt es, ru h á t, inget, a 
kertbe es dolgozott. A faluba az övén 
kívül csak két varrógép vót. Tíz évig 
em észtette a rák. Neki es eltörött a lá
ba. Estáppal es varrt. H at éve ment el. 
Most nekem mennem kell!

*
A film lepergett. A képsorok meg-meg 

szakadtak, felcserélődték, ismétlődtek,

de ugyanazon a fordulatszámon pereg
tek  tovább, amig meg nem álltak.

Innen m ár csak a jelen van, ez a 
m egfoghatatlan rövid sáv a folyamatos 
múlt, és a kifürkészhetetlen jövő között. 
Ezt nem lehet végérvényesen átugrani. 
Csak innen lehet az örökkévalóságnak 
nevezett nagy SEMMIBE belépni.

A szeretetről beszélt, többször is, de 
lényegében ugyanazt: ha  szeretet nincs 
hiábavaló minden. A zért van a világon 
annyi gyűlölet, háború, m ert nincs sze
retet.

Hiába halmozzuk a vagyont. Az a két 
m éter föld m arad nekünk, ahová letesz
nek. S idővel kiszorítnak onnan is.

*
A test úgy kellett megtörjön, hogy 

minden izomköteg épen m aradt, akár 
egy atlétáé. A kétszázhat csontból csak 
egyetlen egy hibás. De ez elég volt ah 
hoz, hogy a szerkezet végleg leálljon, s 
a nehéz teste t elfekélyesítse a sok fek
vés. Alig m aradt a hátán , farán  ép bőr
felület. M ár nemcsak a csontjai fájtak. 
Sajgott minden porcikája. A lelke is. A 
lélek ép m aradt, ak ár a test. Egyetlen 
rögeszme, a „Szentivány-éji álom” rajta  
az egyetlen lék.

Egyszer volt Szentiványban, van an 
nak  tíz éve is. M arika vitte le, hogy 
nézzék meg, hol laknak. Jól érezték 
m agukat. Szentivánnal a boldogság 
nosztalgiája vésődött be a tudatába. Le
het, hogy nem is lék. A félelem, sem az. 
Az is kegyetlenül emberi.

A halálla l csak szembe tudunk  néz
ni, de ne félni tőle, azt nem lehet.

Lányai, aktív bálványozták, m indent 
elkövettek, hogy tisztességesen ápolják. 
De szerettei közeledte is ingerelte már.

A múlt m aradt egyetlen menekvés, 
amig lassan  szét nem foszlott ez is. Az 
utolsó héten még énekelt. Az emlékek 
erősebben éltek benne a fájdalomnál.

„A hatyudalá t” négy éve nem énekel
te. Öcsém konfirm álása óta nem volt na
gyobb családi ünnep. Nem sok örömünk 
volt ünnepelni. M ulatságokra pedig 
nem nagyon fu to tta a jegyre kapott, fej
adagolt porciókból.

Nyugodtan ha lt meg, háromnegyed 
ötkor. Kakasszóra. Fél év múlva le tt vol
na kilencvenkét éves. M egélhette volna 
a rendszerváltást. De nem így rendelte
te tt.

Ő volt az utolsó Ferencz József-kato- 
na a faluban, s az első a még élők kö
zül, aki átlépte a kínkeserves XX-ik szá
zadot.

*
„Néha, néha visszajőnek a tavaszi ál

mok,
néha, néha úgy feldobban a szívem,
Néha, néha úgy érzem, hogy sose fájt 

a lelkem,
hogy ez az élet csak mozsikaszó.
Hogy a tavasz régen elszállt, szinte 

elfelejtem,
és szívemben h a lkan  hull a hó,
hull a hó!”
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LÁSZLÓFFY CSABA

Homunculus
Com ico-tragoedia ké t részben
(folytatás előző számunkból)

MÁSODIK RÉSZ
1. KÉP
(A hivatal rideg, sivár, elhanyagolt. 

Csupasz falak. Semmi bútorzat, székek 
sincsenek, csak egy hordó meg az ütött- 
kopott íróasztal Hivatalnok eló'tt. Egyelő- 
re az is csupasz, akár a mocskos, szemét
tel tarkított föld -  mintha egy zöldséges 
árucsarnokban járnánk.

HIVATALNOK egyelőre a szemmel lát
hatóan megviselt idegzetű

LECOQ NAUNDORF-ot -  az áll-XVII. 
Lajost — igyekszik csillapítani. Kalóz mint 
ÜLTETVENYES az üres puskaporos hor
dón ülve maniókagyökeret rágcsál, és élve
zettel figyeli őket.)

HIVATALNOK Ma még nem került sor 
kihallgatásra.

LECOQ NAUNDORF (méltatlankodva) 
Ha nem csalódom, háromnegyed kilencre 
beszéltük meg {nyomatékkai) a fogadáso
mat! Meddig van szándékukban még vá
rakoztatni?! (Ironikusan ejtve az amerikai 
állam nevét.) Alabama kormányzója -  egy 
királyi személyt!

HIVATALNOK A kormányzó úr volt 
szíves közölni velem az Ön...

ÜLTETVÉNYES {elneveti 
magát) Látom, önnek sincs. 
Azonkívül, viseltes ruhá
ja után ítélve, ha nem csaló
dom, ahhoz is hozzá kellett 
szoknia {pimaszul megnyom
ja  a szót) felségednek, hogy 
mások asztalánál reggeliz

zék. A francia királyi konyhában egyelő
re nem a felséged gusztusa szerint főz
nek. Ne vegye hát sértésnek jóhiszemű 
feltételezésemet, ami a reggelit illeti. 
Higgye el (kézmozdulatával jelzi a kezdet
leges állapotokat), ha lett volna rá itt mód 
(Hivatalnok felé kihívó fintorral), én is fel
ségeddel tarto ttam  volna.

LECOQ NAUNDORF (közben hátat 
fordított Ültetve nyesnek: most lesújtó pil
lantással méri végig őket) Gondolhattam 
volna, hogy nemcsak Európában indult 
romlásnak minden.

HIVATALNOK (némi önérzettel) Ez 
azért túlzás! Még, úgyszólván, be sem va
gyunk rendezkedve: de derűlátásunk és 
távlataink felmérhetetlenek. {Kis szünet, 
józanabb hangon) Persze az új kilátások
hoz új emberekre, megreformált erények
re van szükség, {üres asztalfiókokban ke
resgél) Épp most kaptam megbízatást 
arra, hogy elkészítsem és kifüggesszem 
kormányzóságunk jelszavát, {az utcai új
ságárusok hangján) „Találékonyság és

LECOQ NAUNDORF (rendreutasító- 
an) Talán: a Felséged!

HIVATALNOK (tartózkodóan) A kor
mányzó úrtól erre egyelőre nem kaptam 
felhatalmazást: csupán arra, hogy Önt 
üzleti ügyben...

LECOQ NAUDORF (elutasító han
gon) Üzleti ügyben... engem? A Capeting- 
dinasztia utolsó élő sarját, aki atyja aka
ratából magam is a dicső Lajos nevet 
vettem fel a keresztvíz alatt?!

HIVATALNOK (elbizonytalanodva, s 
némi kíváncsisággal is) Ön... Ő... Ófelsége 
tizen... hányadik is?

LECOQ NAUNDORF Tizenhetedik.
ÜLTETVÉNYES {leszáll a hordóról, 

közelebb lép az íróasztalhoz, Hivatalnok
ra kacsintva.) Lajos királyka őfelsége 
{Naundorf felé jóságos mosollyal.) — meg 
tetszik bocsátani, de ugyebár hozzánk, 
amerikaiakhoz képest (mutatja) csak egy 
ekkorácska... Szóval Őfelsége bizonyára 
úgy képzelte el, hogy villásreggelire hiva
talos nálunk az Újvilágban. Hiszen min
dent ki lehet nézni belőle, csak egyedül 
azt nem, hogy üzletember.

LECOQ NAUNDORF {idegesen szalad
gálva Ültetvényes körül) Bár, nem taga
dom, hozzá kellett szoknom a csőcselék 
tolakodó arcátlanságához, sértését még
sem hagynám megtorolatlanul... ha vol
na kardja!

talpraesettség!” {tovább keresgél, kínos 
mosollyal.) Csak nem találok hozzá egy
előre megfelelő segédanyagot és felszere
lést.

ÜLTETVÉNYES {belerúg a hordóba, 
és egyik kilazult dongáját kiráncigálva 
az abroncsok közül, Hivatalnok elé rakja) 
Jobbhíján tán  ez is megteszi. Krétával le
het firkálni rája.

HIVATALNOK Már csak az írószer
szám hiányzik, {tovább kutat)

LECOQ NAUNDORF {megvetéssel) S 
még ők jöttek a barbárok földrészére civi
lizációt terjeszteni!

ÜLTETVÉNYES Csillapodjék, felsé
ges uraság! (zsebéből maniókagyökeret 
szed elő, megkínálja vele Naundorfot) Ha
rapjon belőle és rágja. Maniókagyökér!...

Meglátja, milyen gondtalannak érzi ma
gát tőle. (Naundorf kiveri a kezéből. Ül
tetvényes kacagja, nem sértődik meg.) 
Úgy veszem észre, nagyon megviseltek 
az idegei. {Szünet: követi a dühösen föl- 
alá sétáló Naundorfot.) Tulajdonképpen 
miért jött át ide Amerikába? (Naudorf 
hallgat, Ültetvényes bizalmasan súgja 
oda neki.) Nyugodtan beszélhet. {Hivatal
nok az asztal alatt a szemétben keresgél.) 
Tőlem ne féljen.

LECOQ NAUNDORF {dölyföseri) M i- 
öntől? Hát mit képzel...?

ÜLTETVÉNYES Hogyhogy mi?! Töb- 
bedmagával jött át az óceánon?

LECOQ NAUNDORF (leereszkedő
en) Megbocsátom tolakodását és vakme
rőségét, mindez műveletlensége rovásá
ra írandó. Honnan is hallhatott volna e 
primitív országban fejedelmi többesről 
és egyéb udvari maniere-ről. Különben, 
megnyugtatására, miszerint ne féljek, 
azt kellett volna válaszolnom: Látott-e ön 
királyt félni?

ÜLTETVÉNYES Látni éppen láttam: 
ha nem is vettem részt a kivégzésén.

LECOQ NAUNDORF Az atyámén?
ÜLTETVÉNYES Hát honnan tudjam 

én, hogy ki volt a felséged apja!
LECOQ NAUNDORF Hallhatta! Lajos 

vagyok. A XVII.
ÜLTETVÉNYES Hallani hallottam. 

Csak azt nem tudom, hogy mióta és med
dig számolják még, ha m ár annyifelé és 
annyian vannak.

LECOQ NAUNDORF {kissé megme
revedve, az asztal alól kimászó Hivatal
nok felé is) Az én atyám Őfelsége XVI. 
Lajos volt, Franciaország és Navarra ki
rálya. A hasonlóság, gondolom, döbbene
tes. (Mutatja magán) Az orrom, az ál
lam, a két szemem, meggyőződhetnek 
róla, tiszta Bourbon. A legkétségtele
nebb bizonyítékot lefizetett tömlöcőre- 
im láthatták  rajtam  utoljára, akik levág
ták  combomról a világrahozómtól, néhai 
Marie-Antoinette-től örökölt drága anya
jegyet. (Zaklatottan szaladgál le s fel.)

HIVATALNOK Kár volna, ha feliz
gatná magát, mielőtt a kormányzó úr... 
{Naudorf rálép egy kígyóra. Lenéz, fölor
dít. Hivatalnok kínosan udvarias vigyor- 
ral.) 0 , pardon. Semmiség az egész. {Oda
siet, felveszi a kígyót, és benyomkodja a 
hordónyíláson.)

ÜLTETVÉNYES Ez mászkálhatott 
az új kolónia előtt vezető korzón, {élvezet
tel) Gyermekkorunkban mink még kígyó- 
lődözni já rtunk  ki a lóvásártérre. Azok 
voltak a fasza idők.

LECOQ NAUNDORF {iszonyattal) 
S én még innen reméltem támogatást, 
hogy visszaszerezzem a bitorlótól jogos 
örökségemet!... A francia trónt! {Szembe
fordul velük) De ha itt ezt kell látnom?! 
Az önök megjelenése, egész viselkedése 
és {maró gúnnyal) tájékozottsága nem 
hagy kétséget afelől, hogy kormányzóju
kat is önökkel egy fából faragták.

» » >  f o l y t a t á s  a  1 4 .  o l d a l o n
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» > »  folytatás a 13. oldalról
(Az asztal sarkán ülő Hivatalnok, mint 

akit megszúrtak, magasba szökik; előbb 
fenyegetően lép Naundorf felé, és kiuta
sító kézmozdulattal a kijárat felé mutat, 
de közben kint lövés dördül, és hirtelen 
ómaga távozik futva.)

ÜLTETVÉNYES (vigyorral) A kor
mányzó bal lábát semmiképpen sem fa
rag ták  velünk egy fából, az ugyanis va
lódi tölfgyfából készült neki. Felséged 
tájékozottsága bámulatos, de történt 
azért it t egy-két olyan dolog, ami az 
Óvilágban is szenzációszámba menne. 
(Hivatalnok megkötözött, sántikáló in
d iánt hoz be egy őr kíséretében. Ü ltetvé
nyes m intha csak nyilvánvaló illusztrá
ció volna, zavartalanul folytatja.) Hogy 
egyebet ne mondjak, ezek az értetlen in
diánok! Nem hajlandók tudomásul ven
ni, hogy ebben az országban, amely egy
előre még egy hatalm as trágyadomb, 
nekik m ár nem lehet hasukat süttetve 
a nappal uraskodni. Én nem orrolok rá 
juk  különösképpen, m int a kormányzó 
teszi, aki két mérgezett hegyű nyilat ho
zott haza tőlük ajándékként egyik félhi
vatalos útjáról.

HIVATALNOK (nemtetszéssel) Jobb, ha 
nem folytatja az agitálást, Mr. Perkins. 
Filantróp hevületében megint nem fog 
tudni m értéket tartani. (Naundorfhoz, 
hűvös udvariassággal.) Megbocsát ugye, 
hogy nem önnel kezdjük, de az iménti in
cidens tisztázása nem tű r halasztást. (Int 
az őrnek, és a rémült indiánnal együtt el
tűnnek az ajtó mögött.)

LECOQ NAUNDORF (hidegrázása 
van) Bevallom, borzalmas volt az út idá
ig az óceánon. Törött ládán, banánhé
jakon, ro thadt káposztafejeken voltam 
kénytelen álomra hajtan i fejemet. (Kis 
szünet.) De am i itt várt... még annál is 
kibírhatatlanabb. (Fogai összekoccan
nak.)

ÜLTETVÉNYES (rumosüveget vesz 
elő a zsebéből) Na, húzzon egyet belőle, 
ettől felmelegszik! (Naundorf tiltakozva 
tolja el magától az üveget. Ültetvényes 
mosolyog, egyelőre ő sem iszik, leteszi 
az üveget a hordóra.) Mindenféle népség 
van itt közöttünk, hemzsegnek a hétpró- 
bás gazemberek, (gúnyosan) S mégis kü
lönbnek ta rtjuk  valamennyit (az ajtó felé 
bök), ezeknél az omladozó, szagos fészke
ikben megfürödve kapálódzó ürgéknél...
(józanul) Én m unkára szoktatnám az indi
ánokat. Nekem legkevesebb negyven pár 
erős k arra  van szükségem az ültetvényei
men. A fehér m ár a hőségtől is megvadul, 
nem beszélve arról, hogy tízszer annyi 
dolcsit kér, m int a színesbőrű. De kik 
szedjék össze azt a sok gaunót, ha nem a 
bennszülöttek. Ók úgyis kim aradtak az 
Óvilág gyönyöreiből, most pechükre meg
késve vár reájuk a rabszolgarendszer és a 
jobbágytitalom.

LECOQ NAUNDORF (közben rá- 
rápislant a rumra, látni rajta, megbánta, 
hogy az imént visszautasította. Affektálva 
hívja fel magára a figyelmet.) Ebben a kor
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mányzóságban még egy pohár sincsen? 
(.Könnyedén megfricskázza ujjával az üve
get.)

ÜLTETVÉNYES (visszafogott derűvel) 
Magunk között vagyunk. (Nyújtja megint 
Naundorfhoz az üveget.) Húzza meg bát
ran, felséged. Nem ezen a kis szépséghi
bán fog múlni, ne féljen, hogy visszakap
ja azt az ócska trónt. (Naundorf habozik, 
végül elveszi a felkínált rumosüveget. Csip
kés szélű zsebkendőt vesz elő, gondosan 
megtörli vele az üveg száját. Közben Ül
tetvényes vigasztalóan.) Ha nem, hát 
csináltat nálunk egy újat. Van itt annyi 
arany, hogy ha kell, egész Franciaország
ra meg lehet vele alkudni.

(Naundorf sietve kortyol a rumból. Hi
vatalnok lép ki az ajtón, az álkirály elkap
ja  szájától az üveget, és gyorsan az asztal 
szélére teszi. De az utolsó korty cigányútra 
ment; fulladozva köhög.)

HIVATALNOK (utálattal) Ezek csak 
hátba lőni vagy földre borulni tudnak! 
(Naundorfhoz) Sajnálom, hogy nem lát
hatta  a kinti, majd a benti jelenetet. Kü
lönben, biztos vagyok benne, kétszer is 
meggondolná, hogy a keresztény kultú
rá t és humanizmust sürgesse számukra, 
vagy valami egyebet!

LECOQ NAUNDORF Én a kormány
zóval való találkozást sürgetem már, mi
óta!

HIVATALNOK (enyhe gúnnyal viszo
nozza a számonkérő hangot) Nem siettem 
közölni önnel, hogy bemehet. (Feltűnően 
az üvegre néz.) Gondoltam, még nem ké
szült fel teljesen lelkileg.

(NAUNDORF zsebkendőre böfögve, foj
tott indulattal siet be az ajtón.)

HOMUNCULUS (rohan be, megáll 
az íróasztalnak támaszkodó Hivatalnok 
előtt) Jó reggelt! (Most is ügyefogyott, de 
megjelenésében, modorában már tetőtől 
talpig filiszter.)

ÜLTETVÉNYES Helló! (Hivatalnok 
épp csak biccent)

HOMUNCULUS (ültetvényeshez, félsze- 
gen) Hel-ló!... Már azt hittem, hogy elkés
tem. De látom, alig van várakozó.

ÜLTETVÉNYES (ékelődve) Épp most 
osztozkodunk Amerika aranyán és indi
ánjain. Remélem, szám íthatunk magá
ra is?!

HOMUNCULUS (értetlenül bámul Ül
tetvényesre, majd Hivatalnokhoz) Én a ki
hallgatás ügyében jöttem. (Addig nézi Hi
vatalnokot, amíg az kénytelen figyelemre 
méltatni. Ekkor szinte boldogan.) Azt hi
szem, mi már találkoztunk.

HIVATALNOK (hűvösen) Sajnálom, 
nem emlékszem.

HOMUNCULUS (zavart mosollyal) Pe
dig a Titkár Úr helyében én jobban emlé
keznék...

HIVATALNOK (ingerülten) Mire?
HOMUNCULUS Hát a párizsi csődü

letre... S főleg arra  a beretvás borbélyra. 
Meg mertem volna rá esküdni, hogy még 
ott, a kapun kívül lenyisszantotta a Tit

kár Úr nyakát, azért van az utcán az a 
nagy ordibálás... (Nem veszi észre, hogy 
Hivatalnokot mennyire kellemetlenül érin
ti ez a vallomás.) Én ugyanis hasra estem 
a lépcsőkön, ezért hát volt szerencsém le
maradni egy kicsit...

HIVATALNOK Hagyjuk a történelmi 
anekdotákat! Honnan kerül most ide? És 
miért jött? Hogy hálám at fejezzem ki ön
nek azért, aminél minden becsületes pol
gárnak kötelessége, hogyha kell, többet 
is kockáztatni?

HOMUNCULUS (leforrázva) Én csak... 
éppen csak megörültem annak, hogy egy 
jó ismerőst... akarom mondani, a Titkár 
Urat találtam  itten, hogyha m ár folyta
tódik az én... (Nagyot nyel.) Vagy inkább 
úgy, hogy elölről kezdődik minden...

HIVATALNOK (türelmetlenül) Mindig 
gyanúsan titokzatos volt számomra a 
maga ügye vagy ügybuzgalma, szóval az 
egész viselkedése... De most végképp nem 
értek semmit abból, am it itt elhebegett.

ÜLTETVÉNYES (cinikusan) Pedig 
egészen világosan fejezte ki magát ez az 
izé... Megbocsát, hogyan hívták odaát? 
Mert az természetes, hogy Amerikában 
nevet változtatót vagy változtat.

HOMUNCULUS (készséggel nyújtja a 
kezét) Homunculus. Ez a név megfelel ne
kem.

ÜLTETVÉNYES Hogy, már a latin 
nemzet is nálunk akarja kivívni a szabad
ságát?!

HIVATALNOK (fölényes vigyorral) La
tin nevű nemzetet odaát még nem ismer
nek. Fel ne fedezze őket, Mr. Perkins, 
mondjuk, együtt a maga szelíd lelkű in
diánjaival!

ÜLTETVÉNYES (megszorítja Homun
culus kezét) Sebaj, csak ne legyen az in
diánoknál nagyobb mumus, Mr. Humu... 
(Kínos vigyorral.) Na, m ár ki is ment a fe
jemből... Mégsem ártana  megfontolni azt 
a névváltoztatást. (Felveszi a rumosüveget 
és Homunculus markába nyomja; az esetle
nül tartja, de nem iszik.) Szóval csak azt 
akartam  mondani az előbb, hogy a mi sze
gény ábrázatú új m iszterünk (ráver Ho
munculus vállára) fején találta a szeget, 
amikor azt állította, hogy elölről kezdő
dik minden. (Sétálni kezd) Hogy csak egy 
példát említsek. Ez az ország egy nagy 
trágyadomb...

HIVATALNOK (hangjában neheztelés
sel) Ezt már hallottuk öntől, Mr. Perkins.

ÜLTETVÉNYES (közvetlen élénkség
gel) De azt most nem volt időm hozzáten
ni, hogy: ma még! Mert ham arosan ara
nyat bányászunk és szűrünk ki a trágya 
meg a szennyvíz alól. Akkor aztán iga
zat fog adni nekünk mindenki. Hogy üd- 
vösebb a keresztnél a colt, a rangnál és a 
büszkeségnél pedig egy kis tőke. És hoz
zánk futkároznak majd csodát látni ki
rályok, püspökök, nemesek, dühöngő tá 
bornokok és impotens udvaroncok, és 
mindazok, akik m ár rég nem hisznek a 
saját feltámadásukban, hogy mielőbb el
tanulják tőlünk az üzletelést vagy az 
útonállást. Hiszen pénz nélkül bedöglik
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az egész hivatalos gépezet... Hát szóval, 
így kezdó'dik nálunk minden elölről... (Meg
pillantja az ajtón kilépő Naundorfot, aki 
a hordóból előmászó kígyóval találja ma
gát szemközt megint.) Az első fecske, lám, 
már.. (Naundorf „Á-ách!”-szerű lefordítását 
hallva.)... már el is károgta magát.

LECOQ NAUNDORF (egzaltáltan, szét
tárt, felemelt karral ugorva félre) Még egy 
provokáció, és megszakítom velük a diplo
máciai kapcsolatot! Kint is, bent is teljes 
anarchia!

(Naundorf újabb feltűnésével egyidő- 
ben váratlanul mozgalmassá válik a szín
pad. Női és Férfi Személyzet jelenik meg, 
előbb a háttérben. Jellegtelen uniformis
ban tevékenykednek, mintha bármelyik 
újabbkori intézmény, vállalat — akár a 
színház — alkalm azta volna őket. Szenv- 
telenül, anélkül, hogy törődnének azzal, 
hogy mi folyik körülöttük, hozzálátnak, 
takarítani, bútorokat behor
dani és rendezgetni, szőnye
geket leteríteni, ablakot pu
colni; könyveket, aktákat, 
íróasztalfelszerelést raknak 
Hivatalnok elé. Jelenlétük 
mindvégig érezhető; legfeljebb 
a 2. Képben: porszívóznak, 
mozgóbüfét rögtönözve Coca- 
Colát és celofánban szendvi
cset árulnak, vagy a rendező 
tetszésére bízva tévékészülé
ket szerelnek, renoválnak, kor
szerűsítenek -  esetleg úgy is, 
hogy a tapétaajtd körül eltün
tetik a szecessziós, reneszánsz, 
gótikus, román stílus vonalait.
A darab végefelé az legyen a be
nyomásunk, hogy egy nagy iro
da- és üzletház egyik halijában 
vagyunk.)

HIVATALNOK (a játék fo
lyamatosan tart; Naundorfnak 
„...teljes anarchia!” végszavá
ra) Ön jóvátehetetlen túlzások
ra ragadtatja magát. Ha már 
megvetettük lábunkat ezen 
az új földrészen, a kormányzó 
úr megbízásából (közben felke
rül a falra a kormányzó arcké
pe) minden eszközzel rendet te 
rem tünk vállalkozásainkhoz.

ÜLTETVÉNYES (ezalatt felemeli a kí
gyót, megszagolja, majd elhúzza az orrát) 
Azért szökött meg a hordóból, mert nem 
szokta még meg a puskapor szagot. (Hiva
talnok felé, gúnyos nevetéssel.) Indiánus 
csúszómászó. Nem akarja megérteni az 
ésszerű rendet. Fel kell akasztani. (A sze
mélyzet egyik tagja cilinderekkel megra
kott fogast hoz be éppen. Ültetvényes, mint 
egy sálat, elegáns mozdulattal, ráakasztja 
a kígyót.)

LECOQ NAUNDORF (hivatalnokhoz 
lépve, fanatikusan) Összes jövendő vál
lalkozásaik nem érnek annyit, mintha 
nekem most támogatást nyújtanának 
Franciaország birtoklásáért indított pe
remben!

ÜLTETVÉNYES (a tőle megszokott 
hangnemben) Nem mondom, Franciaor
szág se kutya! (Naundorfhoz, odavetőJég.) 
Hogy képzelte? Nyilván fele-fele!

LECOQ NAUNDORF (bosszúsan) Dő- 
re elme!

ÜLTETVÉNYES (mint aki nem hallot
ta) Na, de azért van még néhány hely a vi
lágon, ahol az embernek, nem kell éppen 
darázsfészekbe nyúlnia. Egy-két gyerme
teg nép, és nemcsak-gyógynövényekben- 
gazdag kontinens. A cél: minél előbb fel
zabálni őket!

(E pillanatban kerül fel a falra. Az erő
sek tovább erősödjenek! jelszó.)

LECOQ NAUNDORF (enyhítésnek 
szánja) Helytelen volna tagadni a kiúju
ló imperiális igényeket, de az anyaország 
mindenek felett! Ott még egy akasztófá
ból is poézis árad a tradicionális tájban!

(Pánikszerűen menekülő katonák sza
ladnak be a színre; mögöttük a méltóság
gal hátráló Őrnagy, egy csupasz zászló
rúddal a kezében.)

ŐRNAGY (a búvóhelyet keresgélő ka
tonákhoz, patetikusan) Zászlónk szé
gyenfoltjai, ti csürhe! (Felnéz fölordít)  
Melyiketek adta el róla a vásznat?! Jobb 
cseretárgyat nem találtatok? (Egy bere
pülő indiánnyíltól eltalálva összerogy. A 
zűrzavarban Homunculus cilindert csap
va fejébe, az íróasztal alá bújik.)

LECOQ NAUNDORF (a halott Őr
nagy fölé hajol) Ót, fogadni mernék, 
valam elyik régi királyságból im portál
ták . Megérdemelt volna egy lovagren
det.

HIVATALNOK {félhangosan jegyzi) 
Családjának kiutalni egy üres farmot és 
nyolc font aranyrögöt.

ÜLTETVÉNYES (átlépve Őrnagy tete
mén, Naundorfhoz) Rezervátumba való 
példány volt. {Kezébe veszi, a zászlórudat.) 
Minden a gyakorlati érzék fejlesztésén 
múlik. A mi új Bábelünkben megvan a 
perspektívája annak, hogy gyermekeink 
idővel akár budipapírnak használják a lo
bogót.

LECOQ NAUNDORF Az én népemet 
nem fenyegeti ez a veszély. Csak végre 
maguk fölött tudhassák jogos uralkodó
juk lobogó szívét és akaratát!... {Hivatal
nokhoz) Ezért fáradtam át az óceánon.

HIVATALNOK {papírosokat tanulmá
nyozva) Úgyszólván még tájékozatlanok 
vagyunk az ön helyzetének pontos meg
ítélését illetően. Ön egyelőre egy Lecoq 
Naundorf névre szóló pátenssel utazta ke- 

resztül-kasul a Földet...
ÜLTETVÉNYES(cso-

dálkozva szól közbe) Fel
ségedet így is szokták 
szólítani? S ehhez nem 
jön semmi számozás?

HIVATALNOK
(Naundorf magába fojt
ja  indulatát) (mintha 
nem hangzott volna el 
megjegyzés, udvaria
san folytatja) Jelen pil
lanatban, miután Eu
rópa összes uralkodói 
kétségbevonták az ön ki
végzéstől való megmene
külésének titokzatos kö
rülményeit, nem látunk 
garanciát a rra  nézve, 
hogy...

LECOQ NAUNDORF 
{ismét dühbe gurul) A 
kormányzójuk tökrésze
gen fogadott, s negyedik 
mondatom elhangzása 
közben formálisan hor
kolni kezdett!

HIVATALNOK Túl
ságosan hosszúak lehet
tek a mondatai...

LECOQ NAUNDORF 
Még gondolkodom raj

ta, hogy továbbra is igénybe vegyem kor
mányzójuk szolgálatait! (Sértett büszke
séggel távozik)

HIVATALNOK {Ültetvényeshez, fitymá
ló hangon) A róla szóló jelentésben az áll, 
hogy közönséges órakészítő volt.

ÜLTETVÉNYES {szeme felcsillan) 
Közönséges?! Nem látta, milyen vastag 
aranyláncon függött a zsebórája?

HIVATALNOK (könnyedén) H át akkor 
közönséges aranyóra-készítő.

ÜLTETVÉNYES {pillanatnyi töpren
gés után) Nekem van aranyam, ő ért a ke- 
tyegőkhöz! H átha össze tudunk hozni egy 
kis óragyárat? Megspórolnánk vele -  per
sze m agunknak -  a szállítás és a behoza-

> > > > >  folytatás a 16. oldalon
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» > »  folytatás a 15. oldalról
tá l költségeit. (Futva indul meg Naundorf 
után.) Nem járha t messze... {Kiszalad.)

HOMUNCULUS {bámulattal néz Ültet
vényes után) Ez aztán ember a talpán!

HIVATALNOK (látni rajta, hogy nem 
szimpatizál Ültetvényessel) Mit ta lál ben
ne olyan rendkívülit?

HOMUNCULUS Hát először is szabad
elvű... Azután meg, nem bánja, hogyha 
más is szeretne megélni. Még a rézbőrűe- 
ket sem utálja annyira, mint a többiek...

HIVATALNOK (ellenségesen) Mint kik?
HOMUNCULUS Hát azok, akik példá

ul engem is félvérnek néztek. (Hivatalnok 
felvonja szemöldökét. Homunculus kínos 
vigyorral.) Ehhez persze előbb meg kéne 
értenie, hogy én hogy s mint vergődtem 
ki Amerika partjára a cápáktól hemzse
gő Óceánból.

HIVATALNOK {gúnyosan) Csak nem 
úszva?

HOMUNCULUS Higgye el, nem jár 
messze a valóságtól. (Lelkes emlékezés
sel.) A rézbőrűek jóságának és bátorságá
nak köszönhetem, hogy...

HIVATALNOK {gorombán szakítja fél
be) Az ilyen indiánmesétől én tengeribe
tegséget szoktam kapni.

HOMUNCULUS Azt képzeli, hazu- 
dok?! Egy hajszálon múlott...

HIVATALNOK Hogy az indiánok meg 
nem skalpolták. Ezt elhiszem. {Feláll, le
akaszt a fogasról egy cilindert.) Bocsásson 
meg, részemről mára befejeztem.

HOMUNCULUS 0kedvetlenül) Mond
ták  nekem, hogy a fehérek vérengző gyil
kosoknak képzelik őket egytől egyig.

HIVATALNOK {visszafordul, gúnyo
san) Pedig ők jóságosak és bátrak. {Fel
nevet) Ha kíváncsi, elmondok önnek egy 
valóban megtörtént esetet. A kormány
zó ú r emberei csónakjukból felfedezték, 
am int a parton indiánok térdepelnek 
anyaszült meztelenül, és valamit — h it
térítőink buzgalmának köszönhetően az 
is lehet, hogy zsoltárt — énekelnek. Szin
te ájtatosan fújták, amíg a csónak evező- 
hossznyira é rt a parthoz, és akkor uccu 
neki, felkerekedtek és elpucoltak. Embe
reink, több m int egy óra hosszát üldöz
ték őket, de hiába.

HOMUNCULUS Miért kellett őket ül
dözni?

HIVATALNOK {cinikusan) Hogy meg
próbálják megszelíditeni.

HOMUNCULUS (kis szünet után) És 
ha nem sikerül?

HIVATALNOK Kiírtjuk őket.
HOMUNCULUS (mély lélegzetvétellel) 

S ha mégis sikerülne?
HIVATALNOK {elgondolkodva) Akkor 

is. (Sétálás közben) Nem mondtam el a 
zsoltáréneklés csattanóját. Tüzük felett 
két skalpdísz csüngött.

HOMUNCULUS Lehet, hogy nem is 
fehérember skalpja volt... Vagy mások 
m ár előzőleg megtámadták őket.
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HIVATALNOK {bizalmatlanul) Ön úgy 
beszél, mint egy...

HOMUNCULUS Csak azt ne mondja: 
mint egy indián! Mert a kormányzó úr 
emberei, am int említettem, félig-meddig 
annak néztek.

HIVATALNOK Inkább mondjam azt, 
hogy mit egy fölforgató? {Felcsattanva) 
Mit akar a kormányzó úr embereiről ki
sütni? Hogy hülyék? Miért nézték magát 
másnak, mint ami?

HOMUNCULUS Azért, mert a rézbő
rűek közé vegyülve találtak. A hajótörés 
után a nap alaposan leégetett, meg a bő
röm ki is cserepesedett a tengervízből és 
az éhségtől...

HIVATALNOK {ellenszenvvel nézi Ho- 
munculust) Hogy maga mindig oda ke
veredik, ahova nem kell. {Éllel) Mások 
közé! Mert nem fér a saját bőrébe! {Ráför
medve) Egyáltalán: hol a maga helye?! 
{.Homunculus kissé megszeppenve hallgat.) 
Feleljen!

HOMUNCULUS Azt szíveskedjék a 
Titkár Úr eldönteni végre. Én sokáig vár
tam, hogy történjék m ár velem valami. 
Aztán a nem kívánt izgalmak után -  Tit
kár Úrnak is kijutott azokból bőven -, 
hogy eljuthassak az ígéret földjére, sokat 
kockáztattam. Mások aztán egyenesen 
az életemet tették  itt fel kockára. S most 
(keserűen) megelégelve a jót, egyebet már 
nem óhajtok e kétes árnyékú sors után, 
minthogy vissza bírjak ju tn i a családom
hoz az Óhazába.

HIVATALNOK Mhm. S azt gondolja, 
hogy ezzel minden el lesz intézve?

HOMUNCULUS (meglepődve) Ezt ne
kem tetszik mondani?

HIVATALNOK Mintha más dolgunk 
nem volna, csak az, hogy meghallgassuk 
(nyomatékkai) a kétes árnyékúak és kétes 
gondolkodásúak panaszait!

HOMUNCULUS (öntudatosan) Én nem 
panasszal, hanem bepanaszolni jöttem.

HIVATALNOK (most ö  lepődik meg) 
Látom, kinőtte magát! (Éllel) A Konvent 
kivégzései alkalmával maga nem kapott 
órabért a tapsolásért?!

HOMUNCULUS Órabért?... Hogy te t
szik ezt érteni?!

HIVATALNOK (mosolyogva, mint aki
nek jó  ötlete támadt) Majd meglátja, hogy
ha sor kerül rá. Szükség van itt bérmun
kásokra, ne búsuljon. Minek hajókázna 
vissza máris! Van idő. Mit képzel, indiá
nokkal fogunk vasútvonalat építeni?

HOMUNCULUS (későre, halkan) Ha
lottakkal nem is lehet...

(Hivatalnok, mint aki jó viccet hallott, 
felkacag. Ebben a pillanatban az előtérből 
két álarcos gengszter fogja rájuk coltját. A 
személyzet tagjai hatalm as táblát emel
nek feltartott kezekkel a magasba. A fel
irat: Kezeket fel! Ne mozduljanak! (Ho
munculus szó nélkül felemeli kezét)

HIVATALNOK Minek fárasztják ma
gukat, uraim, fölöslegesen. A kormányzó 
úr megmondta, hogy számít önökre az ál
lam jövőjének a...

ELSŐ GENGSZTER (ráordít) Még egy 
hang és lövök! (A személyzethez, aki ebben 
a kivételes helyzetben kénytelen odafigyel
ni) Maguk ott a táblával! (Krétát hajít ne
kik) írják  azt is oda, hogy: Pofázni se sza
bad!

HIVATALNOK (készségesen) A kor
mányzó ú r dollárjai... (Mutatná. Első 
gengszter golyót ereszt belé. Hivatalnok 
elterül a földön)

MÁSODIK GENGSZTER Ezt minek 
kellett...?!

ELSŐ GENGSZTER (suttogva) Nem 
hallottad? Képes lett volna a széf rejtjelét 
másnak is elárulni! Nem tudhatta, hogy 
én vagyok a kormányzója.

MÁSODIK GENGSZTER A másikkal 
mi legyen?

ELSŐ GENGSZTER Sohase láttam  
még felénk. Beteges kinézésű idegen. (Rá
mordul Homunculusra.) Mit keresel itt?

HOMUNCULUS Kihallgatásra jöt
tem...

ELSŐ GENGSZTER Kifosztottak? (Ho
munculus hevesen int nemet.) Ha nem a 
pénzedet szeretnéd visszaszerezni, akkor 
biztos valami vastag meló kell, mi?!

HOMUNCULUS (rebegve) Haza szeret
nék jutni... az Ó...

ELSŐ GENGSZTER (vidáman) Ó, a r
ról még lehet szó. (Társához, súgva) Em
bert így reszketni még nem láttam . (Ho
munculushoz, enyhébb hangon.) Holnap 
jöhetsz kihallgatásra.

HOMUNCULUS (feltartott kezekkel 
hajtja meg magát) Köszönöm, uram.

ELSŐ GENGSZTER De erről egy szó 
se. Csak arra  felelj, amit majd kérdez
nek. (Barátságosan.) Meglátod, nem fog
nak kérdezni tőled semmi olyat, amitől 
felizgulsz.

HOMUNCULUS Ó, nem is tudom, 
hogy háláljam meg.

ELSŐ GENGSZTER Na elég volt! Puco- 
lás innen. Mindenkinek! (Homunculus a 
személyzettel együtt iszkol kifelé; mielőtt el
tűnne, visszafordul.)

HOMUNCULUS (ilyen sokatigéróén ve
le még nem beszéltek. Szinte hálásan, vég
telen udvariassággal.) Megtudhatnám, 
hogy kihez volt szerencsém?

ELSŐ GENGSZTER Majd holnap meg
tudod.

(Társával együtt felröhögnek, aztán be
rontanak a tapétás ajtón. Homunculus el- 
bűvölten néz utánuk.)

(Sötétség. A falakra szerelt hangszó
rókból, akárcsak a darab kezdőképe 
után, ezúttal a következő szöveg hallha
tó rutinos rikkancs-hangon: „Ki van az 
álarc mögött? A vakmerőség és a lelemé
nyesség lehetőségei végtelenek! Egy kor
mányzó, aki nappal degeszre tömi és éj
jel kifosztja a saját hivatalában őrzött 
páncélszekrényt!... A tüdőnlőtt titkár in
dokolt hallgatása!... Ki van az álarc mö
gött?”)

(FOLYTATJUK)
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LEHOTA JÁNOS

A párizsi szín kiemelt helye és szerepe 
Az ember tragédiájában
1. Úgy vélem -  Katona József Bánk 

bánjához hasonlóan — Madách művét is 
alaposan és átfogóan újra kell vizsgálni. 
A Bánk bánt a nemzet szabadságeszméje 
alkotta meg a maga képére, Az ember tra 
gédiáját hatalmi, politikai rendszerek ide
ológiái alakították, formálták. A művek 
mindkét esetben áldozatul estek: olyan 
szűrön mentek keresztül, amelyek a be
fogadói tudat látásmódjára szűkítették 
le ó'ket. Az ideologikus rendszer bukása 
után lehetőség nyílhat a művek újraértel
mezésére, a rájuk rakódott tudati term é
kek lehántására. Készülő tanulmányom 
egyik lényeges fejezete a párizsi szín ér
telmezése.

A szín teljesen elkülönülő' helyét min
den elemzés egyértelműen fogadja el. 
Bár az egyik utóbbi színházi előadás ren
dezője, Kerényi Imre összemosta a többi 
színnel, nem vált Kepler-Ádám álmává, 
hanem az álmok további sorába lépett. 
Ezért is érdemes újra elemzően kézbe 
venni Madáchot. Ha egy-egy értelmező 
nagyon kifejezően és meggyőzően hoz lét
re egy rendszert, m áris ő válik a mű szer
zőjévé, őt elemezzük, és nem magát a mű
vet. Kerényi inkább színházi élményt 
akart varázsolni, e törekvését csak helye
selni tudom, de ha a felnövő -  nem olvasó 
-  nemzedék így találkozik a művel, m ár
is csak a rendezőt, és nem a madáchi mű
vet ismerhette meg.

A marxi-lenini eszme a párizsi szín lá
tásmódját, megítélését befolyásolta leg
jobban a Falanszter mellett. A lenini esz
me nem ismerte el a lassú fejlődés elvét, 
Marxtól úgy vette át a mennyiség-minő
ség dialektikáját, hogy az új minőségbe 
való átlépést, a forradalmat tette meg a 
fejlődés egyetlen helyes útjának, egyben 
szentesítette a forradalom eszközét, az 
erőszakot, a terrort. A forradalmak ter
mészetesen előbb voltak, mint ezek az 
elméletek, de a szocialista forradalom ál
ta l létrejött hatalm i rendszer már elméle
teket alkotott nemcsak a forradalomról, 
hanem kijelölte és meghatározta a társa
dalmi fejlődés további menetét is. Ily mó
don az ideologikus rendszer önmagát tük
rözte vissza minden műben. Ez történt 
Az ember tragédiájával is, kiemelten pe
dig a párizsi színnel. Madách nem ismert 
ilyen ideológiai korlátozást. A mű meg
írásáig lezajlott forradalmak tanulságai 
közvetlenül alakították ki véleményét a 
forradalomról, azt legföljebb társadalm i 
hovatartozása, saját ideológiája te tte  tel
jessé. A forradalomról szóló marxista-le
ninista-lukácsi eszmék viszont azt hatá
rozzák meg, hogy mit lássunk vagy mit 
láthatunk meg a madáchi szemléletből, 
ha Madáchot be akarjuk emelni az ide
ologikus rendszer elevenen ható alkotói
nak sorába.

2. Madách két forradalom tanulsá
gait kapcsolta össze, hogy kialakítsa a 
maga jövőképét. Alapul a nagy francia 
forradalom eszméit -  szabadság, egyen

lőség, testvériség -  választotta. Úgy ítél
te meg, hogy az Istentől elszakadt világ
rend azon eszméi ezek, amelyekre fel 
lehet építeni az Ember tökéletes társadal
mát. Az új eszme tehát megszületett, de 
nem vált valósággá. Fél évszázad múlva 
felélesztették azt; a magyar forradalmi if
júság 1848-ban ugyanolyan tisztaságban 
és naiv hittel emelte magasba. Ezek az is
teni gyermekek azonban forradalmi hi
tük  mámorában teljesen feledték, hogy 
más az eszme, és más a valóság, holott 
pedig ezek nagy különbözőségére az el
telt idő m egtaníthatta volna őket. De a 
forradalmakat a múlt században még va
lóban ilyen isteni gyermekek indították 
el, akik csak a teljesben és a tisztában 
tudtak létezni, akik az eszmében a tel
jes életet tudták megélni, és meg is tud
tak  halni azért, hogy semmilyen szenny 
ne mocskolja be. Ezek az isteni gyerme
kek — miként József Attila is — nem ismer
tek „alkut”, és mivel a politikai élet, a po
litikai gyakorlat teljesen különvált tőlük, 
az eszmék általuk m aradtak meg legtisz
tábban, úgy, hogy azokat személyekhez is 
kapcsolni tudjuk.

A politikai gyakorlat azonban ham ar 
megmutatta, hogy az eszme megvalósít
hatatlan, sőt az ellenkezőjére fordul a 
megvalósításakor. Franciaországban a 
jakobinus diktatúra, majd később Napó
leon császársága is ezt igazolta. Kérdé
sessé válhatott tehát az eszme jósága is, 
különösen azért, m ert visszatért az Isten
től szárm aztatott abszolutisztikus hatal
mi rendszer, és Közép-Európában — Kele
ten pedig különösen -  meg is gyökerezett. 
Jó-e mégis ez az eszmerendszer, amely 
1789-ben bontakozott ki? Felépíthető- 
e ezen az alapon az emberiségnek legin
kább megfelelő társadalom?

A kérdések mindenképpen választ 
igényelnek, mert az európai haladó gon
dolkodás végérvényesen elhagyta az Is
tentől származtatott, feudális tartalm ú 
hatalm i politika rendszereit -  tehát oda 
m ár nincs visszatérés —, viszont a forrada
lom eszmerendszerének megvalósulásai 
is mind zsákutcába jutottak. Madách ko
ra már -  kortársa, Tolsztoj is -  nemcsak 
a francia forradalom, hanem az 1848-as 
forradalmak következményeinek tanulsá
gait is levonhatták; sem Franciaország
ban, sem Angliában nem valósult meg 
ez az eszmerendszer, és ami megvalósult 
is, az eszmének nagyon torz megnyilvá
nulása. Madách is európai konstelláció
ban vizsgálta Magyarország -  általános 
érvényűén az Ember -  jövőjét, és látva a 
francia forradalom utáni kapitalista vi
szonyok még nagyobb társadalm i ellen
téteit, úgy gondolkodott, hogy nem az 
eszmét kell megváltoztatni. Szerinte a 
francia forradalom eszmerendszere alap
ján  fel lehet építeni az Isten teljességével 
egyenértékű világrendet, de korántsem 
úgy, ahogy az a történelemben megvaló
sult. A párizsi szín ilyen összefüggésben

többszörösen különleges helyet kapott a 
mű rendszerében, illetve nem véletlen, 
hogy Madách kiemelte a színek sorából. 
Kiemelt helyen van egyrészt azért, mert 
a francia forradalom eszméje ta rta lm az
za az Isten attribútum ait, az Eszmét, az 
Erőt és a Jóságot, és ebben az eszmében 
egyesül az „erő, tudás, gyönyör”. Ezt az 
Eszmerendszert kell majd felépítenie az 
embernek, hogy eljusson Istenig, tehát 
Istent is másképp ítéli meg a forradalom 
embere, m int a többi eszme m egtestesítő
je. Ugyanakkor érzékletesen m egmutat
kozik az, hogy m iért nem valósulhatott 
meg sem ott és akkor, sem pedig később 
az eszme.

3. Milyen felismerést nyújt Madáchi
nak a jakobinus d iktatúra korszakának 
belső ellentéte, Danton és a veszettek, 
Saint-Just és Robespierre egymást ki
záró ellentéte? Azt nem kell bizonygat
nunk, hogy Dantont tekinti nagynak, 
„óriásnak”, tragikus hősnek, akinek vét
ségei vannak: „Mi óriás volt bűne és eré
nye, -  És mind a kettő mily bámulatos. 
/ Mert az erő nyomá rá bélyegét”. Adám 
tehát az Erőt teszi meg Danton attribútu
mának. Az erőt, amely Isten egyik meg
jelenési formája. Idézzük fel Mihály fő
angyalt, Istent dicsérő szavaiban az Erő 
tarta lm át hogyan határozza meg: „Ki 
az örökké változandót / S a változatlant 
egyesíted, / Végtelent és időt alkotva, / 
Egyéneket és nemzedékeket: / Hozsánna 
néked, Erő!” Mihállyal, a harcok főangya
lával hozza összefüggésbe Dantont Ma
dách. Mihály azt az isteni részt dicsőíti, 
amelyik ellentéteket tud egyesíteni, ame
lyik a végest a végtelen felé viszi, és ame
lyik az egyéneket és a nemzedékeket is 
össze tudja kapcsolni. Danton tehát eb
ben a tartalom ban része az isteni erőnek. 
Az isteni végtelenség másik része az Esz
me, amit Gábor főangyal dicsér -  „Ki a 
végtelen ű rt kimérted: / Anyagot alkot
ván beléje, / Mely a nagyságot s messze
séget / Egyetlen szódra hozta létre: / Ho
zsánna néked, Eszme!” - ,  ugyancsak 
benne van a párizsi színben. Ezt még kü
lön elemezni fogom, de m ár itt megfogal
mazom, hogy e színben azt az eszmét he
lyezi el a forradalom eszméjében, amelyik 
a végtelen felé viheti az embert. Az Esz
mére mint Isten másik részére is utal Ma
dách a párizsi színre vonatkozóan; Adám 
így beszél: „Vak, aki Isten szikráját nem 
érti.” Az ember „mámorának” teremtése 
azonban nem állhatott Eggyé, Istensze
rű  teremtménnyé, m ert a harm adik iste
ni rész, a Jóság nem tudott benne részt 
nyerni. Nézzük Rafael főangyal szavait: 
„Ki boldogságot árasztasz, / A testet ön
tudatra hozva, / És bölcsességed részesé
vé / Egész világot felavatva: / Hozsánna 
néked, Jóság!” Ezért nem tökéletes ez az 
eszme önmagában. Ezért csak eszme és 
nem Isten. Isten nélkül pedig nem a bol
dogság árad még belőle, hanem az erő
szak, a pusztítás, az önzés. És ez mind
addig így is marad, amíg az ember nem 
Jav u l” öntudatra, ahogy Vörösmarty írja 
A Gutenberg-albumba és a Gondolatok a 
könyvtárban című költeményeiben.

A Jóság tehát hiányzik az Eszme iste
nüléséből, ily módon aztán könnyebben
> > > > >  f o l y t a t á s  a  1 8 .  o l d a l o n
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meghatározhatjuk, hogy mi is torzította 
el a francia forradalom eszméjét a való
ságban. Az ember nem szeretetbó'l árasz
totta ki magából ezt az eszmét, miként 
Isten te tte  a teremtéskor, hanem csak 
a megmámorosodott lényéből, a dionü- 
szoszi ösztönéből. így aztán nem csoda, 
hogy a jó érdekében is csak „rosszul” tu 
dott cselekedni. Jóság nélkül oda süllyed 
az ember, hogy nemcsak az ellentétes el
vek hordozói nem tekintik egymást em
beri lénynek, mint ahogy azt m ár Homé
rosz is megmutatja az Iliászban, hanem 
az azonos eszmék képviselői is gyűlölkö
dő ellenséggé válnak. Hogyan mutatja 
meg Homérosz az ember felemelkedésé
nek útját? Úgy, hogy Akhilleuszt megta
nítja arra, hogy az agg Priamoszban, gyű
lölt ellenfele apjában a maga fájdalmas 
édesapját tudja látni, aki halott fiáért ke
sereg, és hogy a haraggal megölt és hol
tában meggyalázott Hektorban a maga 
holttestét is megláthassa, hogy megért
se valamennyiünk közös emberi sorsát és 
végzetét, hogy Isten előtt egyenlők és egy
formák vagyunk, m ert valamennyien em
berek vagyunk.

Madách tehát azt mondja, hogy sem
milyen eszme nem lehet jó, ha azt az 
Erő ta rtja  össze, de a Jóság nem hatja 
át. Ugyanakkor semmilyen eksztatikus, 
mámoros áh ítat sem lehet alapja az em
beri jónak. Nagyot lehet általa alkotni, 
de Isten legfontosabb része, a Jóság hiá
nyában bármilyen eszme legyen is az, a 
részekre bontott világot nemhogy nem 
tudja egyberakni, hanem az ellentéteket 
fogja még jobban kiélezni.

Ezzel összhangban mondhatjuk azt is, 
hogy minden olyan eszme, amelyik ateis
ta  eredetű, ilyen ellenségesen széttagolt 
világot eredményez. Isten nélkül minden 
eszme csak egy-egy nép, osztály, csoport 
érdekét fejezi ki még akkor is, ha nem 
ebből a célból hozták létre. A rész ilyen
kor úgy viszonyul a másik részhez, hogy 
azt idegennek tekinti, hiszen magát ta r t
ja  teljesnek, így nem tud vele párbeszé
det sem folytatni. Arcát, ábrázatát sem 
látja a másiknak, így nem érthetik egy
mást. Ha m ár látni tudja a másikat, és 
annak hangját meg tudja hallani, mint 
ahogy Priamosz is megjelenik Akhilleusz
nak, és megszólal fia érdekében, az már 
elindíthatja az embert a másikhoz veze
tő úton.

4. A párizsi szín Dantonja közismert 
történelmi személy volt a forradalom ide
jén. O is a király halálára szavazott, ami
kor azt döntötték el, hogy a királyt meg 
kell-e ölni ahhoz, hogy az általa megteste
sített hatalm i rendszert megszüntessék. 
A kérdés jogi és filozófiai tartalm ú volt, 
egyrészt: mi ad jogszerűséget a törvény
nek, a másik, az elemzés tárgyában fon
tosabb: a király személyében Istent ölik- 
e meg, és ha igen, honnan származnak a 
törvények? Paradox módon Danton külön
választotta Istent és a király személyét, 
közel állt ahhoz, hogy nemmel szavazzon, 
de akkor még Robespierre iránti közelsé
gét ki akarta  fejezni. Ugyanakkor követ
kezetes ateista volt, a földön élt minden 
porcikájával, és h itt a forradalom rendjé

ben és törvénykezésében. Hitte, hogy a 
törvényeket a francia nép érdekében, an
nak szentesítésével hozzák és hajtják vég
re. Óriás volt, mint ember, külsőre is ro
busztus termete volt, de azt a tragikus 
tévedést, hogy Istentől teljesen el kell sza
kadni, Madách ugyanilyen nagyságúnak 
tekintette. Danton bukását ebből az ate
izmusból szárm aztatta. Madách Danton
jának ugyanis volt kapcsolata a „másik 
Istennel”, míg társai azt az Istent meg 
akarták  ölni. így aztán Dantonnak lát
nia kell, hogy az eszmét nem tudják dia
dalra vinni, m ert vagy az egyik, vagy a 
másik megtestesítője válik abszolútumá- 
vá -  Istenévé -  az eszmének. A történel
mi valóság számos alkalommal megmu
ta tta , hogy az eszme mindig az eszméhez 
kapcsolódó tábort szaggatja széjjel, hogy 
aztán egymás elpusztítására törekedje
nek. Danton először egy Tiszttel kerül 
szembe, akinél ő volt erősebb, másodszor 
a „veszettekkel”, akik akkor nála voltak 
erősebbek. De csak akkor, mert Danton 
felszólítása által Robespierre is az ő sorsá
ra jut. így aztán az eszme csak eszme ma
rad, nem tud valósággá válni, felszámolja 
önmagát.

Dantonnak azonban az erénye is nagy 
volt. Általában így ítélt róla az utókor, a 
francia tudat is. Robespierre-rel szemben 
mindig ő volt a nemes emberi nagyság. 
Emberségét abból származtathatjuk, 
hogy ő vette észre először az ateista esz
me ellentmondását, ő lá tta  meg először, 
hogy a törvény nevében ártatlanoknak is 
meg kell halniuk az eszméért. Ó volt az 
a személyiség, aki a forradalmi terrort, a 
törvényes gyilkosságot emberi tartalom 
mal akarta  ellensúlyozni, látva, hogy e 
törvény merev m egtartása nem szolgálja 
sem az eszmét, sem az embert. Ó volt az, 
aki a maga nagy tekintélyét a törvény és 
az ember közé helyezte, hogy ily módon 
egyenlítse ki az igazságtalanságot. Ez 
az erénye emelte őt naggyá. Ez az emberi 
nagysága közelíti őt a forradalom ellentá
borához, a márkihoz, annak húgához.

Madách tehát Danton személye által 
nyilvánvalóvá teszi a francia forradalom 
hiányosságát, bukásának okát, magának 
Dantonnak is a tragikum át. A nép azon
ban egyre több áldozatot követelt, és Dan
ton volt az, aki ennek leginkább ha tárt 
akart szabni. Amikor a nép az arisztok
ratákat, a „belső ellenséget” akarja ki
irtani, eléje hozzák a M árkit és húgát, 
Évát. Mély emberi rokonszerv fűzi hoz
zájuk. Éva iránt a régi paradicsomi ér
zés újul meg benne. Erényüket, bátorsá
gukat, hűségüket nagyra tartja, társai 
között is szívesen látna ilyen embereket. 
Hívja is a m árkit „seregeinkbe”. Ellenke
zésére pedig maga is ellenkezéssel vála
szol: „Dacolsz velem, jó, hát én is fogok. 
/ Ki lesz erősb? Megmentlek ellenedre, / 
S e jellemért egy higgadtabb jövő, / Mely
ben kihamvadt a pártszenvedély, / Hálát 
fog adni nékem.”

Nagy fordulat ez Danton gondolkodásá
ban, meg akarja menteni az emberségük
ben és szépségükben is nemes lényeket. 
Vajon csak azért, m ert értékei a világnak, 
és hogy minden értéket mégse irtson ki a 
forradalom? Ezért is, feltétlenül. A forra
dalom mindig megsemmisülésre ítélte az

ellentétes világ erkölcsét, kultúráját. De 
Danton dacolásában nemcsak az érték ön
célú védelme van. Ó most változott meg 
alapjaiban. Eddig maga is gyilkolt, hogy 
eszméjét győzelemre vigye, de most ráéb
redt, hogy más eszközöket kell használni 
a győzelemhez. Nem úgy kell győzni az el
lenfél felett, hogy kiirtjuk őt, ha tehetjük. 
Az a győzelem a másik felett, hogy föléje 
tudunk kerekedni, nálánál is magasabb
ra jutunk erkölcsben, emberségben, érték
ben. A ki kit győz le harcban ezt az erköl
csi fölülemelkedést tanulja és érti meg 
Danton az arisztokratáktól, ugyanúgy, 
mint ahogy Akhilleusz tanulta meg azt 
Priamosztól. A következő jelenetben Dan
ton lenézően beszél a forradalmár nővel, 
noha őt mentette meg gyilkosság árán, 
ugyanakkor Éva arcvonásait látja benne. 
Az ellenség kiirtásának eszközével az esz
me egyre inkább partikulárissá lesz, lá t
hatóan elveszti erkölcsi alapját, Danton 
viszont már az erkölcsnek rendelné alá 
az eszmét. így következik be, hogy nem 
értik m agatartását pártellenfelei, és elle
ne fordítják ezt a morálját.

A forradalom tehát erkölcsi alap nélkül 
terrorba csap át, illetve a terror megöli 
az erkölcsöt, és ez a forradalom eszméjé
re visszahat. Nemcsak megosztja híveit, 
hanem az egymás elleni harcot, egymás 
kiirtásának szándékát eredményezi. Ma
dách elítéli a terrort, a pártszenvedély
ből fakadó megosztottságot, a másik 
megszüntetni akarását. Dantonja már el
indul egy emelkedettebb erkölcsi rend kö
rébe, amit majd a „higgadtabb, pártszen
vedély nélküli jövő” értékelni fog. Erre a 
Dantonra emlékezhet vissza a kétségek
kel gyötrődő Ádám a mű végén, amikor a 
küzdést és a bizakodást kapja Istentől a 
jövőjéhez: így emelkedhet az ember egyre 
magasabbra: Isten felé!

5. Nézzük meg még egyszer, mennyi
ben különbözik ez a szín a többitől. Ezt 
Ádám álmodja, tehát ezúttal elszakítot
ta  magát Lucifertől. Nem az ész, nem a 
tagadás eszméje válik valósággá; ahogy 
Ádám mondja: a „mámor” szülte meg. 
Miben áll ennek az eszmének a különle
ges volta? Először is abban, hogy Ádám, 
elszakadva Lucifertől, közelebb kerülhe
te tt Istenhez: „Isten szikráját” érthet
te meg. Ez a felismerés azért következ
hetett be, m ert Luciferhez kapcsolódva 
magát ta rto tta  istennek, tehát isteni esz
mét várt magától, Lucifer nélkül viszont 
nem „isteni” születésű ez az eszme, ha
nem az ember teremtménye. Ebből követ
kezik, hogy a mámor szülte eszme nem 
vált zárt rendszerré, nem valósult meg, 
nem teljesült be, így azt a luciferi ellen
pont hiányában nem is lehetett a csaló
dások közé sorolni. Ez az eszme nem egy 
láncszem a többi -  véges -  eszmék kö
zött, hanem az az egyetlen eszme, ame
lyik nyitott, befejezetlen, amelyiket a 
végtelen felé lehet majd vinni. Most még 
nem, hiszen Istenhez még nem jutott 
vissza, most még ez az eszme is nyújt 
olyan variánsokat, amelyek Isten nélkül 
zárt vagy hiányos valóságot lá tta tnak  
Ádámmal. De ha majd visszatalál Isten
hez, akkor a végtelenbe vezető útján ezt 
az eszmét válthatja valóságra.
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Bánffy Miklós sikere Londonban
Nem tudom, más országokban hogy áll a helyzet, de 

M árai Sándor regénye, A gyertyák csonkig égnek bizo
nyítja, hogy az angol, olasz, ném et és lengyel olvasók 
körében igény m utatkozik dédapáink im m ár ódon vi
lágának  a színeit felvillantó, jó stílusú, gördülékeny s 
ugyanakkor tisztességes irodalmi színvonalat képvise
lő prózára. A Márai-regényből sok ezer példány kelt el 
a brit könyvesboltokban Embers, azaz Parazsak  cím
mel, de megközelítő sikere van a regénytrilógiájának 
is. Még egy tényt bizonyít e kettős siker. Azt, hogy a jó 
fordítás há tán  viszi a művet. A M árai kötet egyes mél- 
tatói fintorogtak am iatt, hogy az átü ltetés nem az ere
detiből, hanem  németből készült. Ám a lektor összeve
te tte  a két szöveget, és a fordító Carol Brown Janew ay 
stílusa épp oly nemes, m int a kassai polgár M áraié 
volt, teh á t élvezet olvasni.

Sokoldalú arisztokrata  írókkal, a külügym inisz
ter, operaházi intendáns, grafikus művész, jelm ezter
vező Bánffy Miklós gróffal (Kisbán Miklós néven írt) 
ugyanígy já rtu n k . A leánya, Bánffy K atalin  M arokkó
ban él, o tt összebarátkozott egy Patrick Thursfield ne
vű, érzékeny tollú, angol intellektuellel, és a közös for
d ításaik  olyan szintet értek  el, hogy a trilógiát a brit 
k ritika  Proust és Dosztojevszkij műveihez hasonlítot
ta.

Tavaly közösen elnyerték (Umberto Eco ad ta át) a 
rangos Weidenfeld-díjat. Mielőtt Thursfield, közel a 
nyolcvanadik évéhez augusztusban meghalt, még be
fejezte fordító-társával Bánffy Miklós önéletírásának 
az átü ltetését. A grófnő tulajdonképpen a m agyarul 
nem beszélő, franciaként felnevelt gyermekeinek ké
szített fordítást apja műveiből, Thursfield végezte el 
a cizellálást, és most, az egy éven á t ta rtó  angliai Ma
gyar Magic ku ltu rális  fesztivál keretében, sor kerül
he te tt a memoár bem utatására. Phoenix Land, azaz 
Főnix ország címmel jelentette meg Bánffy két vissza
emlékezésének az összegyúrását az Arcadia Books, és 
az avatáson, a londoni M agyar K ulturális Intézetben, 
az angol irodalom nagy öregje, Francis King ta rto tta  
a laudációt.

A könyv első fele 1932-ben Kolozsvárott, a máso
dik rész 1933-ban Budapesten jelent meg m agyarul, 
m iután a kézirat hosszú éveken á t hevert a Ráday 
Kollégium archívum ában, a trilógia sikerét követő
en ezt a Bánffy-művet is keresni fogják az angolok, 
ugyanakkor Kertész Im re Sorstalanság című m egrá
zó holokauszt-regénye jórészt eladatlanul árválkodik 
a londoni könyvesboltok polcain. Bár v ignetta hirdeti 
a címlapon, hogy a szerző elsősorban ezért a regényért 
kapta az irodalmi Nobel-díjat, a gyenge am erikai for
dítás nagyot ront a szöveg értékén. Aki belelapoz a 
könyvbe, csalódottan teszi vissza a polcra. Közben ké
szült a kiváló átü ltetés a Sorstalanságból, a londoni 
Tim W ilkinson m unkája, de a m integy húsz évvel ez
előtti változat kiadója a kör mész akadtáig ragaszkodik 
az akkor m egvásárolt jogaihoz.

Véletleneken is m úlhat tehá t egy-egy könyvsiker. 
Bánffy Miklós életében soha nem gondolta volna, hogy 
A ngliában egyszer ennyire olvasott szerző lesz.

SÁRKÖZI MÁTYÁS. Irodalm i Jelen, Arad, 
2004. április)
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Hangjegyek üres papírra
Az író is üres papír elé ül le, 

de a leírt szavakat azonnal el
lenőrizheti, újrarendezheti, han
gosan olvasva zenéjüket is azon
nal élvezheti. Pillanatok alatt 
kész mű áll a papíron.

A festő is üres vászon előtt 
kezd munkához, de már az el
ső vonalak, színfoltok után ér
telmes, értelmezhető kép raj
zolódik ki előtte, nem kell 
interpretátorra várnia, mint a 
zenésznek.

A zeneszerző is üres papírt 
helyez maga elé munkakezdés
kor. Közel kétszáz éve ötvona
las rendszerek szabdalják fel 
az üres fehér lapot. Kezdetben 
kék, majd később fekete vona
lak hálója feszül elénk. Igazán 
ÜRES papír volt az, amire elő
ször még a vonalrendszereket 
is be kellett húzni vonalzóval 
vagy anélkül, amúgy szabad
kézzel, lúdtollat használva, 
gyertyafénynél. Majd nyolc év
századon át igazán a semmiből 
indultak a csodálatos zeneda
rabok ezrei.

De a vonalakra vagy vonal
közökbe beírt hangjegyek sem 
„mondanak” azonnal sokat 
a nem beavatottnak. A költe
mény, a festmény azonnal hat 
az olvasóra, a szemlélőre, a ze
nét először hangzóvá kell tenni, 
és csak azután válik értelmes 
folyamattá a hallgató számá
ra. Valljuk be, hogy a legava
tottabb muzsikus számára is 
a partitúrakép csak amolyan 
„szellem-hangokat” közvetít. A 
hangjegyek olvasása során kép
zeletünkben „felhangzó” muzsi
ka nagyon messzire esik a reá
lis hangzástól. Az olvasott vers 
is messze van a nagyszerűen el
mondott, hangzó-csodává vará
zsolt végső változatától.

A zenemű megkomponálá- 
sa hosszú folyamat eredménye. 
Éveket, hónapokat igényel egy 
nagylélegzetű mű papírra veté
se. De még a rövid kompozíciók 
leírása is órákat, napokat vehet 
igénybe. Ami viszont ebből meg
szólal, az csak pár percig hang
zik, vagyis el. És e pár percben 
tökéletes folyamatként, infor
mációhordozóként kell hatnia. 
Nem éreztetheti a néha zökke
nőkkel teli alkotófolyamat meg
torpanásait, újraindításait, az 
energiahullámzás egyenetlen
ségeit.

A zenei folyamatnak TÖKÉ
LETESNEK KELL LENNIE!

Ez az, ami oly ijesztő, szoron
gató, amikor leülünk az ÜRES 
kottapapír elé.

Leülünk?! Brahms egy meg
felelő magasságú írópult előtt 
írta  műveit. Kellett számá
ra a fizikai erőkifejtés mint a 
megerőltető szellemi munkafo
lyamat kiegyensúlyozása. Úgy 
dolgozott, mint ahogyan a fes
tő szokott, perspektivikusan 
is szemügyre véve készülő mű
vét. Nagyon rokonszenves és 
elgondolkoztató ez a brahmsi 
gesztus: a zenemű létrehozá
sában fizikai erőkifejtéssel is 
résztvenni.

A zeneszerző másképpen is 
segítheti az üres kottapapír „el
lenállásának” a megtörését: raj
zonként fogja fel a hangjegyek
ből és egyéb jelekből felfeslő 
művét. A rajzos elem kezdettől 
kíséri hangjegymásunkat. Dal- 
lamrona/ról, ellenPONT ról, 
/nríakkordokról szoktunk be
szélni, ezzel is kifejezve a zene 
képimegjelenítésénektermésze- 
tes voltát.

A partitúra grafikai rajza kü
lönösen a 20. században annyi
ra előtérbe került, hogy az már 
a belőle felhangzó zene értel
mes voltát is veszélyeztette. A 
rajzos elem kihangsúlyozása 
odáig ment, hogy az alapul szol
gáló vonalrendszer szerkezetét 
is rajzos megmintázással he
lyettesítettük, a folyamatosan 
meghúzott vonalrendszereket 
meg-megszakítva már az üres 
papírlapon is kialakíthattunk 
egy érdekes rajzolatot. Ez már 
energiát sugárzott a zeneszer
ző számára és egyben már a 
formát is kirajzolta mechani
kus eszközökkel. D e'az öt vo
nalat is fel lehetett bontani ki
sebb-nagyobb téglalap alakú 
keretekre, a legmagasabb, leg
mélyebb hangok határvonalát 
rajzolva meg. Ezekbe a mértani 
ábrákba már szabadon lehetett 
ezerféle rajzos jelt bevinni úgy, 
hogy a hangzó folyamatot tel
jes egészében vizualizáltuk. A 
szem számára értelmessé tett 
zene kódrendszerét a 20. száza
di zene fejlesztette ki és emelte 
nagyon magas fokra. A modern 
zeneszerzők között nem vélet
len, hogy kiváló grafikusművé
szek, építészek is bőven van
nak. Azt hittük, itt a Kánaán: 
nem szorongat többé az üres 
kottapapír fehérsége. És jött a 
posztmodern, és újra vissza kel
lett ülnünk vonalrendszereink 
elé és újra zenét kellett kompo
nálnunk. Végétért a zene festő
álma? Szeretném hinni, hogy 
NEM!

TERENYI EDE

19



HELIKON

HOL-_______________
A Várad című irodalmi művészeti és 

társadalm i folyóirat 2004/1 számában 
Kinde Annamária, Papp Sándor Zsig- 
mond, Fábián Imre, Lipcsei M árta, Szil
ágyi Aladár, Balázs Imre József, De
meter Szilárd írásai olvashatók. Ady 
halálának 85. évfordulóján, január 27- 
én a költő sírjánál a nagyváradi Ady- 
zarándoklat résztvevői előtt Pomogáts 
Béla tisztelgett a lapszámban olvasha
tó szöveggel.

✓
Á prilis  22-én mutatta be a kolozsvá

ri magyar Opera Liszt Ferenc A szere
lem kastélya című operáját. Silló Sán
dor rendezésében; vezényelt Selmeczi 
György.

A Magyar Nyelv napjai. Idén 
Gyergyószentmiklós ad otthont az 
Anyanyelv Ápolók Erdélyi Szövetsége 
évelő rendezvényének. Május 14—16 kö
zött több mint 100 diákot várnak a kü
lönböző versenyekre a Salamon Ernő 
Gimnázium dísztermében.

A  Tiszatáj 5. számában verssel, 
esszével Nagy Gáspár, Vörös László, 
Pomogáts Béla, Bárdos B. A rthur és 
M árkus Béla köszönti a hetvenöt éves

Kányádi Sándort. A számban Bogdán 
László Kós Károly elhatározza, hogy 
megteremti Erdélyt, Róma égése, Rezer
vátum című versei.

A  Szépirodalmi Figyelő 2004/2-es 
számában olvasható Bogdán László P. 
a ketrecben című verse.

A békéscsabai Bárka 2004/ 2. szá
mában Fekete Vince versei olvashatók. 
A lapot Finta Edit festményei és grafi
kái illusztrálják.

Az Irodalmi Jelen
és az E-MIL novellapályázata
Novellapályázatot hirdet a havon

ta  megjelenő Irodalmi Jelen folyóirat 
és az Erdélyi Magyar írók Ligája (E- 
MIL).

A beküldött pályamunka még meg 
nem jelent írás lehet, terjedelme ma
ximum 24 ezer leütés (13 írói flekk). 
A pályázaton bárki részt vehet, kor
tól, foglalkozástól stb. függetlenül. Pá
lyamunkát kizárólag számítógépleme
zen (floppyn vagy CD-n) fogadunk el, 
amelyhez kötelezően mellékelni kell a 
kinyomtatott változatot. A munkák be
küldési határideje 2004. szeptember 
15., eredményhirdetés és a díjak átadá

sa Aradon, a Jelen Házban, 2004. októ
ber 3-án.

A pályadíjak értéke: I. díj: 500 USD, 
II. díj: 400 USD, III. díj: 300 USD és 
három, egyenként 100 USD értékű kü- 
löndíj.

A pályázat jeligés, valamennyi bekül
dött íráson csak a jelige szerepelhet. 
Külön borítékban kell mellékelni a szer
ző személyi adatait (név, cím, életkor, 
telefonszám, egyéb elérhetőség). A sze
mélyi adatokat tartalm azó borítékot 
csak a zsűrizés után, közjegyző előtt 
nyitják fel.

A feltételek bármelyikének be nem 
ta rtása  a pályázatból való kizárását 
vonja maga után. Kérik a pályázókat, 
hogy a versenymunkát tartalm azó le
mezt elküldés előtt ellenőrizzék, hogy 
nem hibás, kinyitható-e.

Az öttagú zsűri összetételét (bármi
féle külső befolyásolhatóság gyanújá
nak elkerülése érdekében) a pályázat 
szervezői csak utólag hozzák nyilvános
ságra.

A versenymunkákat az alábbi címre 
kell beküldeni: Irodalmi Jelen, novella
pályázat, 310085 Arad, str. Eminescu 
nr. 55-57.

-MI

Paul Kennedy
VÍZSZINTES
1. Paul Kennedy könyvének címe; 

első rész. 13. Szóvirág. 14. Konyha
kerti növény. 15. Eseményt kiváltó. 
16. Lovas iráni nép volt. 17. Arrafe
lé! 18. Tréfa. 19. Hibáztat. 20. Becé
zett Aranka. 21. Attól kezdve. 22. 
Eseményt kivált. 23. Dugi..., horvát 
sziget. 24. Téli sport. 25. Lenti hely
ről. 26. Körút, röviden. 27. Nobilis. 
29. Dirib-... 32. Szemmel érzékel. 33. 
Kezelés. 34. Annyi mint, röviden. 
36. Nyaral. 38. Üdítőital. 39. Vissza: 
ír terrorszervezet. 40. Önért, de né
mán! 41. Nagy ..., a Beatrice front
embere. 42. Iszlám egyházi személy. 
43. A1 ... Meola, dzsesszgitáros. 44. 
Pusztító. 45. Gabonát betakarító.
46. Állatokat sorra levág. 48. Télen 
edz a sportoló.

FÜGGŐLEGES
1. Kémiai kötés típusa. 2. A do

hány hatóanyaga. 3. ... és a kakas

(La Fontaine). 4. Izrael által meg
szállt terület. 5. Nincs nagydob nél
küle! 6. Feltéve. 7. Nagyít. 8. Sza
lonnát főz. 9. ... Nol, kambodzsai 
politikus. 10. Mister, röviden. 11. 
Szándékozó. 12. Gyerekjáték. 16. 
Juhszállás. 19. Jó eszű. 20. ... Troli 
(Heine). 22. Pecunia non ..., a pénz
nek nincs szaga. 23. ... esik, elbu
kik. 25. Női becenév. 26. ...-Bogaz, a 
Kaszpi-tenger öble. 28. Autóval elgá
zol. 29. Tomboló. 30. Háromszéki te 
lepülés. 31. Paul Kennedy könyvének 
címe; második, befejező rész. 33. Szá
raz növényi szár. 35. Túlérzékeny 
ember. 37. Cerkófmajomféle. 38. Fél
be. 39. Brazil tagállam. 41. Szabad, 
angolul. 42. Fővárosa Bagdad. 44. 
Páratlan ingás! 45. Könnyűfém rö
vid neve. 47. Páros kötés! 48. ... ovo.

BOTH LÁSZLÓ
A H elikon 10. számában közölt 

Héliodórosz című rejtvény megfejté
se: Sorsüldözött szerelmesek.
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