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dühöngött volna egykoron a tájon. Ta
lán mert az égig érő Világfán nem az 
árva behemótról énekeltek madarai a 
szabadságnak, nem neki ragyogtak 
csillagai a szerelemnek, s ripacsos, kar
neváli záporok helyett, valami méltósá- 
gos, valami álomi, valami fehér hullott 
a vajúdó világra, valami halálos tiszta
ság, melyben megőszülnek a fenyve
sek... A pusztítás gyönyörétől ködösült 
elmével döntötte a Keleti-Kárpátokra a 
vízválasztón árválkodó magányos fe
nyőt, melynek árnyai alatt bujdosók, 
száműzöttek, szabadrabok tanyáztak e- 
gyütt a gímekkel s a jávorokkal. A ma
gányos fenyő tartásos, csillagokkal pa- 
rolázó, gerinces, Istent szólító, angya
lokkal sóhajtozó méltósága ekként lett 
földközelibb, emberibb: az arcra hullot
tak méltóságtalan kárhozatából ekként 
lett himnuszos alázat, de nem gyalázat, 
mert a pusztulás fölött mindenkorokon 
ragyogni kezd egy csillag, lebegve leng 
a glória, s a gímek mellett megszelídül- 
ten nyalogatják sebeiket az ordasok.

Ennyit lát Isten is, ha rápillant a táj
ra. Tudni bizonyosan többet tud, de első 
látásra Ő is csak ennyit lát: egy arcra 
döntött hatalmas fenyőt, melynek ágait 
belemarta a Keleti-Kárpátok sziklás, 
méltóságos, suvadásos havasai közé a 
teremtve romboló idő. A csillagok alól, 
az angyalok magasából nézve, teremtő 
képzeletünk fájdalmasan zsibongó tér
képén úgy fut a magányos fenyő el
pusztult gerince helyén a Tatros, mint 
akit űznek, lobbantanak világtalan vi
rágtól virágig. Szertelenül, meg-meg- 
áradón robog, a "talán még élnek" hi
tével, a Száraz-Szeretig, Moldova kies 
lankái — tündér kertből tündér erdőbe 
—, a lüktető elmúlás felé. És közben 
bele-belerobbannak, belerohannak, 
mint megőrült árvák, göcsörtösen bele
kapaszkodnak az oldalágak, a suhogó, 
zúgó patakok, amelyeknek úgy adott 
nevet az ember, miként a szél, mintha a 
szerelmet belesóhajtotta a világba: Sala-

más, Jávárdi, Kovás, Ugra, Barac
kos, Bükkhavas, Rajkók, Antalok, Ká
polna, Csügés, Kóstelek, Görbe, Hi
degség, Boros, Sötét, Térkő, Ciherek ri
adalmasán szép nevét... Némelyik még 
zöldellőn, csillagokra nézőn, Csaba ki
rályfiakra emlékezőn, ragaszkodón kö
ti patakos lombjait a törzshöz, a ge
rinces tájhoz, mint aki senki máshoz, 
csak Istenhez tartozik. A többiek, mint
ha Vízkereszt utáni, idegen díszekkel, 
feketemágiás kolostorokkal, kakukkfi- 
as kaszárnyákkal teleaggatott kará
csonyfa megtördelt, megcsúfolt, le
tördelt ágai lennének: a szétszaggatta- 
tásnak a fondorlatait szenvedik. A z  én 
szerelmes Gyímesem nemcsak annyi, 
mint amennyit Csík felől, a Szermászón 
fölkapaszkodóban, a Pogányhavasról 
egy öleléssel az ember magához vehet, 
egy tekintettel belát. Az én Gyímesem 
nemcsak a két, Hargita-megyéhez tar
tozó község, Felsőlok és Középlok, 
nemcsak Hidegség-pataka, nemcsak 
Ugra-, Görbe-, Boros-, Sötét-, Jávárdi- 
pataka, nemcsak Bükkhavas, Három- 
kút és Farkaspalló, amit a Székely
földhöz ölel egy ilyen-olyan, ökör- 
húggyal meghúzott megyehatár. Az én 
Gyímesemhez odatart, mint egy az 
egészhez, a vidék emberétől soha meg 
nem kérdezett, akaratán kívüli elrende
léssel, szétszaggatással elidegenített, 
telekkönyvezetlen, balkánias, tájide
gen közigazgatás alá erőszakolt Bükk 
is, a nagy Gyímes, az Állomás is, az 
ezeréves határon álló Rákóczi-vár is, 
Buhapataka, Bálványos, Gyepece, Csü
gés, Kóstelek is...

Lüktetve, sajgón, szaggatottan, fá
jón kapaszkodnak a Tatrosba, mint ge
rincvelőbe az idegek, hozzák-viszik 
szédítő ingereit a tékozló időnek, mint 
rózsafüzérre, gyöngyként fűzik fel a 
patakszádtól a forrásig a tanyákat, há
zakat, esztenákat ezek az ostorzúgású 
imaszíjak, gyímesi patakfalvak, melyek 
fölött, a Naskalat csúcsain vagy az Oro- 
gyik ormain, mintha mindig augusztus 
lenne, zakatolva perel az elmúlással 
egy-egy vízimalom, fölnyerít egy táltos 
csikó, fölsír egy kisded, csillagot hullat 
a csillagszemű juhász: feje fölött a Nap, 
lábainál a Hold, kinek a semminél csak 
eggyel maradt több szava... De ezzel 
mindent kimond: Erdély.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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LÁSZLÓFFY ALADÁR

"Malom a pokolban"
Mint egy nyíló zárójel újhold- 

nyi kecses karéja, először is nyíl
jék meg e monográfia hátterének 
világa: Molnár József és műve. A 
ma 85 éves író-politikus-nyom- 
dász-kultúrtörténészt, szerepkö
rét tekintve annyi mindenki 
utódának tekinthetjük az össz- 
magyar művelődésben, miköz
ben ő az egyszeri és a maga 
módján felülmúlhatatlan Molnár 
Jóska, léte ad új zengést a régi, 
fontos fogalomnak, hogy rene
szánsz ember. Pályája a két világ
háború közt indul, 45 után a 
Nemzeti Parasztpárt nagybuda
pesti főtitkára, 1948-ban Svájcba 
menekül, ahol kőműves segéd
munkásként keresi kenyerét, az
tán a Szabad Európa Rádió mun
katársa, majd nyomdája az emig
ráns magyarság egyik fontos kul- 
túrközpontja. Megírta Misztót- 
falusi Kis Miklós világát, s most 
jelent meg monográfiája Achim 
L. Andrásról. Ennek ősváltozata 
is még 1948 előtti, kéziratát újság
lapok közé rejtve nő- vére juttatta 
ki utána. Azóta állandóan gazda
godott. A könyv sorsáról beszél
ve leírja, hogyan ismerkedett 
meg hajdanában Achim András 
vejével és leányával, akik egy 
szépen faragott ládában őrizték 
az akkor is már majdnem fél év
százados dokumentumokat: "a 
láda is megvan a Barlang utcai 
házban. De már üresen. A déd
unoka nem emlékszik, hova lett a 
tartalma".

Metaforikus ez az üres láda. 
Tudatunk is folyamatosan váltja 
feledésre ítélt tartalmait. Mire a 
mindentudás a kútfőkből meg
töltené újra, újabb nemzedékek 
puszta léte veti fel a kérdést: mi
nek, kinek?

Sok kor, megszámlálhatatlan 
tekintély szerint a középkori Ma
gyarország nemrég végeszakadt 
történetének gerince a földkér
dés, a parasztkérdés. Molnár Jós
ka ennek bibliotékájához adja 
hozzá fóliáns méretű és súlyú 
művét. Hatalmas munka, hatal
mas mű. így, a tények emlékeit, 
az elágazásokat és a számokat 
összesítve, összeépítve — a való
ságos történésekhez képest, azo
kon túl, azon kívül is emlékmű
ként kezelendő. Molnár József 
Achim-értelmezése most, itt egy 
újabb magyar történelemértel
mezéssé lép elő további vitákhoz. 
Nem szeretni kell, csakis hinni 
neki, hanem mélyen örvendezni 
és tudatosan tisztelni. Mint az 
olimpiai karikák, úgy kapcsolód
nak egymáshoz, hogy csak a ki
emelkedőbbeket idézzük meg: 
Acsády Ignác, a magyar paraszt
ság történetéről szóló corpusát, 
Márki Sándor Dózsa "divinaco-

mediáját" és íme Achim András 
"élete és halála" címmel ezt az 
újabb adathalmazt.

Mire a táblán már 16 plusz 16 
figura áll, már csak afféle fején 
találta a szöget jellegű jópofaság 
az az állítólag szentesi arató
sztrájk-jelszó, földmunkás-ötlet, 
hogy Pusztaszeren a millennizá- 
ló Ferenc Jóskától kéne megkér
dezni, hogy Árpád apánk csak az 
uraknak, vagy az egész népnek 
foglalta-e a hont? Ez a "módszer" 
jellemző máiglan a programok és 
értelmezések logikájára. Molnár 
monográfiájában a félezerből ta
lán az ötvenedik lapra esik annak 
megállapítása, hogy a vármegye 
(a színhely) évtizedes csendjét 
"hirtelen felkavarta Achim várat
lan megjelenése".

A másik legendássá vált me
tafora szerint, egy szélesebb látó
körű olvasatban, a fekete magyar 
földnek valóban nemcsak Ameri
kában, hanem itthon is voltak fe
hér rabszolgái, hiszen mielőtt ki
tántorgott Tamás bátya kunyhói
nak világrészébe, előbb "az úri 
Magyarországra" tántorgott be e 
nép. Persze ennek mai analógiái 
is vérlázítóak, nemcsak szépen 
ideológiásított emléke. A tragédi
ák borongása abban is rezidál, 
hogy mondjuk Gprus valóban 
nem ősi velencei tartomány, és 
még ma sincs béke óla jf ái a la tt, de 
abban a kis, egy-ké-há, konkrét 
felvonásnyi időben Othelló vala
mi veszettséghez hasonlatos fél- 
tékenységi roham hatása alatt 
fojtotta meg Desdemonát (mi
képp Rettenetes Iván és Nagy Pé
ter saját fiaikat, Lenin és Sztálin 
saját bolsevizált lakosságát irto- 
gatta). Közbenn az egészben bi
zonyára voltak szép, napos nyári 
igazságok is. Konkrét témánkat 
érintően Achim tragikus halála 
nem a történelemből, hanem em
beri lényéből, személyes termé
szetéből következett be. És a 
szegény parasztra nagyjából 
mindeníd izéit, tojt, lesajnálta: az 
volt a fontos, hogy egyben ma
radjon a birtok, 1945-ig a latifun
dium, a következő fél évszázad
ban pedig a kolhoz — csak a 
"gróf, aki tán éppen agarászott, 
az különbözik. Ezt kell már meg
látni végre, ha e történettől nem a 
könny futja el a tekintetünket. 
Másrészt Molnár József szem
pontja szerint is felépíteni a hely
színelés jegyzőkönyvét tökéle
tesen logikus és indokolt. Nem 
szakszerűségén ejt foltot, hanem 
nemes elfogultságát bizonyítják 
az olyan mesteri levezetések is, 
mint a Talleyrand-Kristóffy-A- 
chim svédcsavar, e valósággal ró
mai észjárású futam. A napnál 
világosabb, hogy Achim nem

Achim L. András portréja_______

árulta el a parasztság ügyét, csak 
hát egyáltalán nem úgy, ahogy 
Talleyrand nem árulta el végső 
soron Franciaországot...

Magyarország tehát, különö
sen az "arató-sztrájkok" idején, 
minden gazdasági megközelítés, 
felbecsülés, meghatározás sze
rint agrárország. "Egy 1898-as 
statisztikai kimutatás szerint a 
földmunkásság száma családtag
jaival együtt 3200000 volt, az or
szág összlakosságának 18 szá
zaléka" — miközben fél évszázad 
se kell a szám megkettőződésé
hez. így aztán belső és nemzetkö
zi konjuktúrák és Achim Andrá
sok csakis kétfelé, két irányba fe
szíthetik, terelhetik, intézhetik a 
sorsát. A középkorinak titulált 
körülmények, még akkor, valaha 
sem Budai Nagy Antalékat akar
ták párbajra hívni, kívánták pro
vokálni, ahogy úgy látszik a 
földtani korok, geológiai változá
sok, jégkorszakok ellen maga a 
Teremtő se szervezkedett Pav- 
lov-M icsurin-Lepesinszkaja 
szakszervezetbe. Hagyta. Meg
hagyta eleminek. Van, amikor a 
megoldás még ezer év, nemhogy 
hét szűk esztendő után se bűn
bak keresése, nem ideológia, teó
ria, akár teológiai magyarázat 
kérdése. Ezért nehéz az üyen fel
ülmúlhatatlan érdemű tényfeltá
rások sorsa, igazuk végső ki
csengése, tartós minősülése. En
nek a korszaknak különben is ér- 
kilis korunkban nemhogy befe- 
jezhetetlen, hanem talán elkezd- 
hetetlen az érdemi tárgyalása. A 
grófok megint itt agarásznak s a 
pártfőtitkárból lett újszocdemek 
is, minden nyusziból cilindert e- 
lőhúzó mutatvány csak az igazi 
polgárosodás elfojtását álcázza a 
bel- és külföldön kialakított Ma- 
gyarország-imázsok, magyar társa
dalom elképzelések tekintetében. 
Mivelhogy semmit sem old meg, 
hogy napjainkban és jövőnkben mi
lyen terminus technikusszal helyet
tesítik a "dzsentrit'?

Ünnepélyesen jegyzőköny
vezhetjük tehát, hogy a dolog ér

vényes letárgyalása ott tart, a- 
meddig Molnár József eredmé
nyes erőfeszítése árán sikerült el
jutni. "S a győzőn győz az álom, 
a halál tejtestvére"... (Pan Tade- 
usz). Mivel jócskán maradnak 
még mindig megérthetetlen dol
gok. Például hogy nem minden 
háború és megszállás vet vissza, 
hogyha a szabadságharc leverése 
után másfél évtizeddel a békés
csabai lakosság az örökváltságot 
kiteszi az asztalra, kárpótolandó 
az addigi tulajdonos földesúri 
osztályt, "jóllehet a 48-as job
bágyfelszabadítással a földbir
tokviszonyok alig változtak, 
szinte mindenütt megmaradt a 
nagybirtok"... — Akkor 1896-ra, 
1911-re hogyan és ki tolta el így 
megint az Achimok és Adyk át
kozta latifundiumok és hitbizo- 
mányok irányába (arányába) a 
dolgokat?

Egy alternatívának legtöbbet 
idézett, annyi mindenre írként 
használt, Ady poétikus recept
könyvének legpatetikusabb szö- 
vegíibikókájával, annak is az első 
felével szemérmesen senki se 
szeret válaszolni ("vagy bolon
dok vagyunk s elveszünk egy 
szálig"), bár van, aki beismeri, 
hogy a kibontakozást az agrár- 
szocialista mozgalmak nem biz
tos, hogy előre vitték. Még az a 
párt sem, amelynek Achim alapí
tója és mecénása is volt egy sze
mélyben. Am a lényeg az, hogy 
Achiim András élt, nemes célo
kért élt, s hogyha a magyar utó
korok madártávlatából (zsinór
padlásáról) nézünk le: Bajcsy- 
Zsilinszky is így élt és halt, Ma
gyarország, a századfordulói "re- 
áíis", megítélésében szemlélete 
(Molnár József fogalmazása sze
rint): "Néhol meglepő azonossá
got mutat Achim szemléletével." 
Sorsvonalaik sajnos összeakad
tak, s a második megölte (valami
lyen értelemben) az elsőt, hogy a 
mindketőjüktől imádott haza ki
csivel tovább húzza. Elhúzza Tri
anonig, aztán 45-ig, és április 
negyedikézzen a magas lóra ülte
tett Farkas Mihályok alatt, és 
most beünnepeljék az unióba, 
ahol a magyar agrárkérdésnek 
más rövidzárlatai tovább hány
hatják a szikrát. Mert az is folyta
tása Pusztaszernek és Dózsá- nak 
és Adrimnak... (képletesen és va
lóságosan). Ezért aki olvassa, 
semmiképp nem úgy teszi le ezt 
a könyvet, mely magyar történel
mi krimi is, mint egy Aghata 
Christiet. Ennek a könyvnek léte 
még a jó öreg Gutenberg-galaxis, 
Dante-galaxis, Dózsa-galaxis dia
dalmas működését ábrázolja.

*
Úgy látszik, a história vala

mennyi, ironikusan "parasztláza
dásnak" becézett, menet köz- ben 
elfajuló, tragikumot vonzó törté- 

folytatás a 3. oldalon
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nése nem is valami többnek a 
követeléséből, hanem éppen- 
hogy abból indult, hogy a meg
egyezés szerintit, a m egha
gy ottat, az előzőleg kialkudottat, 
azt a legalábbot" se tartották/ 
tartják be. Soha sehol. A minimu
mokat. Az ember a minimumok 
düheiből szokta elővarázsolni a 
békét. Mint fekete cilinderből a 
fehér nyuszit. A vesztfáliait és a 
társadalmit, a trianonit és a házi
békét is. Az alapkérdés e bűvész- 
mutatvány körül csak az: éppen 
kié a cilinder.

"A mesebelien gazdag ország 
mérhetetlen nagy latifundiuma
inak urai a szegény nép felett el
érhetetlen magasságában élték 
könnyű és sokszor könnyelmű 
életüket". Ennek ellenére az Úr 
ütjai az "igazság" és a földkérdés 
tekintetében még a közmondás
ban lefektetettnél is kiszámítha
tatlanabbak. Nem mindenki 
v a g y  Dózsa, v a g y  Werbőczi, vagy 
Döbrögi, vagy Lúdas Matyi, 
m ert lám, ebben a mesében 
Achim András is, Bajcsy-Zsi- 
linszky Endre is volt ez is, volt az 
is, külön-külön is, egymással 
szemben is, szimultán is. Nem 
számítva a mi bölcs, informált, 
igazságérzettel úgy megáldott 
utókori tudatunkat, hiszen még 
abban is hol ezek, hol azok.

Ha valakit Achim L. András 
"tanai" érdekelnének, nemcsak 
ezeket, de valamit küzdelmei 
módszertanából is megismerhet, 
leginkább az 1908-as fázist. A 
"Kié ma Magyarország?" varázs
latosan (és tudatosan) demagóg 
összefoglalása és tálalása vala
minek, aminek történelmi, köz- 
gazdasági, matematikai és er
kölcsi érvénye másképp is meg
közelíthető, akár afféle szélsősé
ges modorban is, ahogy a szélső 
baloldal intézte el kétezer év ke
resztény kultúráját: "ópium a 
népnek".

Ezek újratárgyalásának a 
XXI. századra esedékes eredmé
nye olyasmin is múlhat, hogy

Achim L. András levele Ady hoz

mennyire túlzók, tévesek a pre
misszák. Mert akkor mintha csak 
arról a fázisról olvasnánk újabb 
értékeléseket, ahol még mindig 
tart a magyar közelet: "Amit e- 
gyébként elmondott XY, ezúttal 
NN-ről, nagyjából megállja a he
lyét, ha utólag nem is lehet bizo
nyítani, hogy lepénzelték-e az 
újságírókat stb. sib.". Vagy azt 
firtatnánk — nem is nagyon tá
voli tiszteletköröket téve a lassan 
sajnos kihűlő kása körül —, hogy 
"miért fejlődött a magyar munkás- 
mozgalom nemzetellenes irányba "? 
Mindehhez persze egy-két jel
kép-helyszínnek, mondjuk leg
alább a Viharsaroknak és Sop
ronkőhidának meg kéne marad
nia neuralgikus pontnak.

Egy történalmi magyar kri
mi. Aháttér a "hosszúbékének" ti
tulált osztrákmagyaria. Újabb 
évszázad múltán tetszik ki, lát
szik meg, hogy valóban az volt. 
Efféle fejlemények ellenére. Ma
napság, amikor egyetlen esti hí
radóban több szorong, mint a- 
mennyi egy Verne Gyula korabe
li világ kazánját fél évszázadig 
fűtötte. Achim L. András élete és 
halála—Molnár József monográ
fiája (Püski Kiadó Budapest, 
2002). Mert ami jött, azok álmai 
meghosszabbításában, akik eme 
ilyen-olyan "hosszúbéke” fel- 
bomlasztásában kéjjel működtek 
közre mint áldozatok vagy csak 
kritikus kortársak, ahhoz képest 
Európa családfáján az Osztrák- 
Magyar Monarchia paradicsom 
volt. Ezen nem változtat Ady ga
ranciális meteorológiája, hogy 
"Hunniában valami készül", sem 
Kafka szorongása a Bajcsy-Zsi- 
linszkyek és utána a Rákosi-kor- 
szakbeliek pereihez képest. E 
monográfia önmagában végtele
nül hasznos. Elágazásai térben 
és időben, sőt a többletként je
lentkező és keletkező dimenzi
ókban is összekötnek, behálóz
nak minden értelmet és kicsen
gést. Egyik herkulesi munka 
volt, melyet el kellett végezni. 
Dicsőség a véghezvivőnek, áldás 
és aggodalom a további felhasz
nálókért.

Ismerős számomra, átérzem 
Molnár József nemes elfogultsá
gát is választott hőse, központi 
figurája iránt. Molnárhoz méltó, 
hogy ilyenkor beöntenek felül 
búzát és ocsút, s akik alul meg
különböztető érzékkel várják a 
finomlisztet, de az ugyancsak 
hasznos korpát is, néha jogosan 
firtatják a végtermék arányait. A 
molnár csakis azzal bocsáthatja 
el ilyenkor őket, hogy bennem 
valami egész, a teljesség jön 
mozgásba az őrlés parancsára, 
ez tehát mindannak őrleménye 
— megint és mindig —, amit ma
ga a malom tartalmaz.

Talán ez lehet a becsukódó 
zárójel újhold-karéja.

SIMONFY JÓZSEF VERSEI

dallá
ahogy 
kilépek 
az éjszakából 
a sötétség 
papírrá fehéredik
ceruzát 
tart kezében 
isten
mindent másképp 
látok, még ezt 
a százlábút is 
féloldalán
nézd az erdőt 
egyetlen fával 
nyitható 
s a fűszálak 
nyíló lakatjai 
a mezőn
egyedüllétbe 
feketedett 
temetőbogár 
fölfújja magát 
semmivel
üressége nagydobját 
nyakamba akasztom 
járom az utcát 
giliszta a kutyám
dallá
érik fülemben 
a fény
a világ 
összes napja 
süt reánk
jobb kezemre 
bilincselve káin 
balkezemre bilincselve 
ábel
ruhája alatt 
kenyér illatát 
a pék
nappalokba lélegzett 
áramlásunk 
újabb és újabb 
éjszakákért

rettegve
ahogy 
mentünk 
a vénasszonyok
nyarában 
szembe a 
naplementével
kéz a 
kézben
megbámultak 
ez a
két öreg 
ki lehet —
álmaimból 
rettegve 
arra ébredek
kiveszik
kezemből
kezed

hazajönnél
a szülőföldet 
teljesen átrendezték 
utcáiról a gesztenyéket 
legyilkolták 
mégis hazajönnél 
mivel mint írod 
az ábécét sem 
tudod már 
mégsem zavar 
az olvasásban

először
először
negyvenévesen 
hasított belém 
hogy egyre 
csak fogy 
ürül s többé 
nem telik meg 
magával életem 
hatalmas diófa 
lombja bánatom 
kiszáraszt a szomorúság

vagonokba zsúfolt 
emberek
magánya az enyém

napfogyatkozás
öreg bútor 
a test
porként üli 
meg a lélek
a létre 
fölszúrtak 
kudarcok 
rajzszegeivel
ha nem 
igyekszem 
az éjszaka 
gipsze rámköt
bebukom 
a nappalba 
hol teljes 
napfogyatkozás

vajon ki
születés és halál 
közti zárt területen 
lépkedek aláaknázva 
alvásokkal ébrenlétekkel
hallgatásom óceánján 
csöndem jéghegye 
a látóhatárba ütközik 
hatalmas léket ejt - elsüllyed
most messzire látok
olyan messzire látásom
nem ütközik napok óta semmibe
ahogy a csillagok fénye 
hónapokon át éveken át megy 
vajon ki veszi észre
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SZŐCS ISTVÁN

Száljegyzetek
Micsodának 
a micsodája 
nem a színház?
Egy napilapban olvasom, egy dramatur

giai ismeretterjesztő-népszerűsítő-felvilágo- 
sító előadás kapcsán, hogy igenis: a színház 
nem az irodalom szolgálóleánya; nem lehet effé
lét elvárni tőle, hiába erősködik bizonyos szí
nikritikusok kondája. Az embernek el kell 
gondolkodnia ezen; hol, mikor, ki mondta, 
hogy a színház az, annak kell lennie? mert így 
hirtelenjében nem jut eszébe... nekem példá
ul úgy tűnik, az utóbbi 69 évben sehol nem 
olvastam ilyesmit, legalábbis olyan helyen 
nem, hogy megjegyezhettem volna. Miért hát 
harcolni egy olyan igény ellen, amely valójá
ban nem létezik? A formula eredetileg a filo
zófiáról szól: a középkorban hajtogatták, 
hogy a filozófia a teológia szolgálóleánya... előbb 
fölénnyel, aztán az újkorban keserűen... ami
kor az ancilla elcsábította a lordot, ahogy a 
szolgálólány, úrnő és úr viszonyában ez meg
megesett... manapság ancilla helyett estleg 
"bébiszittert" mondanak. Gyanakodnunk 
kell, hogy a jelszó olyasvalakiktől ered, akik 
belekóstoltak a teológiába, de csalódások ér
ték őket az irodalom síkján...

A kritika, vagyis a színibírálat, legalábbis 
annak egyik tábora ugyanis az utóbbi korok
ban nem győzi ostorozni a "színházat", értve a 
színházon vidéki rendezőket, akik mindig 
nagyobbakat akarnak pukkantani, mint vi
lágvárosi kollégáik; hogy: nem tisztelik a drá
mairodalom klasszikus szerzőit, beleírnak, 
átírnak, kiforgatnak, a királynő nem trón- 
pamlagon hever, hanem szapulós dézsában, 
a király nem az országát ajánlja fel egy lóért, 
hanem külföldi bankbetétjét egy tolókocsiért, 
a sors titokzatos jelei interneten érkeznek, a 
nemesurak snájdig náciegyenruhában feszí
tenek, az őrangyalon óvszerek fityegnek, és 
így tovább; és ha tisztelnek valakit, az legfen- 
nebb egy jelentéktelen kortárs szerző, akit 
egy az egyben játszanak, mert ugyanolyan 
fantáziátlanok, mint ő, és ami kezdetben oly
kor-olykor szellős kis epizód, harmatos betét 
lehetett, hogy szöveg ellenében játszani,az álta
lános bolondériává, rögeszmévé, folyékony 
hülyeséggé fajult; vagyis hogy a színpadi hő
sök azt hajtogatták, szeretlek, mint galamb a 
tiszta búzát, de azt játszották: mint kecske a 
kést... A színibírálat igazságérzékeny arrier- 
gárdája pedig ilyenkor joggal visít. Jőnek 
azonban az új dramaturgok, a szuperbojren- 
dezők, hogy a színház öntörvényű művészet, 
nem köteles szolgálni az irodalmat, a kultú
rát, a nyelvet, eszméket, megmaradást, sem
mit, csak utánozni, mindig csak utánozni az 
— utánzókat. Aki mást akar, az cseléddé kí
vánja tenni Tháliát.

Aztán ezekkel már vitatkozni nem lehet. 
Az ember, vagyis a kritikus, ha annak tartjuk, 
példákat hozhatna fel: hogy ha ma van egyál
talán fogalmunk a görög drámáról, azt nem 
néhány festett cserépnek köszönhetjük, ha
nem mert kerültek költők, például Szophok- 
lész, Euripidész s a többi, akik derékon 
ragadták a szolgálólányt, és magukhoz emel
ték a világirodalomba. Mint a sötét középkor 
után is: az öntörvényűén bolyongó komédi
ások útszéli hadába szeretve — csipkedje or

cám, szólítson mucusának — őket a művé
szet "szolgálóivá", ministránsaivá, sőt minisz
tereivé tették; például Shakespeare, Lope de 
Vega. De hát a szövegellenes rendezőnek már 
az is bosszantó, hogy miután felvette azt a kis 
— valóban nagyon kicsi — támogatást, amiért 
klasszikust játszik, még annak az irodalmi sü
ket bálványnak a nevét is fel kell tüntetnie a 
plakáton; az sem vigasz, hogy háromszor ki
sebb bötűvel, mint a rendezőét; és akkor a 
civilek jőnek, és a pálya széléről belevartyog- 
nak, hogy nem is így van! Nem is így kell!

"Nem leszek én a költészet szolgálója, in
kább a magam öntörvényű örömlánya", s e 
program kivitelezéséhez egyetlenegy varázs
szó a kulcsa; ahogy régente a szolgakorban 
törekedtek a szerves játékra, ma a nemiszerves 
játékra törekednek, és célkitűzéseik nemi
szervesen illeszkednek a szubkultúra egyete
mességébe; csak a közönségszervezés nem 
megy még, mert a nemiszervezők úgy járnak, 
mint az egyszeri könyvbarát, aki látja az an
tikvárium kirakatában egy könyv címolda
lán, liber sex; na, ez nekünk való; megvásá
rolja, s otthon derül ki csak, hogy azt jelenti: 
hatodik könyv, és latinul van az egész; szóval, 
hogy ami szabad nemi szervezettségnek látszott, 
az csak hatkötetes unalom...És még legyen jó 
világ! (Színházilag, persze).

Elő a lanttal
Ha az ember csak néz — és ugyanakkor 

nem hall —, azt hinné, hogy visszatért a pen- 
getős hangszerek világkorszaka; főleg gitár, 
lant és halkan síró mandolin, a dobogókon 
medúzafejű hörgatonok ágyékából itifallikus 
liturgiák kegytárgyaiként meredeznek elő. 
Az ember, ha csak lát, trubadúr, Minnesang 
és mennyei zengés társul a látványhoz, az 
üdvösségre áhítozó tömegekkel az előtérben; 
de ha kiszedi füléből a dugót, akkor csak 
annyit hall, hogy dzsummdzsummdzsumm- 
dzsummdzsummdzsumm, és így tovább.

Talán ez, a hangszer karakterének visszá
jára fordulása okozza, hogy sokan annyira 
megvetik e legősibb és legszentebb foganta- 
tású hangszereket? A múltkoriban például 
egy klasszikus színműben egy hősszerelmes 
színésznek a markába nyomtak a színpadon 
egy lantfélét, és a színész szemmel láthatólag 
undorodott tőle, úgy állt a kezében, mint a 
tábori riportemő kezében a liliomszál, és ak
kor elgondolkoztam: elpasszoltuk már az er
délyi, sőt az első Kolozsváron nyomtatott 
könyv négyszázötven éves évfordulóját; ám 
még jóvátehetjük, mert a jövőben lesz négy
száz éve, hogy megjelent Kolozsváron Tinódi 
Lantos Sebestyén Oircmicája; nemcsak az első 
itt nyomtatott magyar szöveg, hanem kotta 
is; tehát zeneművi esemény is, és bizonyára

írja már Csávossy Györgytől, Csép Sándortól 
kezdve Venczel Péterig mindenki a regényes 
színpadiasított életrajzokat lantosunkról — 
ám ki fogja azt eljátszani?

Van-e színész, aki fogásokban és stílusban 
tudja a különbséget a pengetősök fajai és le
hetőségei között? A Hollóidő korában bizony 
még milyen érzékenyek voltak erre:

Nem korcsmához való koboznak pöngése,
Se nem tánchoz való gyönyörű zengése,
Mert hozatik tóié elme gyötrődése,
Bujdosó elmének gondban törődése.
Hárfa, lant zengése gyönyörűséget hoz,
Hegedűnek hangja lakodalomházhoz,
Sípszónak az szava jó az ser kocsmához:
De koboz pengése elmetörődést hoz.
Szóval elképzelem, hogy a leendő évfordu

lós előadáson Sebestyén lantot zenget az vitéz 
daliáknak és az sokféle részegesüknek, de mi
kor a kor nagy elméivel a kor nagy kérdésem 
elmélkedik, akkor a koboz meditativ karakte
rét aknázza ki; és természetesen az is számítani 
fog majd, hogy stúdióban avagy nagyszínpa
don keiül szírire a krónikás dalnok élete.

Ismerve a körülményeket, biztosan stúdió
ban. Csakhogy majd mit kezd vele a rendező? 
Ismerve a gyakorlatot is: nyilván az történik 
majd, hogy a kisszínpadot megint csak kicsi
nyített nagyszínpadként kezelik; mint ahogy 
ma a filo-szóphosok esszékben értekeznek ar
ról, hogy a törpe, az végül is kicsinyített óriás.

Minap láttam egy érdekes, vonzó, sőt bá
jos kisoperát Kolozsváron, Orbán György 
Pikkó hercegét — stúdióban. A kis színpadon 
nagy zenekar foglalta el a látómező központ
ját, s időnként egy még nagyobb szekeret 
húzogattak ide-oda, a rendező inspirációjá
ból fakadólag. (Most ne törődjünk azzal, 
hogy a rendező melyik darab milyen előadá
sából álmodta vissza a szekeret — egy Cse- 
hovból? egy Báthori Zsigmond véres prak
tikáit idéző Márton Lászlóból? Hiszen annyi 
helyen láthatta, hogy ez teljesen mindegy. És 
hogy a végén eljátszatta azt a meglepetést, 
hogy a zenekar tagjai egyenként vonultak ki, 
szólamaikat végezvén, miközben mások még 
muzsikáltak... nos, nem azért, mert ezt mű
veltette velük már több mint kétszáz éve va
lami Haydn egy "burgenlandi" hangverse
nyen, hanem mert éppen ezt csinálják most 
egy berlini Don Giovannin.)

A zene maga fölöttébb szép volt, csak ép
pen nem stúdió-hangzásarányokhoz mérve, 
mivel a vezér hang-ulatot az üstdobok szabták 
meg — különben szépen! s erről majd máskor, 
részletesebben...

De valahogy úgy vagyok a stúdiózenével, 
mint hajdani Madách Gáspár... vagy például, 
ahogy Kurtág György egyes műveivel: ha 
kinn ülök koranyári esten egy csendes kert
ben, meghitt, halk baráti társaságban; a lugas 
oszlopain futórózsák; és messziről idehat a 
dohányvirág illata; és a villa egyik emeleti 
ablaka nyitva van, és a meg-meglebbenő 
muszlinfüggönyök mögött valaki a Játékokat 
játssza, azt mondom: tökéletes. De összezárva 
nyolcszáz dezodoros turistával egy fesztivál- 
rendezvényen? Hát nem; semmi. Mint ahogy 
lehetetlen két szitakötő lebegésében gyö
nyörködni egy kis erdőszéli tócsa partján, 
kétszáz hátizsákos-termoszos, konzerves ter
mészetbarát társaságában.

(A versidézetet Pávai István könyvéből 
ragadtam ki: Az erdélyi és a moldvai magyarság 
népi tánczenéje.)
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EGYED EMESE

B r i s z é i s z
XVI. Két felirat
A festő családja vidékre utazott, vágy

tak a levegőre, a napsütésre, ő maga a 
kőfalak szomszédságában maradt, nem 
félt az unalomtól.

Tudom, hogy ilyenkor a faragott ter
méskövek közelébe, a füves oldalra le
száll egy-egy varjü, egyedül is szedeget 
valamit a sarjadó füvek közül, sütkére
zik.

S tudom, hogy madár arcú lelkeket fest 
valaki száraz vakolatra, agyagra.

A szekereket szétszedték, egyenként 
tisztogatják a részeket, átvizsgálnak gon
dosan mindent.

Szavakat keresek majd, hogy beszél
hessek a kocsi részéről s a tisztogató, a 
javító szerszámokról.

Hajolj le hozzám, megbocsátó Isten
ség, taníts, cserben hagyott, megcsúfolt a 
tudom ányom . Taníts: valamire, hogy 
meggyógyuljak, elfelejtsem a nyomorúsá
gomat. Akkor még csak a kelletlenség sej
telme, amikor víz fölé hajoltunk, s azt 
mondta a kedves: nem tudok a szemembe 
nézni. Ezt akkor hallottam először.

Furcsán hangzott a mondat, idegenül, 
s mivel ő mondta, s rólunk is szó lehetett 
volna: mintha éppen tőlem távolodóban. 
Furcsa volt, hogy így fejezte ki magát: 
nem azt mondta, hogy a saját szemembe s 
nem is azt, hogy magammal szembenézni.

Valahol olvastam, hogy nem az elve
szített társat, az embert, hanem saját érzel- 
m e in k e t, rem én y k ed ő  á llap o tu n k a t 
sajnáljuk, az hiányzik, az fáj annyira. Azt 
is olvastam  a Töredékekben, hogy az 
asszonyok másképpen érzékelnek, mint 
a férfiak, meg hogy nem betegség a bá
nat.

Nem olyan rég még azt üzented, na
gyon hiányzóm. Meg hogy ölelsz, s a tied 
vagyok. Ezt a hirtelen nagy változást ne
héz átvészelni. Rejtőzködni kíván az em
ber, és nagyon sokáig, védettségben... 
Lehetne? Lehetetlen. Ha nem volnának a 
családtagok valahol örökös számonkérés
ként, feladatként... Ha nem volna bűn 
végleg elszakadni.

N em  olyan rég. H am isan cseng a 
visszasóvárgás. Ma csönd vesz körül, 
mint Didót a végtelen vizek visszhangos 
partján. Soha nem kívántam hozzá hason
lítani, pedig már értem a róla szóló törté
neteket.

Rejteném arcomat.

Ennomosz volt a madárjós neve — fo
lyóba kaszabolták a többiekkel együtt.

Kérdezheted, mi volt a víz neve: Csele 
vagy Tatos. (Ha nem tudod a neveket, adj 
újakat, s ragaszkodj hozzájuk darab ide
ig.) Ott a meder alján egy csontfaragvá- 
nyú csat fog őrizni valamit belőle: de

meséje és egész tudománya eltűnik, mint 
a szajkó sikoltása az ágak között. Enno
mosz gyermekkorában még fosztogatta a 
fészkeket, aztán megtanulta, mekkora fe
lelősség az életekkel játszani s mennyire 
nyoma veszhet a leggazdagabb létezés
nek.

így fogsz keseregni, kételyek közt ver
gődni örökkön? Hisz életed oly rövid és 
sok időd nincs — olvasom a kéregbe rótt 
üzenetet.

Aki valamire jutott, veszélyezteti sike
rünket, és így van ez a városok versenyé
ben is. Érthetetlen, honnan a trójaiak ereje, 
mitől ilyen céltudatosak, és hogy is bírják 
ennyi ideig. Már hallani a meghasonlás 
történeteit a belső városban, mégis, ha 
összecsapásról van szó, nem lankadnak, a 
visszavágás eseteit nem hagyják ki egyet
len alkalommal sem  — Hová igyekszel 
így alkonyodáskor?— Nem látod: költöz
ködünk és nem jutottunk a végére.

— Költözködtök? Mi ilyen sürgős?
— Szűkös lett már a hely — sem írásra,

séma tárgyalásokra nem elegendő, jobbra 
cseréljük, kijavítottuk a régi házat a dél
nyugati sarkon, éppen amelyben a fáma 
szerint két fejedelem is született.

— Tudom melyik. Ott... jobb lesz?
— Majd meglátjuk, de fogadom, ide 

hozod majd az unokádat, ha akkorára ser
dül.

Bálványos Huba grafikája

— Tanítással is foglalkoztok?
—Tudod, hogy ez a fő cél. De érjen már 

véget ez a háború, mert minden férfi el
pusztul, és az asszonyok értelme is meg
bomlik.

— Szerencsés legyen nektek ez a nap.
— S valamennyi többi, néked is azt 

kívánom.

— Meghívtak a Lyemesus iskolacsar
nokába, nem fognak a védők közül hiá
nyozni a fiatalok, két napra elmehetünk, 
hozunk is majd valamit. Köszönöm..., 
nem mehetek. Én sem mehetek, köszö
nöm. Mennék, de dolgom itt tartóztat. 
Nem megyek.

— Miért nem akarnak hát ezek velünk 
tartani Lymesus tájékára, szekeret is sze
reztem, jó kocsist, élelmet, szállást ígértek, 
ott a helyünk a vitázók csarnokában, a 
neveket is elküldtem jó előre.

— Mostanában nem lehet, kit nászün
nep, kit más családi ünnep tartóztat, mint 
az atyafisághoz tartozó meghívottat, aki 
egyszerűen csak nem tartja most alkal
masnak az időt s magát az utazásra. Ilyen
kor meg kell érteni, mindenki magával 
törődik tavasszal.

— Értem, családi ünnep. H irtelen 
m ennyire családi lény lett mindenki. 
Mennyi fiatal éli az öröm ünnepeit. Vég
tére örvendezni kell, hogy nemcsak te
m etnek . E lfogadom , m u lassa to k . 
Ennyivel is csökken a háború esélye.

— Tartsatok velem legalább, ti, többi
ek, hívjatok még társakat, ne maradjon 
üres hely az úti szekérben. Iratokat is sze
reztem, bátran utazhatunk. Ha sokan va
gyunk, és sok minden történik velünk, 
nem érzem annyira a keserűséget, de erről 
ne beszéljünk, ne zavarjam össze kedves 
fiatal szíveteket. A kocsis neve Stephanos, 
volt ugyan ajánlólevele is, de tapasz
talom, hogy szemtelenségnek sincs híjá
val... A lényeg, hogy figyelmesen hajtson. 
Hajnalban indulunk, és egy pihenővel 
utazunk a gyönyörű vidékre.

— Trójába, a halálba?
— Nem tart az ostrom örökké.
— Akarsz ott valakivel külön is talál

kozni.
— Nem, figyelem az iskolát. A város 

fáira vagyok kíváncsi, nézem a belső vár
ban az épületek sorát. Alatta a tábort. Az 
is élmény, ha tudom, hogy ott telnek ked
vesem napjai, s ha nem láthatom is, más
képpen em lékezem  rá..., ta lán  akkor 
könnyebb lesz.

Van valami keresnivalónk a világon?
— kérdezném Akhillészt, de elérhetetle
nek a kedves pillanatai és maga sem akar 
közelebb jönni. — Van-e keresnivalónk?
— kérdezem akkor magamtól, és nem 
ugyanaz a válasz még egyetlen napon be
lül sem.

Ki sugallja hát a válaszokat.
Kelepce.

"Ne atigas, non sum tua, M. sum ” 
(Egy lámpa felirata, m ondom  m egté
vesztésül.)
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Hutera Béla utolsó utazása
"... korunk embere megfigyelt ember... mert 

ha nem figyelnék, figyelemre se méltónak, és 
mint figyelemre-nem-méltó megvetettnek, és 
mint megvetett jelentéktelennek, és mint jelen
téktelen értelmetlennek érezné magát (...) ezért 
figyel mindenki mindenkit (...)

(Dürrenmatt: A megbízatás)

1. A levél
Életemben rnindég is a könnyebb megol

dásokat választottam — mondja Hutera (hő
sünk, levetett bocskorunk, kedves kalan
dorunk, ez az életvidám vidéki szélhámos, 
véka alá borított mécses, efuserált erdélyi 
Figaró), és mélyeket sóhajt, kezében forgatva 
a levelet, és a katedrálist ábrázoló osztrák 
bélyeget hosszan elnézegeti, "ők bezzeg épí
tettek, amíg mink véreztünk. A beste kurafi 
labancok!..."

— Miért? — nevet kacéran a fiatal postás
nő. — Azt hiszi, én nem? Mások nem?

— Hogy mit hiszek, drága, az mostan 
mellékes. De ezért is volt nehéz az életem. 
Még nehezebb!... — sóhajt a deresedő halán- 
tékú mesekirály, és behívja a hölgyet a kony
hába, két pohárkába rumot tölt, koccintanak, 
isznak.

— Stii bancul cu intai mai — nevet a 
postásnő. — Intai mai spalate!

Nevetgélnek.
A postásnő bokros teendőire hivatkozva 

utasítja vissza a második pohár rumot, bú
csút int, átmenetileg ismét kilibeg Hutera 
életéből. A levelet csak azután bontja fel Fi
garónk, miután a lépcsőházban is elhalkul
nak a nő gazellaléptei.

"Kedves Bélám, élvén ígéreteddel, szava
don foglak. Március 20-án délben 12-kor a 
budai várban várok Rád, a Hadik szobor 
előtt. Ez volt az a generális, aki Bukoviná
ban... Dehiszen tudod! Aztán, ahogyan leg
utóbb Felsőtáborban megbeszéltük: irány 
Regensburg. Az én házam, az én váram, s 
most már a Tiéd is! Aztán irány a Duna!... 
Utánanéztem, nektek nem kell vízum Auszt
riába; semmi akadálya tehát annak, hogy 
világot lássál megint, hetvenévesen. Azt hi
szem, a vakító »arany koszakok« után Rád is 
fér...« Ölel: hűtlen cimborád, Tóbiás. Semmi 
kifogást nem fogadok el. Lóra!..."

Hutera megszédül, a naptárra pillant: 
1990. március 16. Négy napja van tehát, gon
dolja fásultan, leroskad egy hokedlire és 
reszkető kézzel tölt magának még egy po
hárka rumot, aztán csak gubbaszt tovább 
nagykabátban, a hideg konyhában, mereven 
bámulva a gázkályha lila lángjait, amelyek 
piros sipkás, gunyoros manókat formáznak. 
Hogy mikor alakulnak át párducokká és tig
risekké, nem tudni, de egyszerre csak a kar
csú, hajlékony fenevadak ott köröznek kö
rülötte a levegőben. Ha tudná, hogy nem 
egészen két hét múlva — egészen pontosan 
1990. március 29-én meghal, talán nem ké
szülne ennyire lelkesen, ennyire elszántan az 
utazásra. De nem tudja!... Honnan is tudhat
ná?... Mi leírhatjuk tetteit, megeleveníthet
jük őt, magát is sivár hétköznapjaiban, ma
gyarázhatjuk is locsi-fecsi tirádáit, infantilis 
purparléit,hebrencs hadováit, naiv és esze
lős meggondolatlanságait, kretén vicceit, 
amelyekkel újabb és újabb embereket sértve 
halálosan meg, hívja ki maga ellen a sorsot;

átvilágíthatjuk egész zátonyra futott, elhibá
zott életét; mindent megtehetünk vele, csak 
éppen nem súghatnak neki. C él! Szándé
kunktól azért nem teljesen függetlenül... 
Még él!... És azt tesz, amit éppen akar!... Most 
például felemelkedik, ásít, és átbotorkál a 
nagyszobába, bekapcsolja a tele víziót, karos
széket húz eléje, pokrócot terít a lábara, pró
bál a képekre figyelni, nem akar tovább áb
rándozni, de képtelen rá. Elbóbiskol. Fel-fel- 
riad. Valami idióta akdófilme' láthatna, ha 
nézné is a tévét: egy bajuszos férfi lövöldöz, 
ide-oda száguldozva paripáján, egy hold
fény sütötte mezőn. Almában viszont — 
mert ismételten belealszik — őt üldözik. A 
lovas is feltűnik, hatalmas zöld mezőn ker- 
getőznek, napsütésben, köröskörül dongnak 
a béke méhei, de nem tud gyönyörködni 
sokáig a képtelen, torokszorító látványban, 
mert a bajuszos röhögve vet lasszót a nyaká
ba, s a földön vonszolja tovább, a virágok 
között, mikor felébred, már csak az ezüstös, 
szürkén vibráló képernyővel nézhet farkas
szemet, s nem tudja, mitől fáj olyan rettene
tesen a nyaka? Alig van ereje elvergődni az 
ágyig. Magára húzza a medvebőrt, s már 
alszik is. Alma ott folytatódik, ahol az előbb 
abbamaradt. A bajuszos fütyörészve von
szolja a fűben, ő, hogy ne fulladjon meg, két 
kézzel rángatja a kötelet, viszont közben — 
mindenkinek a magáé! — közel szemlélheti 
az elaléló kankalinokat, az ájuldozó, lilán 
derengő kakukkfüveket, a remegő fejű bog
lárkákra tekintve ijedt méhecskékre mered
het...

2. A nyugati 
pályaudvar
Másnap a törzskocsmájában (őt ujjongva 

fogadó asztaltársaságának) boldogan újsá
golta el a hírt: utazni fog!... A hírneves dunai 
hajós, Boticselli Tóbiás hívta meg, ismerked
jen Közép-Európával. Soha nem késő!... A 
többiek hümmögnek, sok sikert kívánnak, a 
poharakban megbízhatóan emelkedik a sör
hab, a Golgota kedves pincémője az ajtóból 
nézi, enyhe szemrehányással, aztán eléje bil
leg s tölt a poharába a kezében tartott rumos
üvegből.

— Hát maga is elmegy, Hutera úr?
— Vigyázz magadra, Bélám — röhög Ju- 

szuf, a helyi fodcsapat éldrukkere. — Ne
hogy elcsábítsanak. Ebben a korban ez azért 
már veszélyes is lehet, nem gondolod?

— S adott nektek a párt angolvécét, szar
háziak, hogy megnézhessétek, mire vagytok 
képesek — szónokol később Hutera a Golgo
ta törzsközönségének. — Azelőtt csak csob
bant a pöcegödörben!...

Később a kocsmából jövet bekukkint a tisz- 
tdetes úrhoz. Lévai Szabolcs az asztalánál ül, 
ír, de hősünket meglátva azonnal abbahagyja 
halaszthatatlan feljegyzéseit. Hutera »be van 
avatva«, tudja, hogy az ötvenegy esztendős 
pap krónikát ír, a jövendő századokat tudósí
tandó a válságok között hányódó örök jden- 
ről, ami holnap már óhatatlanul múlttá vál
tozik, s a jövendőt soha el nem érheti...

— És van Pesten ahol megszállnia, Bda 
bátyám? — érdeklődik a pragmatikus tiszte- 
letes.

Amikor kiderül, hogy mindenre gondoló 
hősünk éppen erre nem gondolt, valamit ír
egy névjegyre, és eléje csúsztatja. — Keresse 
fel ezt a helyet, valahol a Kálvin tér közdé- 
ben van, és hivatkozzon nyugodtan rám.

Kávéval kínálja, megbeszélik a világpoli
tikai helyzetet. A Baltikum sorsa egyre bi
zonytalanabb, még az elszánt reményke
dőket is elcsüggesztheti. Fél kilencre ér haza, 
összecsomagol néhány ndkülözhetelen hol
mit egy ütött-kopott válltáskába —> ingek, 
gatyák, zoknik, pulóverek —, sóhajtva szá
molja meg a pénzét: negyvenkét ezer leje és 
hatszáztíz dollárja van. Húszezret és száztíz 
dollárt a padló alatt lévő dobozba rejt, felöl
tözik (kopott bunda, fekete barett), bejárja 
lakását, és határozott léptekkel ballag ki az 
állomásra. Öt perc, és már be is fut a vonat. 
A hálókocsi-kalauz néhány százasért készsé
gesen veti meg az ágyát egy üres fülkébe, és 
máris utazik. A vonat zakatolása, a kerekek 
csattogása, a füttyök és a viliódzó fények, a 
leállíthatatlan kattogások hamar álomba rin
gatják. Érdekes, most nem álmodik. A hatá
ron fájó tagokkal riad fd, épp annyi ideje 
van, hogy kissé rendbeszedje magát, máris 
jön a határőrtiszt, majd két siheder katona a 
szimatoló kutyával, később a kövérkés, ke
délyes vámostiszt. Mikor megtudja, hova 
utazik és honnan, sok szerencsét kíván, sza
lutál, és elhagyja a fülkét, táskájára nem is 
kíváncsi. "Száz kiló heroint is áthozhattam 
volna. Én, balek, persze, ha lett volna mo
mentán heroinom! Vagy fegyvereket. Azo
kat a régi jó kalasnyikovokat. Ki tudja, kinek 
lehet szüksége Pesten kalasnyikovra?". Itt 
tart töprengéseiben, amikor kopognak a fül
keajtón, és megjelenik a hálókocsi-kalauz két 
üveg Dreher sörrel. Az egyiket felnyitva 
nyomja a kezébe. Amikor ki akarja fizetni, a 
fiatalember legyint.

— Hagyja csak, nagyapó — vigyorog. 
Elöl hiányzik egy metszőfoga, és ettől lesz 
váratlanul bohócos a vigyora.

— Itt van négyszáz lej — számolja Hutera.
— Ha nincsen pénze, százötvenet akár 

vissza is adhatok — húzza meg a sörét a 
nagyvonalú kalauz.

— Nyugdíjas vagyok, fiam — süti le a 
szemét Hutera, kortyol söréből, krákog, és 
szégyenlősen teszi zsebre a visszakapott 
pénzt. — Százötvenről volt szó, nem az 
egészről, szól a távozó kalauz után.

— Ugyan már, nagyapó. Pontosan ma
gán fogok én meggazdagodni — nevet a fiú 
a folyosón. — S amellett az erdélyi barátság 
se kutya. Magyar a magyarnak!...

"Tulajdonképppen — forgatja kezében a 
fdig kiivott sörösüveget —, a román és a 
magyar államvasutak kellene fizessenek ne
kem, ebben a szép új világban, egyáltalán 
azért, hogy utazom..."

— És mit fog csinálni Budapesten? — 
kérdezi a betoppanó magyar határőrtiszt, s 
érdeklődve forgatja Hutera megviselt útle
velét.

— Sétálni fogok — húzza ki magát önér
zetesen hősünk. — Elég régen nem jártam 
arra, a háború óta...

— Pénze van? — aggodalmaskodik a ha
tóság képviselője.

— Mért, meg akar ajándékozni néhány 
ezer forinttal?

— Ne viccelődjön velem, öreg. Ismerem 
én magukat. Biztosan seftelni megy, vagy 
feketemunkára!...

» » » » » »
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» » » » » »
— Nyugdíjas vagyok — húzza ki magát 

Hutera. — De van ötszáz dollárom. Az ma 
mennyi forint?

— Az épp elég—vonul vissza a határőr. A 
vámos, mikor meghallja, hogy Hutera honnan 
jön, jó szórakozást kíván, s ő nézi meg a táskáját.

'Hát ezektől el lehetne hozni egész Er
délyt, sőt Nagy-Romániát is." A sör kissé 
»rendbeteszi«, s amire a Nyugati Pályaud
varra befut a vonat, már összehasonlíthatat
lanul jobban érzi magát, bár a válla is fáj és a 
feje is tompán szaggat. Ide-oda vándorol ben
ne a fájdalom. Inna még egy sört, de a-zonnal 
rájön, ez akár »végzetes« is lehet, először el 
kellene intéznie szállását, két éj- szakára. "Két 
éjszaka, az két éjszaka", elbúcsúzik a szívélye
sen vigyorgó kalauztól, s a lelkére köti, hala
déktalanul menjen el a fogorvoshoz, ne hagyja 
ki!... Egy ilyen szép és fess fiatalember ne le
gyen fogatlan! Foghíjas mosolya ugyanis ren
geteget levon az értékéből. A pali elképedve 
bámul rá, ő szalutál, és kezébe nyomva az üres 
sörösüveget, mindent újfent megköszönve, 
vállára kapja táskáját, s fürgén lép le a vonatról. 
"Addig, amíg miénk az utolsó szó — gondolja 
öntelten —, nagyobb baj nem lehet..."

Lassan sodródik a tömeggel, kifelé a ha
talmas üvegcsamokból. Az újságos standnál 
megáll, érdeklődve bámulja a napilapokat és 
a színes magazinokat. Félmeztelen leányzók 
forognak a világbíró fényben, szinte elszáll
nak a címlapokról. Rájön, először pénzt kell 
váltania, hogy kielégíthesse betűszomját.

— Segíthetek? — kérdezi résztvevőén az 
öreg újságos.

— Erdélyi lennék—magyarázza önfeled
ten Hutera —, momentán nincsen forintom. 
Hol lehetne váltani?

— Lejt sehol — legyint a fickó fensőbbsé- 
gesen —, de ha valutája lenne, azt akár ő is 
beválthatná...

Hutera zsebébe nyúl, elővesz egy száz
dollárost és eléje tolja.

Az újságárus éredeklődve pillant rá, kéz
beveszi, megforgatja s el teszi a kékhasú ban
kót, majd nyugodtan számol eléje hét darab 
ezrest, egy ötszázast s néhány százast.

— Adok ajándékba egy Népszabadságot 
is, jó bátyám — mondja eggyüttérzően. — 
Tájékozódjon. A változások korát éljük!...

Hutera elteszi a pénzt a tárcájába, a tárcát a 
táskájába, s tétován húzva el a zippzárt, kezé
ben az újsággal indul kifele a csarnokból.

— Mindent köszönök — szól vissza az 
újságosnak, felpillantva az órára. Háromne
gyed kilenc, még két napja s három órácskája 
van Tóbiás érkezéséig...

Addig még elintézi a szállást, felmegy a vár
ba terepszemlét tartani, s minden eshetőségre 
készen megkeresi a generális szobrát; kimegy a 
Margitszigetre is, meglátogatja egykori parancs
nokát, Sasvári őrnagyot is, s benéz a Múzeum
körúti antikváriumba is; a felsőtábori plébános, 
Antal atya szerint legutóbb itt volt kapható Má- 
rai Sándor verseskönyve. A delfin visszapillant. 
Jó lenne megvásárolni, hiszen érvényben van 
még a fogadás, s ő nyerni akar.

Határozott léptekkel megy a metróje
gyért, négyet vásáról, lezúdul a mozgólép
csőn, elnyeli az alagút, pontosan akkor fut be 
a szerelvény, beszáll, vigyázat, az ajtók záród
nak, hallja még, és máris utazik...

‘Lefordíthatatlan szójáték.Tudod a viccet május 
elsejével? Előbb mosdjál meg

K isregény, fo ly ta tások b an

A kapudöngető
Zöld Lajos önéletírása kapcsolódik ahhoz 

a tényirodalomhoz, amely az utóbbi évtized
ben szinte önálló műfajként, mint "erdélyi 
önéletrajz" jelentkezett a könyvkiadásban. A 
mai erdélyi tényirodalom része, kordoku
mentum. A szerzők sorsán keresztül mé
lyebb bepillantást nyerhetünk a közelmúlt 
történéseibe, történelmi hátterébe. Ezekre a 
vallomásos önéletrajzokra, naplókra, vissza
emlékezésekre — a tanúságtételre — szüksé
ge van az eljövendő történészeknek, akik 
majd ennek az időszaknak a megírására, tár
sadalmi elemzésére vállalkoznak: a tényiro
dalom szeleteiből, az egyéni látásmódok 
sokaságából állítható össze az Egész, ezek 
egymás mellé való állítása sajátos "fotómon
tázsként" ábrázolja a valóság teljességét.

Az erdélyi magyar irodalomban és mű
velődéstörténetben az emlékirodalomnak je
lentős múltja és igen erős hagyományai van
nak. Első nagy korszaka a XVI—XVII. szá
zadban kezdődött, ebből a sorból Bethlen 
Miklós és Cserei Mihály önéletírását szokás 
kiemelni. Ezek a vallomások nagyon szemé
lyesek, nemegyszer érzelmes és szenvedé
lyes hangot ütnek meg, nyüvánvaló, hogy 
írójuk nem a nagy nyüvánosságnak szánta, 
hanem saját magának emlékeztetőül, vagy 
csupán azért, hogy kiöntse a szívét, ha más
nak nem, hát a papírnak önmaga megnyug
tatása végett; vagy szánhatta családjának, 
gyermekeinek, hogy tudósítsa őket a neveze
tes dolgokról. Akár így, akár úgy történt, 
ezeknek a hajdani naplóknak, emlékiratok
nak egyik legfontosabb jellemzője — a nagy 
nyüvánosságra nem kacsingató — őszinte
ség, a confessio.

Az emlékirodalom műfaján belül általá
ban megkülönböztetik a krónikát, naplót, 
önéletírást, visszaemlékezést, bár a határok 
ezek között legtöbbször elmosódnak. Közös 
bennük, hogy szerzőjük önmagát állítja a 
középpontba, s a történettudományok szá
mára legfontosabb hozadéka, hogy szemta
núként ír a korról, amelyben élt. így köze
ledik a történelemhez, persze a maga — ki
védhetetlen és több-kevesebb — szubjekti
vizmusával terhelten, hiszen a szerző a va
lóságot önmagán átszűrve tárgyalja, s a kor 
ábrázolásában is saját élményei a meghatáro
zók. Ebben a tényirodalomban az ön
vizsgálat igen fontos, de ez szövevényessé 
teszi magát a történetet is, családi vonatko
zások szövik át a kortörténetet, amely utób
biról a szerző tulajdonképpen képtelen át
fogó magyarázatot adni — nem is ez a 
célja.

Az erdélyi emléküat-irodalom alaptó
nusát három évszázada megszabja a ki
sebbségi lét — török veszedelem, német 
fennhatóság — elfogadása vagy elhárítása, 
az ezzel kapcsolatos magyarázatok, meg
ítélések sora.

És itt el is hangzott az a kulcsszó, amely 
napjainkban is kijelöli az erdélyi magyar em
lékiratok hangvételét: kisebbségi lét. É kulcs
szó kapcsán — és egyben visszatérve a Zöld 
Lajos önéletírására, de ugyanakkor továbbra 
is általánosítva — nem feltétlenül a nemzeti 
kisebbségre gondolok, bár ez legtöbbször 
fontos jellemző, hanem arra a kisebbségre, 
amelybe a másfajta gondolkodás, a hatalom
mal, az uralkodó eszmékkel való szembenál
lás kényszeríti az embert s leginkább a dik

tatúrák idején. Szembenállás: sokszor a bará
tokkal és eszmetársakkal is egy nemes cél 
érdekében, amikor ezek nem is a célt kérdő
jelezik meg, hanem elérésének lehetőségét és 
a küzdelem értelmét — s ezzel az emberi 
méltóságot és az eszméket, eszményeket se- 
kélyesítik el, s az ellenszegülő személyiséget 
valósággal devianciába, nemegyszer a társa
dalom peremére szorítják. így válik aztán a 
harcos egyéniségből a társadalmi normáktól 
eltérő fura figura, s a nagyszerű eszmékből 
rögeszmének bélyegzett önáltatás, s a cselek
vés után gyakran nem erkölcsi elégtétel, si
kerélmény következik, hanem kínos ma- 
gyarázgatás, kimagyarázás. Zöld Lajos sze
rencséjének vagy kivételes intelligenciájá
nak köszönhetően nem szorult "peremre" 
(igaz, gyakran közel állt hozzá!) olyan érte
lemben, hogy dolgozni hagyták, sőt segítet
ték is őt ebben, de peremi létet ajándékozott 
neki sokáig a sors, mert az általa kicsírázta
tott babérfa ágaiból font koszorút többnyire 
mások siettek a saját homlokukra illeszteni. 
Merthogy ez a koszorú dicsőséget hordo
zott. Csak amolyan költői kérdésként fesze
getem, hogy mi lett volna Zöld Lajossal, ha 
a megálmodott és — sokszor az önfeladás
hoz közel járó — fogcsikorgató elszánással 
kiharcolt kastélyépítés, művésztábor-terem- 
tés kudarcba fullad? Nyüván bűnbakká vál
hatott volna a szocialista művelődési élet le
járatása ómén, vagy akár nevetségessé is a 
nagyot akarásával... de a dicsőség az más! 
Abban már érdemes részt venni a hivatalos
ságoknak is, sőt minél nagyobb részt kiha
rapni belőle, és elorozni, amennyit csak 
lehet.

Zöld Lajos önéletírásában ezek az ellent
mondások humorrá, öniróniává szelídül
nek. Ez azért lehetséges, Mert Zöld Lajos 
szülőföldjéért és közösségéért végzett mun
kásságában nem az önérvényesítés, hanem 
mindig a másokért végzett szolgálat jelentet
te a középpontot. Ez a szolgálat tette őt kérő
vé, parancsolóvá, kérlelhetetlen következe- 
tességű "kapudon getővé".

Kapukat dönget az ember egész életében. 
Van, akinek ha csak résnyúe is, de kinyílik 
egy-két kapu, besurranhat rajta, s észrevehe
ti a következőt... Zöld Lajos szerint az a sze
rencsés ember, aki előtt mindig és mindig 
maradnak hétpecsétes ajtók, feltörhetetlen 
zárak, mert velük maradnak az álmok is, a 
remények, a továbblépést ösztönző hitek. Az 
emberen múlik, hogy lépései önsorsrontók 
vagy önsorsépítők a maga választotta úton. 
Zöld Lajos több ezer könyvoldalt kitevő 
publicisztikai írásai megsárgult újságok lap
jain rekedve éppen szoros időszerűségük vé
gett olvadtak bele az időbe, de valóságos, 
monumentális kőfalakba építve áll a szárhe
gyi álom: a kastély, s a romániai kortárs kép
zőművészet katedrálisa: a szárhegyi mű
vésztáborok gyűjteménye. Önéletírása azon 
ritka vallomások közé tartozik, amelyekben a 
szerző nem magyarázza, hanem egyszerűen 
elmeséli az életét. Ez a keresetlen őszinteség, 
kíméletlen önirónia teszi megismétel- hetet- 
lenné, egyedivé s ugyanakkor tanúságtétellé, 
hogy a tevékeny, alkotó élet kiteljesedése nem 
társadalmi rendszertől és törté- nelmi kortól 
függ, hanem az emberi akarattól.

KOZMA MÁRIA

Zöld Lajos: Kölcsönkért élet, kamatra.
Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíksze

reda, 2003.
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fEítÉNU MŰ 232
fia majd minden rabszolga nép szerkeszti: nA(,
jármát megunva olajra lép Fekete Vince 2U U 3

N Y I L A S  A T T I L A  VERSEI
Cicmarek
Cicmarek Wartburg, kétütemű, világos- 
sárga, mint a természetes színű virágok: 
gerbera, tulipán, kardvirág is van ilyen. 
Azért szerettünk volna ilyen kocsit, mert
apának is világos, kétütemű Wartburgja 
volt, mikor meghalt, kicsit más árnyalat. 
Második gazdája vagyok, az első nagyon 
óvta, garázsban tartotta. Tizenhat éves,
most pördült át a százon, hetvenhárom- 
ezer volt benne, mikor megvette nekünk 
Gyuri bácsi. Feca azt állítja, ő(mármint 
Feca) adta a nevét, de engem hívott így
apa, hogy Cicmarek... néha; sok nevem 
közül ez volt az egyik, de meg kell majd 
kérdeznem anyutól, pontosan hogy van. 
Nagyon nagy mázlink van a Cicmarekkel,
nagyon jó Wartburg, mindenki dicséri, 
hogy ilyen jó Wartburgot még nem látott, 
nagyon jó a motorja, szép hangja van, a 
Wartburgok legjobbika. Magyarországon
mindenfele jártam vele, Aradon anyuval, 
Erzsi, Anna, Párkánynál átment a Dunán, 
vándortáborban beszerzésre és szállításra 
használtam. Rögtön a megismerkedésünk
napján fuvaroztalak vele, a költöztetésnél; 
Feca teherautóval ment, de oda csak egy 
ember fért be, akkor mondta, hogy Attila 
megy veled, Ildi: jössz azóta is. Átment a
piroson egyszer, zavarban voltam és nem 
vettem észre, de ne írd be! És nászú ton; a 
hátsó ablak jobb alsó sarkában Pio atya, 
a műszerfal közepén segítő Szűz Mária —
(Kék szem, zöld szem, barna szem, fekete 
akármilyen, szikkadjon ki, mert rávetette, 
száradjon le a kéz, mely feltörte, szakadjon 
meg, aki egyetlenem könnyeit szerezte.)

Városnézés
Az évekig tartó görcsös igyekezet, 
hogy elkerüljem a turistákat, 
Budapesten, Miskolcon, Tapolcán, 
s ahol még ez évek alatt jártam,
nyaralásunk harmadik napján,
Pécs belvárosában végső 
kudarcot vallott, mintha finom 
szobrot repeszt szét a véső,
s a fafaragónak csuklóján a kése, 
mikor rádöbbentem, vége, nyista, 
mert nem, mert nem vagyok más én se, 
mint egy kibaszott turista.

Tanköltemény
[Zemlényi Attilának] 

Gyöngéd hátmasszírozás, bokszolás. 
Kenguru, mondom. (Háttérben, fotón, 
Farkas napszemüvegben.) Te: milyen 
fantasztikus állat, hogy van zsebe.
Erszényes hangyász is van. Lexikon. 
(Mégse hiába jártam általános iskolás 
koromban állatkerti szakkörre.) Lásd: 
erszényes emlősök. Totemállatod, a
koala is az, ki háremben él, állandó 
bódulatban az eukaliptusztól, (jó lehet.) 
Nincs méhlepényük, ezért hamar szülnek, 
kicsinyük a zsebbe mászik, emlőre
tapadva növekszik jó ideig. Vombat.
Igen, van erszényes farkas, illetve volt, 
mert már kihalt. Zöme látott még egyet 
ßmen, ahogy a versében írja. Persze
ki is találhatta, de annak mi értelme 
volna? Nézzük most már az erszényes 
ördögöt. (Mintha régi ismerősöm lenne, 
földerülök.) Éjjel aktív, dögevő, füle
izgalmában bepirosodik. Rettenetes, 
bár pusztulna ki! Hogy mondhatsz ilyet, 
csattanok föl, csak mert ráragasztottak 
egy jelzőt? (Kaján öröm:) Igazat adsz.

Lelépő
Cicmarek tora után, 
mert elkötötték, és alig 
hiszem, hogy egyben van még 
— rakleten sütöttünk csirkemellet, 
vodkával, sörrel kísértük —, 
egy erősebb cigitől megszédülve, 
mint ki költözni készül, lassan 
fordultam szobám közepén, 
kékszakállú lovagteremben, 
az ötágú csillár ontotta fényben: 
fényes, 
édes,
édesen fájó fényes, 
jelenlétében emlék, 
emlékében jelenlét, 
ha most így hagynék mindent, 
sem ma este, sem holnap 
nem nyúlnék semmihez, 
nem nyúlnék soha semmihez, 
vagy csak úgy találomra 
mozdítanék el ezt-azt, 
amivel éppen célom 
lenne, vagy akár az se, 
így forogna az asztal 
a csillagzatokkal, 
szerteszét egyre több könyv 
— jövel, olvasgatás —, 
vendégek érkeznének, barátok, 
utolsó kenetes pap, 
később a hullaszállítók, 
és még akkor is fényes, 
édes,
édesen fájó fény lesz, 
s innen most úgy sugárzik, 
én is itt fogok állni, 
saját torom megülni 
vagy még előtte lelépni, 
a Zaccba vagy a Bőrpetikébe, 
vagy Bécóval a Bocskaiba, 
ha nem oda, honnan kitiltott 
kamaszkori esküm, régi 
törzshelyünkre: a sírva 
Vigadóba.

Keresztelőre
Helyzeti előnyöm, a bő nyolc és fél év 
az érettségire már fogy adózni kezdett,
de úgy nézett ki, ha minden jól megy, 
taníthatlak még a gimnáziumban.
Annyira nem úgy ment, hogy a diplomaszerzéssel, 
komoly vetélytárs, kis híján beértél,
ám észbe kaptam, és családi körökben 
nagy meglepetésre, gyorsan megházasodtam.
Egy évre rá, úgy látszik, kedvet 
kaptatok, megülhettük a ti esküvőtök is,
még egy év, és Orsolya Leila 
lányotok, íme, megkereszteltetett.
Öcsém, lehagytál; ezennel a családban 
át kell neked adnom az első helyet,
s reményemet az ikrekbe vetem, de ha előbb nem, 
temetésemmel még szeretnék visszavágni.
[Postscriptum:
És igyatok majd az egészségemre, ha vicces 
jóslatod beteljesülne lányodon,
amint az érettségire készülve retteg:
Istenem, csak ne a Nyilast húzzam!]
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BOD A MAGDOLNA VERSEI
(termek)
Világos termek 
és sötét folyosók váltakoztak 
virágkoszorúval ékesített 
szüzek és fogatlan démonok 
áldás és átok hullott 
zavart tekintettel forgolódtál 
"oly korban éltem" 
emlékeztél
mindennap új purgatórium 
"ez így volt" sziszegték 
az egyik sarokból 
"így, ideje másként" mondták 
"előbb muszáj megváltoznod"
És visszaültünk változni a múlt 
alacsony zsámolyára, 
a falak éjjel-nappal visszhangzanak

(másnap)
Minden éppen olyan volt 
mint amikor az ánizsmagokat 
kipörgettem tenyerembe 
meleg volt 
az ég kékje rebegni 
látszott
az öregasszony bal válla 
fölött aki 
éppen csipkét vert 
szemben a tengerrel 
és félszemmel
a jövó'-menó' turistákat figyelte 
minden éppen olyan volt 
békés és ánizsillatú 
cikomyás betűkkel írt idill 
a macska vidáman szökkent 
ki a szék alól
az odaérkező autó hiúba fékezett 
a betonban másnap is ott 
volt a macskafolt és 
az ánizsillatra senki sem 
emlékezett

(tánc)
A sötétszemüveges 
zongorista még 
mindig játszott 
egy lassú 
méla melódiát 
a gyertya lángja 
visszatükröződött 
a zongoratető 
fekete lakkján 
fénnyel maszatolva 
a füstös félhomályt 
és a nő 
meg a férfi 
egymás vállán 
összeborulva 
egymást vonszolták 
a méla melódia 
bús útján 
most először 
vagy utószor 
vagy először és utószor 
a sötétszemüveges 
zongorista még 
mindig játszott 
egy méla melódiát 
és mosolygott 
ezerszer látott ilyet 
ismeri a koreográfiát

(horoszkóp)
csillagok és bolygók
és aszcendensek és születésem
percre pontosan és a hely földrajzilag
pontosan meghatározott koordinátái
és az isten ujja és a
rámbízott titkok
és az áldott átkozott küldetés
az itt és most
buta miértek helyett
csak tágranyílt szemek
az ujj mint nyílhegy
oda és csak odamutat
mégis késlekedem
azt írja megint késlekedem
csak tudnám miben

(vándor)
Hányszor meghalt már 
vízbe fulladt elégett 
vagy csak
sarokból sarokba ült 
házról házra 
városról városra 
országról országra 
ment mendegélt 
örök vándor 
szívtől szívig 
hiába
nem ért sehová 
pedig már 
az egészet 
bejárta

(mályvák)
a mályvák mintha 
krepp-papírból lettek 
volna gyárt rózsaszín 
foszlányok lengedeztek 
mintha a padlásról egy doboz 
aljáról kerültek volna elő 
koszorúslány krepp-papír 
mályvák babapúder illatú 
múlt mint régi fénykép 
megrepedezett lakk 
kalapdoboz, fakórózsaszín 
masnicskák rajta és 
rózsaszín mályvák 
pont mint egy 
rózsaszín krepp-papír 
pedig csak az idő

(méltatlan)
méltatlan vagyok mea culpa
korhűtlen és méltatlan,
agykontrollra kellene járnom,
a lyukas zoknit el kellene dobnom,
és Windows 2000-et kellene futtatnom,
angolul olaszul németül kellene tanulnom,
a kutyával többet kellene játszanom,
és kevesebbet kellene költenem,
válaszolnom kéne a levelekre,
telefonokra és emailekre,
le kéne ülnöm a pszichológusommal,
hogy megértsem gyerekkorom,
fel kellene hagynom a dohányzással,
az ivással,
az evéssel,
a gondolkodással,
az alvással,

a tévézéssel, 
a versek írásával, 
türelmesebbnek kéne lennem, 
ha századikként állok a sorban, 
korábban kellene kelnem, 
és három órát sétálnom naponta, 
vagy futni, vagy úszni, 
és mérni minden bevitt kalóriát, 
és Tai masszázsra járni, 
és szoláriumba, és műkörmöshöz, 
és értenem kéne a tőzsdét, 
az árfolyamokat, 
és az átváltások arányát, 
és adakoznom kéne a szegényeknek, 
az istennek, vagy valakinek tolószékre, 
és én?
rám majd ki talál? idegen vagyok itt 
méltatlan, korhűtlen idegen

(parton)
Bámulom a turistákat 
ahogy bámulják a tengert 
tetszik ahogy a sós víz 
a csupasz sziklákkal enyeleg 
A szomszéd balkonról bámulnak engem 
ahogy bámulom a turistákat 
Az egyik turista felnézett.
A kör bezárult.
Az egyik.

(fénykép)
minden amit elhagysz 
csak fénykép marad 
kimerevített színes 
homályos kép 
furcsa alakok 
a háttérben 
kék tenger szerte
fröcskölve mint 
szódavíz
átloccsan a bokádon 
szétfolyik a köveken 
a szíveken
lelkek albumjai telnek 
sokasodik a bejárt föld 
és vidék
történetek játszódnak 
kinyitott tenyereden 
arcok
mind tükörképed

(ablakrajz)
finom bársony-vörös fény 
csíkok sávok és 
árnyékok élesek 
fényesek tudod 
úgy valahonnan 
a redőnyön túlról 
sárga fény keveredik benne 
és vörös 
a vér színe 
nem fáj csak
lefutott a szem a harisnyámon 
a vonalat ujjammal végig nyálazom 
a légkondicionáló zaja felerősödik 
egy hajó kifut a tengeren 
egyre távolabb 
feléd
a vers túloldalára 
kinyújtod a kezed 
és elér
kitapintod a sorokat 
a valóság ütőerét 
elszakadt harisnyámon.
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BATÁRI GÁBOR

A három testőr
Aberra m árki, Perverza 
vicom te, Calouche kapitány.
A  rém históriából legyen  
szép h istória  avagy penna, 
netán  karó és kerék
A hölgy fennen hangon, ellentmondást 

nem túróén, de ugyanakkor kedvesen, be- 
csülettudóan, illendően, három nevet kiál
tott ekként, ily formában: — Albert du 
Aberra márki, Peer de Perverza vicomte, Jac
ques Calouche kapitány, kérem jöjjenek elő. 
Ekkor három úriember jelent meg — leg
alábbis az első kettőről ez bizton állítható —, 
a kajütben. Most pedig fizimiskájokat érke
zési sorrendben írandom le, fiam. Aberra 
márki igen magas (mintegy hat és negyed 
láb), persze nem egy Vogüsseni termet. Áb
rázata vékony, tartása szálfaegyenes, orcája 
ovális forma, kissé sápkóros, nyílegyenes 
orrcsonttal, keskeny orrdmpákkal, vékony 
ajakrajzolattal, körülte harcias, kackiás ba
jusz és körszakáll, setétbama, enyhén vör- 
henybe hajló, kicsit vékonyabbra és hosz- 
szabbra beretválva. A hajzat setétbama, dús, 
kicsit hullámos, vállig érő, rajta az elenged
hetetlen korabeli lobogó tollas nemezkalpag. 
A szemgolyó szintén égő, setétbama sze- 
möldje nem sűrű, nem bozontos, amolyan 
szokványos, színe világos barna. Öltözete bő 
ujjú zubbony, rajt sárga, hegedűszó-bama 
csíkokkal, arra az ing széles gallérja kihajt
ván, szintúgy ily színezetű pantalló, drapp
szín magassarkú ágyúscsizma, vállára vetve 
bordó köpeny, oldalán vívótőr. Hiányzó bal 
kézfejét élesre fent penge helyettesítette, a 
másikon hatalmas szárkesztyű. Modora na
gyon választékos, archaizáló. Életidejét te
kintve, fiam, bátorságosan állíthatom, hogy 
megért már negyvenkét nyarat. Perverza vi
comte fején a szintén vállig érő, erős szálú, 
sűrű, hollófekete haj főként a halántéknál 
kezde őszbe csavarodni, orcája szögletes, 
arcbőre rendkívül fehér, de korántsem sápa
tag, orra egynes, szája se nem vékony, se nem 
vastag, bajsza, körszakálla szintén fekete. 
Szeme hidegkék, egyiket koromfekete pánt 
takarja, valamely hírösnevös ütközetben 
hagyta oda. Öltözete, fegyverzete szórulszó- 
ra ugyanaz, mint Aberra márkié, csak órajt 
minden szurokfekete, és Rokfort a gúnyne
ve, magassága egyébként hat láb, amúgy se 
nem kövér, se nem sovány, izmos középkorú 
férfiú, beszédmódja ékesen szóló, kifino
mult, de korántsem hajdankort idéző, mint 
Aberráé. Calouche, Jacques Calouche az egé
szen más, meglehetősen alacsonyabb szár
mazására nézve is, családfája a harmadik 
rendben gyökerezik. Alkata viszont rendkí
vül erős, robusztus, ám kissé piknikus. Sze
me seszínű, erősen kidülledő, pofacsontja 
kiálló, orra lapos, mintha beverték vón, hú
sos ajkán hatalmas, konya, setétbama bajusz 
terpeszkedik, nagy, gömbölyű feje tükörsi
mára beretválva, bal keze helyén hegyes kam
pó éktelenkedik, jobb lába térdtől lefelé fa, 
vastag övében tőr, oldalán görbe kard. Viselete 
fehér ing, setét nadrág, gyászbama ágyúscsiz
ma, persze, fiam, ezt nem a falábán hordta. 
Orczája színe a nagy értágító vérbőségtűi hol 
pirult, hol veresedett, hol Ülult, hol meg bíbor- 
lott, feltehetőleg a bor és rum garatba való 
hömpölygésétül. Beszédmódja igen egyszeri,

nyelvi helytelenségekkel és durva tájszólás
sal ferdítvén. Aberra és Perverza így jelent 
meg a kék leples hölgy szólítására:

— Parancsára mylady. Am Calouche érdes, 
rekedtes, borízű hangja megrezegtette a vitorlás 
gerendázatát, amint az ájerba üvöltötte:

— Igenics Yesabel admirálics.
— Könyörgöm, Calouche kapitány, hal

kabban — szólt Yesabel.
— Igenics — rikkantott még nagyobbat 

süvöltve Calouche.
Erre a hölgy csak lemondóan legyintett 

egyet baljával, majd kérdést intézett vazallu
saihoz:

— Van valami hír de Floraga hercegről, 
uraim?

—Admirálics, nyom íszl éltünk sömmifé- 
le ármádiót gármádával özönölni, míg táv
csővel sóm.

— Ostoba, tuskólábú pojáca — emelte fel 
hangját Yesabel admirális türelmét vesztvén 
—, miért nem tanul már meg végre úri ember 
módjára beszélni, de majd teszek róla, hogy 
megtanulja.

Aztán a szép hölgyadmirális két kecses 
mutatóujját összeütögetve, csúfondárosan 
skandálni kezdett valami rigmusfélét Calo
uche-1 gazellamód körbeugrálván, így: — 
Kampókéz, kampókéz, mért nem vagy te 
irokéz, sose leszel író kéz; tuskóláb, tuskóláb, 
lennél inkább karaláb, sose leszel porkoláb. 
Ekkor Albert du Aberra márki meglepődött- 
ségének adott hangot, így:

— De asszonyom, miért mívelé ezt, kör- 
nyül ugrálván, alakoskodván emezt az inva
lidus férfiút, mint egy kisded, ki felkéle 
játszani, bocsásson meg, de... de aggodal
mamnak vagyok hangot adni kénytelen...

— Igaza van, Aberra márki, kissé elra
gadtattam magam. Ne haragudjon, Calou
che — fordult a hölgy a kapitány felé jó fél 
fejjel fölé is magasodva, már sudár, delnői 
termetéből kifolyólag is —, de akkor is meg 
kell tanulnia rangjához méltóan értekeznie, 
mégiscsak egy kapitány, ám van renyhe be
szédjére egy Idváló orvosságom, igaz Vogüs- 
sen? — és huncutul a báróra kacsintott, egy 
pajkos menyasszonyfehér gyöngyfogsort 
megvillantó mosoly kíséretében, így a be
szél- getés fonala megint Upanisade márki 
felé gabalyodott, ő mindvégig csak állt szál
faegyenest, az admirálisi fringia már gigan
tikus, domború, boltozatos mellkasa köze
léből rég hüvelyébe bocsájtva, mert hát ne
héz a finom kiasszonyi ujjakat gyermeki csú- 
folkodás jeleként összeütögetni és közben 
még a kardot is markolni.

— Nézze, báró — szólt Yesabel admirális 
újra —, ez a három vitéz főtiszt mindenben 
a szolgálatára áll, minden fortélyát ismerik 
a karóba húzásnak, kerékbe törésnek és min
denek felett a bőmyűvésnek, attól függ, mire 
lesz szüksége: ujjainak pennára, vagy alfelé
nek karóra. Értse meg, Jean-Claude, fertel- 
mes dolgok történtek szűkebb pátriámban, a 
Mindenségben — huppant át fátyolos szép 
beszédje fenyegetésből az önsajnáltatás biro
dalmába — egy rettentő despota bitorolja a 
kiválóság uralmán alapuló rendet, éngem 
pedig eme sötét úr hivatalnok bérence üldöz 
tisztátalan buja szerelmével, kérem, az ön 
kezében vagyunk, esdeklem, írja át ezt a rém- 
históriát. A széphölgy majdhogynem letér
delt előtte, természetesen csak gondolatban. 
Nos, mi mást tehetett von Vogüssen, kinek 
UpaniSADE márki a gúnyneve, egy ifjú dá
ma ily szívhez szóló könyörgésére, írt, írt, írt.

Don Armando 
Cortecan y Verderim
és m in d ezek  felett a v ilág  
tengelye és a v ilágkerék  is 
m egem líttetik
A bárót magára hagyta Yesabel du Ana- 

conde és három vitéz kapitánya, és felvonult 
a fedélzetre, hadd alkossa világukat újjá, 
szebbé, nemesbé. Alighogy megvetették a 
lábokat a pádimentomon, ímhol jőve vörö- 
szakáll, a bivalyerejű fedélzetmester sietett 
feléjük lélekszakadván, az izgalomtól így 
fújtatott:

— Nem tudom, hogyan, Admirális — 
hebegte rőtszőrű Magnüssön, a fedélzetmes
ter —, de egyik minutáról a másikra de Flo
raga csolnakosai körülöttünk termettek, 
legalább tizenkét dereglye, mindenik hat jól 
képzett fegyveressel.

— Miért nem jelentette eddig? — mor
dult fel Yesabel és három főtisztje, szinte egy 
emberként.

— Tán oly buzgósággal érkezének, oly 
hirtelenséggel támadt a veszedelem, hogy 
nem vala idejök szólani? — tartotta magánál 
a szót Aberra márki, kérdezvén-következtet- 
vén.

— így igaz, nagy uram, ahogy mondja. 
Igen ám, de a hadi cselt lelepleztük, neszte
len csolnakos jövetelöket, a támadást vissza
vertük, sokukat vasainkkal általütöttük, 
egyéb hányaduk vízbe veszett, csakhogy a 
mi derék vitézeink közül is nem kevesen 
elhullottak.

— Hány fegyverfogható emberünk ma
radt? — firtatta a mylady a leginkább húsá
ba, esetleg lényébe-lényegébe vágó kérdést.

— Úgy másfélszáz, Yesabel du Anaconde 
admirális — válaszolt a derék altiszt.

— Ajaj, sóhajtott az admirális, majd így 
vallatta tovább a robusztus hadfit, de asszo- 
nyi bájjal, kellemmel, mint hájjal keneget- 
vén:

— Legalább sikeredett foglyokat ejteni, 
kiket esetleg kérdőre vonhatnánk?

— Kisasszon, haat hová gondú. Ezök a 
derík fiúk mindön bezonnyal aatkűték a 
mósvilógrá — reszelt bele tuskólábú kampó
kéz kapitány, azaz Jacques Calouche érdes 
hangja az óceánum sós zamatéba.

— így igaz, Calouche kapitány, de elfog
tuk Don Ármando Cortecant, a kényúr de 
Floraga herceg ürdüngös bal kezét, ez álnok 
alak vezényletté a csolnakosokat — tette 
hozzá Magnusson fedélzetmester büszkén, 
utoljára tartogatva a hadi csemegét, a nagy 
jelentőségű fegyvertényt.

— Ez igen — búgott a széphölgy fátyolos 
altján, vénuszi orcájára kéjes mosoly ült. — 
Vezessék elém — parancsolt.

Tüstént két markos legény ugrott, s már 
vonszolá is fel a hajófenékzetrül a nevetsége
sen különös, ugyanakkor kínosmód gúzsba 
kötött, árka öt és háromnegyed láb magos, 
csuklyás férfiút, úgy hajították Yesabel du 
Anaconde egyedülállóan tökélyidomú lábai 
elé, mint egy rongybabát. Nos, Yesabel az 
elébb említett páratlan, kifogástalan és min
taszerű járószerve közül a ballal akkorát rú
gott Don Armando Cortecanba, hogy az 
hosszasan, fennen hangon nyöszörge, ellen
ben a nagy elántól, melyet szépívű billentése 
okoza — mármint a Cortecáni félbe, ki tudja 
alfelébe vagy fel(ső) felébe — a hölgy nád-
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szál derekán a fehér ing hullámzott, mint az 
általa imádott tenger, csípeje ringott, mint ha
jói eme nagy vízen, és tomporának kerülete 
riszált. — Nos, Aberra és Perverza, most szük
ségünk léssz míves szépművészetükre — 
szólt kíméletlenül a mylady, mint Nemesis.

A sejtelmes buzdításra Aberra márkinak 
se kellett több, egy óriási, ki tudja, honnét 
elősuvasztott karót kezde hegyezgetni a bal 
kézfejét bitorló élesre fent pengével. Perver
za vicomte pedig egy szintúgy ismeretlen 
eredetű gigászi acélkereket görgetett fel s alá, 
nem kis (a)célzatosságal. Szegény (szegény?) 
Armando Cortecan szemgolyóit csakúgy 
meresztgette a rettenettűi, a testi kíntól egy- 
folytábani nyögdécselések közepette.

— Don Cortecan, maga angyalszavú-ör- 
dökszívű, ocsmány, spioni pondró — csen
gett Yesabel du Anaconde kedves hangja, 
akár az igazságosztó Themiszé, rettentő 
megvetéssel elegyedve — sekélyes, álnok lé
nye most felmagasztosul, én üdvösségre kár
hoztatom. Eme póznára — és egyik ujjával a 
tűvé hegyesített cölöpre mutatott — mint 
axis mundira tűzzük alfele fekete lyukán ke
resztül, hogy a vüág tetejéről tekinthessen 
alá, de hogy el ne szakadjon teljesen a létfor
gatagtól, eme vilgákerékbe meg... törjük, ap
rítjuk, zúzzuk bele — és bal mutatóujjával az 
acélkerékre bökött.

— Kegyelem, kegyelem—óbégatott Cor
tecan.

— Ön sem kegyelmezett nekem, mikor 
irántam gerjedezett, megzsarolt, beárult, hi
ába kérleltem, azóta szégyenbillog villog raj
tam — itt hangja kissé megremegett.

— Most is gerjedezem — győzedelmes
kedett tán az élv a félsz fölött Cortecan agyi 
velejében?

— Ostoba — mondta Du Anaconde ad
mirális, most már keményen, gőgösen.

— Találkozunk mi még, te kis, főúri caf- 
ka, bezzeg a granddal hetyegtél, ő jó volt 
neked, hisz főnemes. Hogy lettél te komman- 
dáns nőkönnyű nőcske létedre az első a ka
pitányok között. Minő származás vagy te, 
miféle rangot örököltél?

Fölöttébb titokzatos, hogy az elébb még 
igencsak beszari Don Armando Cortecan 
mily hirtelen áltválta megvetést fröcsögő 
szarkazmusba. Meg volt rá az oka, ugyanis 
lebemyege, belbekecse legbelső rekeszében 
éles spádé rejtezett, amit még Du Anaconde 
szemfüles legényei sem vehettek észre, mi
kor is lefegyverezték.

Alig rezegtették meg a levegőt Cortecan 
csúfolkodó szói, a vitorlást iszonytató ágyú
dörgések rázkódtatták meg. Bosszúsan ível
te át az ágyúszót Yesabel erélyesedő hangja:

— Ezek de Floraga ágyúi. Ezt a férget 
lódítsák vissza a hajófenékre, majd holnap 
elintézzük. (Úgy is tettek, de a féreg csak 
diadalmasan vigyorga.) Aberra márki — 
folytatta az admirális — és maga, Calouche, 
bontsanak vitorlát hajóikon, uraim, részesít
sék méltó fogadtatásban Camille de Floraga- 
Diablo herceget.

Miután a márki és a kalózkapitány visz- 
szatért saját hajójára, a mylady üy szókat 
intézett Perverza vicomte-hoz:

— Vicomte, én most lemegyek Vogüssen 
báró kajütjébe, fontos megbeszélnivalóm 
van véle. Távollétemben kérem kommandí- 
rozza e pamacsnoki hajót.

— Rendben, kisasszony — csattogott a 
fekete lovag, gúnynevén Rokfort, azaz Peer 
de Perverza vicomte hangja acélosan.

Mégiscsak
rémhistória
A naconde, az édes bestia, 
Cortecan és a Fenevad
Alighogy megrázkódtatta az ájert kelle- 

metes, a haragtól kissé ércesebb orgánuma, 
egy csuklyás, vüágosbama körszakállt viselő 
alak termett mellette érző, bús kisasszony
szívének spádét szegezvén. így szólt a 
mylady kipellengérezésének nyilvánvaló 
szándékával:

— Bizony, rád jár a rúd, gyönyörűm, 
mondtam, hogy találkozunk még. Szegény
kém, csak nem ittál a poharamból? Ha eltöl- 
tesz velem egy iccakát, szépségem, megka
pod az ellenszert, és nem lesz több bénulás 
meg merevgörcs. Am először is dobd a kar
dod ide a lábam elé.

Yesabel jobb kezével kihúzta vasát hüve
lyéből, és leírhatatlan megvetéssel a szakál
las alak lábai elé vetette. Az tüstént magához 
vette. Majd így válaszolt a hölgy higgadtan: 
— Armando Cortecan, nemdebár? Ki más 
lehetne ily aljas, kéjsóvár; alattomos, cudar 
orgyilkos. — Váratlan mozdulattal kirúgta 
Cortecan kezéből a tőrt, hanyatt dobta ma
gát, gyertyát csinált, azokat a gyönyörűséges 
erős lábait Cortecan nyakába akasztotta és 
lerántotta a pádimentomra. így Cortecan gé
géje, no meg nyakcsigolyái pont Yesabel fe
szes combjai közé ékelődtek. Armando Cor
tecan y Verderim egyik szeme sírt, a másik 
nevetett, bizony rítt az egyik látószerv a köz
vetlen combos életveszély miatt, de nevetett 
a másik, hahaha, Yesabel nagyszabású, ám 
hájmentes sonkáinak eddig általa soha nem 
tapasztalt közelsége miatt.

— Azonnal adja elő az ellenmérget, vagy 
kipréselem magából a vis vitálist — követel
te a mylady fennen hangon, s az éles hangú, 
Don Cortecanhoz szólva benyújtott petíciót 
nyomban tett követte, merthogy a vészes 
combfogás egyre erősbült. Yesabel du Ana
conde jobb kezét a halálos ütés végrehajtásá
ra emelte. Cortecan, bár fulladozott, mégis 
élvezte a szép lábak satukönyörtelenségét, 
mint korábbról is tudjuk, mindazonáltal így 
hörgött:

— Adom, kisasszony. Nyomban elő is 
vett ujjasa belső zsebéből egy pezsgőspohár
szerű képződményt, minőnek egy fölfelé he
gyesedé födémje vala, lángveres folyadék 
bugyogott benne, szinte izzott. A széphölgy 
kikapta Don Cortecan kezéből a nem túl bi
zalomgerjesztő küllemű, sőt állagú gyógyírt,
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egy darabon méregette azokkal a világító, 
igéző kék szemeivel, majd egy szuszra fel
hörpintette az egészet. Alighogy kiitta az 
ellenméregpoharat, szép teste mellett mos
tanság kókadtan-gornyadtan csüngő bal 
karjába élet próbálkozott költözni, kis idő 
múlva ujjai, remegve bár, mozogni kezdtek, 
majd a könyék- és vállízület is fokozatosan 
mobilizálódott, tán egy fertályóra múltán 
már az egész kar oly gyorsasággal perdülhe- 
tett-fordulhatott, akár új korában, mint gya
korlott tusázóé, viadalosé (amüyen e ször
nyű esemény előtt is volt).

— Mondja, maga szarházi — vonta kér
dőre Yesabel, a szomorú és felháborító tény
álláshoz képest meglehetősen nyugodtan, 
miközben megelevenedett, új életre kélt kar
ját tornáztatta, ujjait tekergette le-föl, előre- 
hátra, oldalra. — Miért kellett Candide-otily 
gáládul, ilyen különös kegyetlenséggel le- 
gyükolni? Don Cortecan nyaka még mindig 
az Anaconde-i combprés üdvözítő fogságá
ban, tehát szörtyögve így: — Admirális... 
Örülök, hogy megtanulta már a rangom. 
Asszonyom, esküszöm nem én voltam. — 
Hát ki? Talán a honi hóhér, vagy a paracaraf- 
fai bakó, az ipafai pap, a lemai hidra, netán 
a bresciai hiéna? (Elég legyen már, hagyjam 
már abba, szólok én magamnak, a mindeze
ket feljegyző Szev-Murezd El Muehil.) — A 
Jó Reménység foka, kisasszony. Egy feneva
dat láték kiemelkedni a tengerből, tíz feje és 
tíz szarva volt... — Ne fárasszon, Cortecan, 
ismerem a Bibliát. — Igen, asszonyom, meg
elevenedett a tengeri szörny a szemeim előtt, 
egy árboc mögé bújva lestem, bedugta óriási 
hetedik és nyolcadik fejét a födözetre agya
raival, darabokra aprította szegény Candide 
de Cybourgh-ot, nem falta fel ugyan, de élet
lángját lenyelte, viszont rögvest ki is köpte, 
itt lebeghet valahol a környéken.

— Persze, Cortecan... úgy van... biztos 
úgy, ahogy mondja —válaszolt szaggatottan 
Anaconde, szavait nevetésbe fojtva, a szelíd 
vigyor lassan elemi erejű, gurgulázó röhö
géssé fajult, majd a delnő ki-kitörő nevetés
vulkánok közepette így folytatta: — Mert 
ilyen jól megkacagtatott, elengedem... és 
mondja meg annak a korlátolt exférjemnek, 
de Floraga hercegnek, hogy a törékeny neje 
egy kézzel, sőt csak lábakkal elintézte a leg- 
fifíkásabb emberét. — Felengedett a delnői 
combbilincs, Du Anaconde lemászott Corte- 
canról, majd felálltak mindketten.

Vogüssen báró pedig csak írt, jegyezte 
papírra agyrémeit kajütjében, pislákoló 
gyertya fénye mellett, éjasszony csillaghold- 
sugaras feketebársony köténye alatt, netán 
más asszony leple alatt megbújva.

Nyúlánk bőrizomtömlős óriáskígyónya
kon egy bestiális fej jelent meg, homlokán 
nagy szarvval, vérszomjas, agyaras, penge- 
éles-fogas, tűzokádó, metsző leheletű, bűz- 
hödt pofával Don Armando Cortecan y 
Verderém háta megett. A hetedik (fej), amely 
velőszippantó hangyásznak is neveztetik. 
Cortecan észre nem vévé. Yesabel du Ana
conde pedig nem szóla figyelmeztetvén, in
kább így kiálta: — A hetedik te magad légy!
— Abban a szent minutumban a hetedik fej 
nagyokat lehelő szája által elnyeletett Don 
Armando Cortecan, helyesebben poshadó, 
oszladozó lelke, de azt is elszömyedve köpte 
ki a bűzhödt pofájú velőszippantó, s Corte
can lelke fennakadt valami tárgyban, valami 
dologban, teste a tenger halainak adatott.

Vagy mégsem?
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JANCSÓ MIKLÓS

Csiky Gergely
( 1 8 4 2 .  d e c .  8.  P a n k o t a  —  1 8 9 1 .  n o v .  19 .  B u d a p e s t )
"Tökéletesen elégedett sohasem lehet
magával. Erre csak a dilettáns képes.
Csak ő érheti el, amire törekedett, 

és csak <5 éri be ennyivel."1

Élete
1842. jan. 20-án Verzár Lenke és doktor 

Csiky János orvos összeházasodnak, és 
még ugyanabban az esztendőben az Arad 
melletti Pankotára költöznek.

1842. dec. 8-án megszületik első gyer
mekük, Gergely, őt követi Károly, később 
Ilona (Ilka).

1844-ben a Csiky család felköltözik 
Aradra, ahol az apa előbb Arad megye 
táblabírája, később a megyei kórház főor
vosa lesz.

1848—49. A család anyagilag tönkre
megy. Csiky János részt vesz a szabad
ságharcban, súlyos betegséget szerez. 
Gyógyíthatatlan tüdőbaja készteti— a kö
zelgő halálra gondolva — emlékiratai 
megírására: "Emlékiratok Gergely és Ká
roly fiamnak". Bár a szerző önmagáról ír 
elsősorban, soha el nem mulasztja, hogy 
ezekből a történésekből le ne vonjon ta
nulságot gyermekei számára. Inti fiait 
(akkor még csak Gergely és Károly élt), 
hogy tanuljanak idegen nyelveket, de 
emellett "az édes magyar nyelvet tudo
mányosan és alaposan megtanulni el ne 
mulasszátok."2 Az apa túlzott aggoda
lommal és igényességgel figyeli — elemzi 
gyemekei, elsősorban Gergely jellemének 
alakulását. Megállapítja, hogy fia hirtelen 
haragú, irigy, rendetlen (személyi tárgyait 
széthagyja) stb.

Az irigység fogalmát az apa úgy értel
mezhette — véli Hegedűs Géza —, "(...) 
hogy az irigység szó itt inkább féltékeny
séget jelent, azaz: a gyermek Csiky nem 
bírta elviselni, hogy ne első legyen min
denben."3

Ugyan miért bűne a fiatal Csikynek, 
hogy első akart lenni mindenben? Hiszen 
megvoltak képességei ahhoz, hogy az el
sők között legyen... "Magát akarta a legki
válóbbnak érezni és ennek érdekében oly 
példátlan erőfeszítésekre volt képes, me
lyet méltán bámultak meg kortársai"4 — 
írja immár a felnőtt Csikyről egyik legala
posabb életzajzírója, Hegedűs Géza.

Hanyagság? Rendetlenség? — "(...) írói 
működésén nem találjuk nyomát a felüle
tességnek, a hanyagságnak.”5

Nem is lehetett sem felületes, sem ha
nyag. "(...) alig másfél évtizedre terjedő 
m űködése alatt két em beröltőre való 
munkásságot fejtett ki".6 Hogy ebben a 
hatalmas munkásságban felfedezhető né
ha a sietség, az elnagyoltság? Csikynek, a 
drámaírónak semmi más jövedelme nem 
volt, csupán az, amit írásaival megkere
sett. így előfordult, hogy a pénzszerzés

gond sietségre, gyors alkotásra kény
szerítette. De munkáira az alaposság, mű
igény jellem ző — ezt részle tesen  a 
színművek elemzésénél tárgyalom.

1851 — Beszél németül, franciául. Zon
gorázik kottából. Elemi iskoláit magán
úton végzi. Nagyon korán találkozik 
azzal, ami meghatározza majd életét: a 
színházzal.

"Atyám orvos volt Aradon. Ő kelté 
bennem a színház iránti szeretetek írt ap
ró színdarabokat, melyeket mi, gyerme
kek adtunk elő; ... ezek a kis darabok 
ébresztették fel érdeklődésemet a nagy 
darabok iránt. Emlékszem, hogy az olva
sás mesterségét is a színlap segélyével ta
nultam meg.

Tanulmányait az aradi minorita gim
náziumban folytatja. A gimnázium szelle
me jó: a tanárok az elnyomatás éveiben is 
ügyeltek a diákok hazafias nevelésére. A 
gimnázium három tanárát — akik szem
beszálltak az erőszakos magyartalanítás- 
sal — hazafias érzelmeik vállalása és ki
mondása miatt börtönbe zárták.

E három tanár: Lakatos Ottó, Lievery 
Dániel és Csűdős Tamás.

Jó tanuló: "... erkölcsi viselete: jám
bor".8

1854 —- Ösztöndíjjal jutalmazzák ta
nulmányaiért.

1855 — Elveszíti édesapját. Életcél
meghatározóvá, valós kényszerré válik az 
apai aggodalom; "Gergely fiam! te mint 
érettebb eszű, édes testvéri kötelességed
nek fogod ismerni két kisebb testvéred 
felett őrködni, de főleg árva Károlyom 
neveltetését vezetni".9

A feladat súlyos ... Csiky Getgely ek
kor V. gimnazista. A gyors kenyérkereseti 
igény meghatározóvá válik a pályavá
lasztásban: ami felé életpályája elindul, 
immár véglegesnek látszik: status clerica- 
lis.

"(...) a melyhez hivatást ugyan nem 
érzett, de amelyre ót komolysága és szívé
nek tisztasága alkalmassá tették"10

1859 — 12 verssel szerepel a Zsenge 
Mutatványok c. versantológiában — 11 
költemény bizonyítottan Csiky Gergelyé, 
de valószínű, ahogy azt Janovics feltétele
zi, hogy a 12-ik versnek is ő a szerzője, bár 
Bíró Imre neve alatt jelenik az meg, han
gulatában, stílusában Csikyre utal.

"Igazi költői tehetség nem nyilatkozik 
meg egyik versében sem "11

Tizenhét éves korában simán, gördülé
kenyen versel, teljes birtokában van a 
verstechnikának"12 — állapítja meg a köl
teményekről Hegedűs Géza, Janovicsnak 
ellentmondva.

A versek — szerelmes és vallásos ver
sek.

"A vallásos verseinek kútforrasa a szí

vében van, a szerelmes verseinek a tinta
tartóban."1

Vigadjatok, tomboljatok,
Semmi sem kell már nekem —
Nagy halottnak tartom torát,
Szerelmemet temetem!
1859. augusztus 12- és 13-án leérettsé

gizik, aug. 15-én átveszi az érettségi bizo
nyítványt. Olyan pályára készül, ahol, 
érzi, nem lesz, nem lehet boldog... belép a 
Csanádi egyházmegye temesvári szemi
náriumába.

Komolyan tanul, elsősorban teológiai 
tanulmányaira fektet hangsúlyt. Kedvenc 
olvasmányai a magyar írók.

1861 — Egyházmegyéje — jó tanul
mányi előmenetele miatt — a központi 
papnevelő intézetbe, a pesti papnevelőbe 
küldi.

Tagja lesz a Magyar irodalmi iskolának 
— vállalja Csajághy Sándor Csanádi püs
pök életrajzának megírását. Az utolsó gót 
király című történeti elbeszélésével elis
merést, csodálatot vív ki.

A Magyar irodalmi iskola elnöke lesz.
1864-ben megyés püspöke visszahívja 

Temesvárra. Nem érte még el a kanonikus 
kort, így egyelőre iktató a püspöki irodá
ban.

1865 — Pappá szentelik. Consumma- 
tum  est. Bevégeztetett. Vagy mégsem?

1865. jan. 8. — A bécsi, Szent Ágoston
ról elnevezett Augustineum ba küldik: 
március 7-én elfoglalja helyét abban az 
intézményben, ahol majd megszerzi a hit
tudom ányok doktora címet. Szívbeteg. 
"Meglátjátok: nem leszek hosszú életű" — 
mondogatja barátainak súlyos szívbajára 
célozva.

Az érzékeny, zárkózott fiú szerepet ját
szik barátságos, szolgálatkész.

Barátja — Moliére, akinek művei író
asztalán hevernek, örökké kézügyben. 
Moliére — akiről élete utolsó napján is 
előadást tart diákjainak. És akinek arcké
pe ott függ dolgozószobájának falán.
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"(...) erős magyar érzületének — ha 
kellett — mindenkor kifejezést adott".14

Három év és 8 hónap után újra itthon. 
Immár hittudor.

1869 — Segédlelkész rokona, Csiky 
Gergely plébános oldalán, Tornyán. Ma
gányos sétákba menekül a tornyai Marci- 
bányi-kastély tágas parkjában.

Sokat tanul, fordítja a klasszikusokat, 
idegen nyelveket sajátít el.

1870 — Az év első felében a szeminá
riumban az egyházjog és a történelen ta
nára.

— Két éven keresztül szerkeszti a Lel
készek almanachját.

Délibáb cím alatt hetilap kiadásával 
próbálkozik — eredménytelenül.

Ez idő tájt megjelent munkái:
— A széplelkű Csajághy Sándor, Csanádi 

püspök munkái (tanulmány).
1873— 75 — Megírja az Egyházjogtant.
1872-ig szerkeszti a Csanád-egyház

megyei Lapokat.
1874 — Befejezi a Katholikus házasság- 

jogtant.
Itt fejti ki: ha egy pap kilép a rendből, 

még akkor sincs joga a házasságra. Ha 
sejtette volna a jövőt... jövőjét...

1874— 75 — Megjelenik az Egyházi tör
vények gyűjteménye.

"így telt az egyik év a másik után foly
tonos lelki küzdelemben olyan pályán, 
amelyhez hivatást nem érzett."15

30 éves elmúlt — még egyetlen fény
kép sem készült róla.

Elbeszéléseket ír, Marosi Gyula név 
alatt küldi el azokat a Fővárosi Lapokhoz. 
Fordít francia, angol "beszélyeket".

1872 — Az életből — Beszélyek. írta 
Csiky Gergely 8-adrét 218 lap. Pest, 1872.

1872 — Fényképek — Beszélyek. írta 
Csiky Gergely 8-adrét. 178 lap. Temesvár 
1872.

Előléptetik oktatói pályáján: a temes
vári papneveldében az erkölcs és lélektan 
ny. rendes tanára lesz, majd katedrát cse
rél, az egyházjog és -történet tanáraként 
oktat 1878-ig.

Jogászi teendőket vállal — a szegé
nyek tiszti ügyésze, szentszéki ügvész 
lesz. A házassági ügyek előadójaként ál
landóan szembekerül a házasélet, a házas
ság mint intézmény problémáival, szent
széki ügyészként pedig megismeri a sze
gények, elesettek gondjait, életformáit. 
Sorsokkal találkozik emberekkel, helyze
tekkel, akik később szerep vagy téma for
májában elfoglalják helyüket a Nemzeti 
színpadán.

"Sokkal fontosabbnak érzem  papi 
m iv o ltá b a n  az t a szőkébb  m u n k a 
kört, am it b e tö ltö tt m int szentszéki 
ügyész. H ivata la  volt a szegények ü- 
gyeivel és csa lád i ügyekkel (válással) 
való foglalkozás, am i sok em berrel, 
é le tfo rm ával, egyéni tragéd iával is
m erte tte  m eg."1

Regényírásba kezd. A tervezett könyv 
címe A bánvári páholy lenne. Később, 
1876-ban az elképzelt mű megjelenik más 
cím alatt (A vad ember. Regény. írta Bar- 
langhy Bence. Ára 1 frt. 1876).

"Agroteszk kömyezetrajz m áraz igazi 
Csikyt mutatja".17 Magányos: lázadna, de 
előbb önmagának és másoknak is be sze
retné bizonyítani: másutt van a helye. 
"Egyetlen szórakozásom a drámaírás volt. 
Egy »Roderick« című drámába kétszer 
kezdtem, egy »Juliánt« is megkíséreltem s 
a »Salamon király«-ba is háromszor fog
tam bele"18 — írja azokra az időkre visz- 
szaemlékezve, a Fővárosi Lapokban.

1874 nyarán megírja a Jóslatot, és be
küldi a meghirdetett Teleki-pályázatra. A 
darab díjat nyer — a híres "szégyen" pa
ragrafus alkalmazásával.

"Ott voltam a gyűlésen, melyen kihir
dették dicsőségemet. Szász Károly volt az 
előadó. Annyira bírálta díjkoszorúzott 
munkámat, hogy azt hittem: száz arany 
helyett huszonöt botot kapok. Jóslatom a 
rossz darabok között a »legkevésbé 
rossz«, én kontár vagyok s több ilyen hí
zelgés. És mégis négy év múlva már ma
gam is tagja voltam az akadémiának s a 
legközelebbi Teleki-pályázaton előa
dó..."19

A Jóslat bemutatójától Csiky Gergely 
élete: a Munka. Több mint 30 eredeti szín
művet írt.

1879 — A Kisfaludy Társaság rendes 
tagja-_______________________________

.X )’ 'S

Újházi Ede (1844—1915)

1879. május 22-én titkos szavazással 
választja meg az Akadémia dr. Csiky Ger
gelyt levelező tagnak. Harmincketten sza
vaztak mellette, hatan ellene. A legtöbb 
"mellette" szavazatot az akadémiai vá
lasztáson Csiky kapta. Dr. Bánóczi Fri
gyes csupán 26 szavazattal, Dr. Simonyi 
Zsigmond pedig csak 24 szavazattal sze
repelt a jelentésben.20

Rengeteget dolgozik. Tanára színiaka
démián, tagja a Nemzeti Színház dráma

bíráló bizottságának, majd ennek felosz
lása után egyedül végzi a dramaturgi 
munkát.

1879 — Párizsi út, eredménye A prole
tárok.

1880 — A proletárok, az első magyar 
társadalmi dráma éve.

Megint a munka. "Ez a férfi egymaga 
is úgyszólván sokembere volt a mi irodal
munknak".21

Bonnáz Sándor Csanádi püspök felszó
lítja: ne a szépirodalmat, hanem az egy
házat szolgálja.

1881. febr. 15-én kilép az egyházi rend
ből.

’Tanúbizonyságot is tehetek koporsó
jánál a mellett, hogy nem küzdés nélkül 
lépett ő ki az egyházi rendből s nem volt 
arra egyéb világi ok, mint az irodalom hő 
szeretete".22

1881. dec. 24-én megnősül, feleségül 
veszi Bakody doktor leányát, özv. Villecs- 
né Bakody Amandát. Tíz boldog házas év 
vár rá. Csak ennyi. "Nem élt elég óvatosan 
s így csak siettette halálát".23

"Az 1880-as évek elejétől 1891-ben be
következett haláláig a kor jeles drámaíró
ja. Csiky Gergely dram aturgiát és mi
tológiát tanított, 1885-ben Görög-római 
mitológiája, 1885—1886-ban kétkötetes 
D ram aturgia cím ű tankönyve jelent 
meg."24

1888 — Kinevezik irodalmi titkári ál
lásra.

Csiky kinevezése25 
Nagyságos 

Csiky Gergely úrnak
Budapesten

A budapesti nemzeti színháznál újonnan 
rendszeresített irodalmi tikári állásra 1889 évi 
január hó 1 -tői számított hat évre ezennel Önt 
nevezem ki, felkérvén, hogy teendőit a m. kir. 
belügyminiszter úr által helybenhagyott szín
házi szabályrendelet ide vonatkozó utasításai 
értelmében végezni szíveskedjék.

Évi tiszteletdíja egy ezernyolcszáz (1.800) 
forintban állapíttatott meg, mely 1889-évi ja
nuár hó 1-től kezdőleg havi utólagos részletek
ben fog a színház pénztáránál szabályszerűen 
bélyeges nyugtájára kifizettetni.

Ezen felül a nemzeti színházban minden 
páratlan számú drámai előadásra két Il-od 
rangú támlásszék áll rendelkezésére, melyekre 
az állandó szabadjegyek 1889 évi január hó 
1 -vei fognak kiadatni.

Budapesten 1888 december 10.
(aláírás)

kormánybiztos
Összes darabjainak írói díja 45 745,73 

forint.
"Ha fenti összeghez a vidéki társulatok 

jutalékát és egyéb írói jövedelmeit hozzá 
vesszük, vagy 60 000 forintra tehető Csiky 
összes írói honoráriuma, a mi elég csinos 
összeg ugyan, de ha meggondoljuk, hogy 
Dumas, Sardou vagy Ohnet egy színda
rabjának is van ennyi jövedelme, akkor 
bizony nem foghatjuk rá a magyar szín
műírókra, hogy olyan nagyon busás jöve
delmük volna."26

"(...) ollykor az egész éjszakát átdol- 
» » >  folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 13. oldalról

gozza, miközben egyik szivarról gyújt a 
másikra".27

"A halála előtti napokban egy új szín
darabról elmélkedett. Mint Erna mostoha
lányának mondotta, olyan fajta darabot 
szeretett volna írni, mint a Nagymama, de 
agyába szüntelen sötét alakok tódultak."28

1891. nov. 19. délután. A Kerepesi úton 
sétál. Tanítványainak Moliére-ről beszél. 
Este vendégek; az apósa, Jászai Mari, Csil
lag Teréz, Karap Ferenc, aki esküvőjén 
egyik tanü volt. "A másik én valék”29 — 
jegyzi meg a Csikyre emlékező Vadnay 
Károly.

"Valamin nevettünk (...) Csiky kiejtette 
a kanalat a kezéből és hátradőlt a széken 
(...) eszméletlen volt. Bevitték a hálószo
bájába, lefektették. Apósa orvosságai már 
nem hatottak. Többé nem tért magához. 
Este 11-kor meghalt."30

A Pesti Hírlap másképpen emlékezik 
Csiky utolsó napjáról.

"Ma egész nap fönn sétált, dolgozott, s 
este 6 orakkor fogadott egy kis társaságot: 
Csillag Terézt, Jászai Marit és még néhány 
tagját a nemzeti színháznak, kik thea-es- 
télyre voltak hozzá hivatalosak."31

Csiky váratlanul rosszul lett, a társa
ság eloszlott, apósa, dr. Bakody Tivadar 
"ápolás alá vette”, Csiky jobban lett, 
azonban este tíz után "ismét rosszul lett, 
lefeküdt ruhástul az ágyba (...) Néhány 
perc múlva neje karjai közt csendesen 
elszenderült."32

Halála napján is dolgozott.
Egy regényt akart megírni a Magyar 

Hírlap számára, beszélgetés közben emlí
tette, hogy A rejtelmes segéd vagy A váló
per vége lesz a címe új könyvének 131 
oldalt m ár meg is írt belőle... "Ez a napila
punk ki is adta a regényt a Válóper vége 
cím alatt, miután — előbb más íróval be
fejeztette."33

"S találtak még irodalmi hagyatékában 
egy Mostoha című darabtervezetet, amit 
halála napján, 1891 november 19-én vetett 
papirra."

Tervezett még — említi Szász Károly 
— egy ötfelvonásos darabot, "melynek fel
vonásai 1840-ben, 1848-ban, 1859-ben, 
1873-ban és 1891-ben történtek volna".35

Gyászjelentés: Csiky Gergelyné, szül Ba
kody Amanda gyermekei Villecz Erna és Csiky 
Ödön, sógornője Nachnébel Ödönné, szül. 
Csiky Ilka, továbbá sógorai Csiky Károly és 
Nachnébel Ödön nevében is fájdalommal meg
tört szívvel tudatja, hogy felejthetetlen férje, 
Csiky Gergely november hó 19-én, estéli 10 
1/2 órakor, munkás életének 49-dik évében, 
rövid szenvedés után meghalt. A boldogultnak 
hült tetemeit foly. 1891 évi november hó 21-én 
délután 3 órakor fogják a nemzeti színház e- 
lőcsarnokában tartandó halotti istentisztelet 
után a kerepesi temetőben örök nyugalomra 
tétetni. Béke hamvainak."36

A lapok sorra megemlékeznek Csiky- 
ről.

"Csiky Gergely egy évtizednél hosz- 
szabb időn át első rangú képviselője volt 
a magyar színmű-költészetnek"37

"Még mindenkinek élénk emlékében
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lehet az a forradalom, melyet a »Prole
tárok« első előadása keltett, melynél na
gyobb sikert alig jegyzett föl a magyar 
színpad. Ez a színmű szinte alapvető mű 
volt, mely a drámairodalmat új mesgyék- 
re vitte: a modem társadalmi színmű teré
re."38

Az Akadémiai Értesítő 1891. december
15-én írja:

"A tizedik összes ülésen — A főtitkár 
bejelenti Wenczel Gusztáv (...) Hirschler 
Ignácz (...) Divald Adolf (...) s Csiky Ger
gely 1. tagnak, a mai magyar társadalmi 
színmű megteremtőjének, Kisfaludy Ká
roly és Szigligeti méltó utódjának, az Aka
démia egyik legmunkásabb tagjának no
vember 19-én történt elhunytát."39

Továbbá: "A Kisfaludy Társaság gyűj
tőíveket küld Csiky Gergelynek az Akadé
mia-palotájában felállítandó mellszobra 
költségeire. A tagok között köröztetni 
fog."40

Temetése: A halottat de 1 /2  12-kor szál
lították a lakásból a Nemzeti épületébe, 
miután a koporsót a lakásban lezárták.

"A bezárt koporsóra 24 viaszgyertya 
világa és az előcsarnok csillárjainak gáz
lángjai vetettek fényt, fejénél és az oszlo
pok közt déli növényekből egész kis 
ligetet rögtönöztek (...) A ravatal körül 
díszruhás rendőrök állottak őrséget."41

13 órától vehettek búcsút tisztelői, 14 
órától a közélet kitűnőségei, művészek 
kezdtek gyülekezni a 15 órakor kezdődő 
gyászszertartáshoz.

A Pesti Hírlap közli Beöthy Zsolt be
szédét, majd Paulay Ede búcsúztatja el a 
halottat:

"Rövid másfél évtizedre szabta meg a 
végzet színműírói pályáját és ez idő alatt 
26 színműve 351 előadásban gyönyörköd
tette a közönséget."42

"Az operai énekkar Bognár egy gyász
dalát adta elő".43

A gyászoló menet a Népszínháznál is 
megállt, ahol Szirmai Imre, a népszínház 
tagja vett búcsút a halottól, majd örök 
nyughelyére, a kerepesi temetőbe helyez
ték el Csiky földi maradványait.

Ma is ott nyugszik.

Az alkotó em ber
Sokat, sokan bántották paptársai, mert 

kilépett az egyházi rendből. Ez nagyon fájt 
neki. Szegeden játsszák egy alkalommal a 
Proletárokat: a nézőtéren nagyon sok pap 
ült.

"A papság ilyen tömeges jelenléte a 
tegnapi előadáson még annak is fényes 
bizonyossága, hogy a Csiky Gergely iro
dalmi működését rossz szemmel néző 
egy-két bigott főpap eljárása nem képvise
li a magyar klérus vélekedését."44

"Gyűlölte a felületességet, a mely hir- 
telenében tájékozódik mindenfelől, de 
alaposan semmit sem tud."45

"Igazán csak a legfrissebb, a legmoder
nebb irodalom és a görög-latin ókor érde
kelte."46

"(...) különösen Moliére volt kedvenc 
olvasmánya".47

"(...) élete utolsó hónapjaiban is mindig

ez a gond foglalta el (ti. hogy hivatásának 
élhessen — JM) annyira, hogy még egy új 
politikai lap vezetésének elvállalása is járt
a fejében".

"Zárkózott, magába vonult term é
szetét ridegségre magyarázzák, holott 
melegebben érző szív és több kedély, mint 
Csikynél, nem igen képzelhető. Nehezen 
barátkozott, de akinek igaz barátságáról 
meggyőződött — azt befogadta szívébe és 
mondhatom: kevés embert sirattak úgy 
igaz barátok, mint őt."49

"Magyarországnak nem volt drámaí
rója, kit több taps, több közönség és több 
siker kísért volna végig pályáján, mint 
Csiky Gergelyt.'00

"Különösen színpadi hatása volt rend
kívüli. Egy-egy premierje előtt valóságos 
Csiky-láz vett erőt az embereken."51

"(...) szeretett emberek közt lenni, sze
retett kávéházba ülni, szeretett csevegni 
és vitatkozni."52

"Csiky ellenben (Sardouval ellentét
ben — JM) magába vonuló, zárkózott em
ber, inkább gondolkozni, mint beszélni 
szeretett".53

"Azt szokta mondogatni: ha egy lópat
kó nyomát meglátja a homokban, elég az 
neki, hogy a ló lábát s a láb után az egész 
lovat elképzelje."54

"Míg műve színpadra nem került, 
folyton fúrt faragott rajta s ez a könnyű 
termelő nagyon sokszor megforgatta már 
kész művét minden oldalról".55

"A higgadt, okos kritikát nagyon szíve
sen fogadta, darabjait mindig megmutat
ta, felolvasta néhány barátjának, a kiknek 
Ítéletében és szókimondásában megbí
zott".

"(...) a hol rosszakaró elfogultságot ta
pasztalt a bírálatban, azt semmibe sem
vette."56

"Halála után azonban alig múlt el né
hány év és színdarabjainak nagy része 
már is letűnt a színpadról".57

”(...) tanulnunk kell tőle. Olvasnunk 
kell. Játszanunk kell."58

"(...) mi ót felejteni nem akarjuk, mert 
ki ilyen kiváló szerepet játszott culturánk 
egy fejlődési stádiumában, azt felejteni 
nem szabad.'09

Színm űvei
A jóslat vígjáték 5 felvonásban. Bemu

tató 1875. okt. 11. Nemzeti Színház, 23- 
szor adták, utoljára 1902. dec. 9-én a 
Nemzeti Színházban.

janus tragédia 5 felvonásban. Bemuta
tó 1877. okt. 15. Nemzeti Színház, 4-szer 
adták.

A mágus tragédia egy felvonásban. Be
mutató 1878. jan. 11. Nemzeti Színház,
3-szor játszották.

Az ellenállhatatlan vígjáték 3 felvonás
ban. Bemutató 1878. okt. 11. Nemzeti 
Színház, 5-ször játszották.

Bizalmatlan vígjáték 4 felvonásban. 
Nem játszották.

A proletárok színmű 4 felvonásban. Be
mutató 1880. jan. 23. Nemzeti Színház, 
66-szor játszották, utoljára 1904-ben.

Mukányi vígjáték 4 felvonásban. Be
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mutató 1880. okt. 22. 49-szer játszották, 
utoljára 1910-ben.

Cifra nyomorúság színmű 4 felvonás
ban. Bemutató 1881. okt. 23. 53-szor ját
szották, utoljára 1898. jan. 11-én.

A kaviár bohózat 3 felvonásban. Bemu
tató 1882. március 24. Nemzeti Színház,
5-ször adták.

Anna dráma 1 felvonásban. Bemutató 
1882. ápr. 28. Nemzeti Színház, 3-szor ad
ták

Szép leányok színmű 3 felvonásban. Be
mutató 1882. máj. 4. Népszínház.

Stomfay család színmű 3 felvonásban. 
Bemutató 1882. okt. 20. 31-szer játszották, 
utoljára 1900. ápr. 29-én a Nemzeti Szín
házban.

BozótiMárta színmű 3 felvonásban. Be
mutató 1883. febr. 23. Nemzeti Színház, 
22-szer adták, utoljára 1892. jún. 17-én.

Cecil házassága színmű 3 felvonásban. 
Bemutató 1883. nov. 23.8-szor adták, utol
jára 1885-ben.

Buborékok vígjáték 3 felvonásban. Be
mutató 1884. ápr. 18. Nemzeti Színház 36- 
szor adták, utoljára 1897. máj. 26-án

Nóra dráma 4 felvonásban. Bemutató 
1884. okt. 22. Nemzeti Színház, 6-szor ad
ták, utoljára 1884. nov. 29-én.

A sötét pont dráma 3 felvonásban. Be
mutató 1885. nov. 20. Nemzeti Színház,
16-szor adták, utoljára 1889. jan. 19-én.

Spartacus tragédia 5 felvonásban. Be
mutató 1886. ápr. 9. Nemzeti Színház, 8- 
szor adták, utoljára 1888. márc. 13-án.

Petneházy 3 felvonásos történeti szín
mű. Bemutató 1886. szept. 1. Operaház, 
8-szor adták, Nemzetiben is játszották

Királyfogás (Diplomaták) operett 3 fel
vonásban. Bemutató 1886. okt. 29. Nép
színház.

A jó Fülöp vígjáték 3 felvonásban. Be
mutató 1887. jan. 27. Nemzeti Színház, 
18-szor adták, utoljára 1892. nov. 2-án.

A komédiás 1 felvonásos történeti vígjá
ték. Bemutató 1887. febr. 25. Nemzeti 
Színház, 7-szer adták, utoljára 1892-ben.

A vadrózsa (Szökött asszony) színmű 3 
felvonásban. Bemutató 1887. aug. 26. 
Nemzeti Színház, 3-szor adták.

A vasember tragédia 3 felvonásban. Be
mutató 1888. jan. 14. Nemzeti Színház, 
18-szor adták, utoljára 1896. szept. 28-án.

Divatkép színmű 3 felvonásban. Bemu
tató 1888. okt. 26. Nemzeti Színház, 3-szor 
adták

Örök törvény színmű 3 felvonásban. Be
mutató 1890. febr. 7. Nemzeti Színház, 19- 
szer adták, utoljára 1895. nov. 12-én.

A nagyratermett vígjáték 3 felvonásban. 
Bemutató 1890. nov. 25. Nemzeti Színház, 
7-szer adták, utoljára 1891. febr. 3-án.

A nagymama vígjáték 3 felvonásban. 
Bemutató 1891. márc. 6. Nemzeti Színház, 
88-szor adták, utoljára 1916. ápr. 29-én.

Az atyafiak színmű 3 felvonásban. Be
mutató 1891. nov. 27. Nemzeti Színház, 
11-szer adták, utoljára 1893. szept. 22-én.

Két szerelem 3 felvonásos szomorújá
ték. Bemutató 1892. nov. 19. NemzetiSzín- 
ház, 4-szer adták

Szép leányok fővárosi népszínmű da

lokban. Bemutató 1882. máj. 4. Népszín
ház.

A citerás eredeti operett 3 felvonásban. 
(Murai Károly fejezte be a darabot.)

Az arckép kiadatlan vígjáték.
Theodora tragédia 5 felvonásban. Nem 

került színre.
A bemutatott Csiky-darabok előadá

sainak számadatait Volenszky Béla tanul
mánya rögzíti: Csiky Gergely Társadalmi 
drámái Bp. 1911.
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A részvét
A polgári író, akár a vesztes, úgy vett 

számba mindent, ami a világháború után 
környezetéből, országából még megma
radt. A Harmadik Köztársaság politikai és 
társadalmi vezetőrétege — csóválta meg 
a fejét az amerikai vendégek tiszteletére 
összegyűlt magyar társaság láttán, s gon
dolatban hozzátette: Dinnyés miniszterel
nök; Veres Péter, az új honvédelm i 
miniszter... Tildy Zoltán, az elnök, s a ka
binetiroda főnöke, egy Mihályfi nevű új
ságíró. Mindenből harmadik garnitúra... 
Negyven-ötven év múlva ki fog tudni ró
luk?... Kínosan vigyorgó törpék a fiatal, 
széles vállú amerikai szenátorok között. A 
vendégek, az imperialista nagyhatalom 
képviselői pedig fölényes vigyorú gazdag 
gyermekek, akik minden tekintetben a vi
lág méltó urainak képzelik magukat. Pe
dig nagyon az elején vannak mindennek, 
aminek mi, európaiak már a végén va
gyunk.

A polgári író két fényes, hűvös napot 
töltött vidéken. Az egri utcákon nagy sze
kerek vitték a gazdák pincéibe a mustos 
hordókat. Az erjedés szaga az ösztönkié
lés utolsó szabad fellobbanásaira emlé
keztette , hisz a bom lástól a beérésig 
terjedő hosszú út kockázataival számoló 
új rendszer nyilván legjobbnak látta, ha 
egyelőre betiltja a privát-örömöket... A 
társaskocsi, amivel visszatért Budapestre, 
vidéki kastélyok mellett haladt el, melye
ket kiraboltak és felégettek, csak a csu
pasz, szenes falak meradtak meg.

Minden sértést megtorolni! Minden ál
dozatot felvállalni!... Éppen színdarabot 
írt egy meggyilkolt (vagy inkább öngyil
kos?) nőről, amikor szólt a telefon, és T. 
doktor jelentkezett. "Vajon mit akarhat?" 
— gondolta. Hónapok óta nem hallotta a 
derék ember hangját.

Éjjel átélt félelmi rohamához ez a be
szélgetés is hozzájárult bizonyára. Az or
vos felesége öngyilkosságot követett el.

Az író nyugtalanul aludt, reggel ólom
tagokkal ébredt.

"Hát kérem, megtörtént" — modta volt 
az orvos minden bevezetés nélkül. Az író 
halványan emlékezett a csinos, nagyon 
ápolt külsejű asszonyra, aki egyetlen egy
szer járt náluk. A férj elmondta, hogy va
lamilyen titokzatos betegségben szenve
dett, s azért nem mertek telefont szereltet
ni lakásukba, m ert feleségét állítólag 
amúgy is üldözik, és mindenféle gorom
baságot kiáltanak utána.

Az író meghívta magához T. doktort; 
titokban arra gondolt, hogy olyasmit tud
hat meg tőle, aminek esetleg hasznát ve
heti készülő drámája feleséggyilkossági 
jelenetéhez. Aztán átvillant agyán a gya
nú, hogy az ő korábbi benyomásai szerint 
mintha az orvosnál sem lett volna minden 
rendben: állandó fejfájásra panaszkodott, 
egyik alkalommal feltűnő karmolásokat 
fedezett föl a férfi duzzadt arcán. Ha vitá
ra került sor köztük, T. félművelt, vagy
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kissé zavarosan művelt ember benyomá
sát keltette, aki lelkesen és szertelenül 
végzi szakmáját, s valószínűleg kóros ero
tikus válságban él.

"Dr. T. eljött — jegyezte föl később nap
lójába az író —, de most másképpen 
mondta el felesége halálát, mint a telefon
ban. Talán rosszul értettem; most azt 
mondja, hogy felesége hirtelen halt meg, 
érszakadás, agyvérzés végzett vele.

Az író naplójából nem derült ki több a 
szerencsétlenségről. "A felejtés minden 
módját megkíséreltem — mondta T. doktor 
—, a szexuális módokat is." (Ez nem túl 
korai így? Mintha későbbi — nem másnapi 
— vallomás lenne.) "Semmi sem segít." A 
naplóbejegyzés a megözvegyült orvos
nak ezzel a lemondó legyintésével szakad 
meg. Az író ezt egyszerre komikusnak és 
szomorúnak találja.

Képzeljünk magunk elé egy vörös ha
jú, vállas férfit. A nehéz évtizedek nem 
koptatták le arcáról a jámbor mosolyt, jól
lehet Budapest pincéiben bujkálva vészel
te át a megszállás és a front fenyegető 
borzalmait. Az ismerősök, főleg a T. dok
tor sikeres praxisának kijáró hálából, fele
ségét is elbújtatták a nyilas pribékek elől; 
bár nem mindig voltak együtt. Az orvos 
időnként kockázatos "kiszállásokkal" ho
norálta a bizalmasaivá vált páciensek 
együttérzését és bátorságát.

A jóságot talán könnyebb viszonozni, 
mint a rosszat (minden sértést!) megtorol
ni — tűnődik borús magányában az író. 
Nemcsak ő.

"A nők látszólag őszintébbek nálunk, 
de ez legtöbbször benyomásaik örökös in
gadozásaiban nyilvánul meg."

T. doktor kusza fejtegetéseit egyáltalán 
nem könnyű követni.

"Hamisak, odaadok, csodálatra méltó
ak... és közben aljasak, valahányszor áten
gedik magukat megfoghatatlan indu
lataiknak..."

Az orvos szempillái idegesen vibrál
nak; túl sokat látszik fecsegni.

"Maupassant ezt zseniálisan fejti ki — 
T. tekintete izzik. — Azt mondja róluk, 
hogy hazudnak, anélkül, hogy tudnák, 
hogy akarnák, anélkül, hogy értenék., mi
vel érzelmeik teljesen őszinték!"

(Ráadásul még Maupassant is.) Az or
vos hangja hirtelen megbicsaklik; csak el 
ne sírja magát.

"Ilyen váratlan, őrült elhatározások ta
núja voltam én nemegyszer, most már 
tisztán látom  Ezzel sikerült megdöntenie 
minden okoskodásomat. Minden józan 
belátást!..."

Csinos, mondhatni szép pofika volt. 
Arcán diszkréten állt a festék. Kedélye, 
igaz, hullámzott, de hangja ritkán kemé
nyedért meg s lett ellentmondást nem tű
rő... (Úgy látszik, ezúttal ez történt.) T. 
már alig vesz lélegzetet:

"Engem tűrhetetlen migrén kínzott ép
pen. Nem figyeltem rá kellőképp... Rá
hagytam minden ostobaságot. Ki tudná 
pontosan megmondani, mióta lett ked
venc slágere a »megölöm magam«! Nem 
találtam a recepttömbömet, pedig indul
nom kellett... »Kiugróm az ablakon!« Kü
lönös, érzelmes hangon mondta, szinte 
bensőséges zsarolással. Ráhagytam ezt is. 
A földszinten lakunk. Lehet, hogy el is 
nevettem magam, mikor tágra nyitottam 
az ablakot. Hangom, állítom, szelíd volt, 
udvarias: "Csak utánad!..."

Véletlenül nem Maupassant-nál olvas
ta? — kérdezhette volna az író. T. doktor 
azonban nem hagyott időt a közbeszólás
ra:

"Elhatározásainak kiszámíthatatlansá
ga rejtély marad számomra. De, lám, min
dig minden sikerül nekik. — Ezt már 
többes számban mondta. — Még a halál
is."

A részvétnyilvánító mit tehet ilyenkor. 
Csendes bólintással motyogja: "Örök rej
tély."

16



HELIKON

BÍRÓ BÉLA

Következetlenség(ek)
Szeles Istvánt örök életemben 

élvezettel olvastam, még a rög
eszméi is rokonszenvesek voltak 
számomra, mert bármiről szólt, 
egyszersmind beszélt is valami
ről. Leggyakrabban önmagáról, 
önnön indulatairól, elfogultsá
gairól, érzéseiről, tehát mindar
ról, ami egy embert egy másik 
ember számára, ha megfelelő in
tellektuális színvonalon zajlik, 
érdekessé tehet. S ha nem önma
gáról beszélt, akkor nem kevésbé 
ötletesen és nívósán arról a 15 
millió Szőcs Istvánról, akiket ma
gyar nemzetnek szokás nevezni 
(s akik közé egyoldalúságaim
mal, elhallgatásaimmal és egye
beimmel néha úgy véltem, ma
gam is odatartozom).

Igaz, időnként alaposan za
varba is hozott, mert írásaiból 
olyasmiket tudhattam meg, amik 
látszólagos hitelességük ellenére 
is leplezetlenül elfogultnak tűn
tek számomra. Ezek közé tarto
zik az az állítás, hogy mi, ma
gyarok ezer éven át csodás házi
gazdái voltunk hálátlan nemzeti
ségeinknek. Meg hogy az oszt
rákok és a németek egész törté
nelmük alatt alig voltak egyébbel 
elfoglalva, mint hogy minket, 
magyarokat így-úgy lehetetlen
né tegyenek. Ezek az állítások 
azért hoztak mindig zavarba, 
mert Szőcs elővezetésében (né
hány apróságtól eltekintve) min
dig igazak is voltak. Valóban, 
Magyarországon a legkülönbö
zőbb nemzetek és nemzetiségek 
csaknem 1000 esztendőn át teljes 
vagy szinte teljes szabadságban 
élhettek egymás mellett (és nem 
utolsósorban egymásért), hogy 
aztán a 19. században minden át
menet nélkül (vagy Weiss Micha- 
el-szerű átmenetekkel) ellenünk 
forduljanak. És az osztrák-német 
történettudomány és nyelvészet 
valóban komolyan akadályozta 
bizonyos magyar tudományos 
irányzatok kibontakozását. Azaz 
a magyar történettudomány és 
nyelvészet alakításában saját ha
talmi érdekeit próbálta érvénye
síteni. Éppen csak úgy éreztem, 
hogy legalább ennyi ellenérvet is 
föl lehetne sorolni. (És azokat is 
minek?!)

Ettől függetlenül még Szőcs 
István rögeszméi sem bántottak, 
mert azok is általában mások rög
eszméi ellen irányultak, s ez nem 
csak "dialógusainak" kölcsönzött 
drámai feszültséget, de írásai 
mindig hasznos (mert a hivatalos 
tudományosság által szorgalma
san elhallgatott) ismereteket is 
közöltek.

A Helikon március 10-i szá
mában közölt Olvasólámpájának 
második, jócskán ironikusra ke

resztelt része (II. Következetesség) 
azonban megdöbbentett. Úgy 
éreztem, az általa írottaknak az 
én Székelyföldben megjelent írá
somhoz jóformán semmi közük: 
Szőcs újabban már önnön rögesz
méivel hadakozik. Azon van 
megbotránkozva, hogy nem rea
gálok egy korábbi cikkére. Arra 
nem is gondol, hogy a szóban for
gó írás esetleg — kiemelkedő 
szellemtörténeti fontossága da
cára is — elkerülhette a figyelme
met. Márpedig, úgy tűnik, tény
leg ez történt. (I am sorry, sir.)

A 10-i szám azonban (valame
lyik állomáson) már a kezembe 
akadt. Végigszaladtam rajta, s 
rögtön evidenssé vált számomra, 
hogy Szőcs Istvánt az dühítette 
fel, amit egy zárójelben a Nemze
ti Kulturális Örökség Minisztéri
umáról, kétségtelenül rosszmá- 
júan, megjegyeztem.

Dühe Erdélyből nézve talán 
indokolt. De én nem szeretem a 
rögzített nézőpontokat, az erdé
lyit sem, mert eddigi életem so
rán úgy találtam, hogy az ilyen 
rögzített nézőpontok általában 
rögeszmékhez vezetnek. Dolgain
kat igyekszem a magyarországi 
olvasó szemével is szemügyre 
venni, sőt a bennünket trianoni 
katasztrófába taszító Nyugat 
szemszögét sem érzem szentség- 
törésnek kipróbálni. Mindeneke
lőtt azért, mert meggyőződésem 
szerint ezek a nézőpontok nem 
Erdély-ellenes indulatokból, el
fogultságokból és végképp nem 
valamiféle magyarellenes nem
zetközi összeesküvésből ered
nek, hanem az adott nézőpont 
természetéből (magyarán annak 
ideológiai, téridőbeli, frazeoló
giai, érzéki-pszichikai meghatá
rozottságaiból).

Nos, a Nemzeti Kulturális 
Örökség M inisztérium a egy 
olyan ideológiai-frazeológiai né
zőponthoz kötődik, mely a ma
gyarországi szellemi élet bi
zonyos képviselőinek (nemzet
társaink egy jelentős részének) 
fülében egyértelműen a fasiszta 
diskurzusok emlékezetét idézi. 
Hogy nekem ez a hasonlóság e- 
szembe ne jusson, az az adott re
gény olvastán elkerülhetetlen is 
lett volna, hiszen Lenz regényé
ben a megfelelő német fasiszta 
intézmények ugyanezekkel a ter
minusokkal nevezik meg magu
kat.

Arról nem is beszélve, hogy a 
nemzeti kulturális örökség a ma
gyar jobboldal politikai diskur
zusában (mely nemzeten — sze
rintem is adekvát módon — kul
turális és nem állampolgári kö
zösséget ért) továbbra is a ma
gyar kulturális örökséget jelenti,

ekként pedig a magyarországi 
német, zsidó, szlovák, szerb, hor- 
vát, örmény ésatöbbi kulturális 
örökségnek nem vagy legfeljebb 
idegenkedve lehet a minisztériu
ma. Hogy ez és az ehhez hasonló 
nevek, fogalmak, politikai fordu
latok, érvek vagy érvtöredékek 
mit ártottak odahaza és a nem
zetközi közvéleményben az Or- 
bán-kormánynak, azt a válasz
tási vereség és a (ténybeli tartal
mát illetően teljesen ártatlan) 
kedvezménytörvény körüli nyu
gat-európai bonyodalmak ponto
san jelzik. Minderről a rövid 
esszében persze nem szólok, mert 
az mégiscsak elsősorban Siegfrid 
Lenz Honismereti gyűjtemény dmű 
regényéről és annak számunkra 
való (esetleges) tanulságairól szól. 
De amit szólok, az is bőségesen 
elegendő ahhoz, hogy Szőcs Ist
ván ürügyet keressen és találjon 
megbélyegzésemhez.

Ráadásul maga a megtalált 
ürügy többszörösen is kétbalke
zes.

A regény mindenekelőtt a két 
világháború közötti, majd máso
dik világháborús német—len
gyel konfliktusról és ennek 
háború utáni utóéletéről szól. A 
téma nemigen teremt lehetőséget 
Lenz számára, hogy a középkori 
autonómiákról, a zsidók és a tucat
nyi egyéb mazúriai etnikum hely
zetéről értekezzen. így aztán én 
sem találom ildomosnak, hogy az 
adott keretben a székel yellenes 
szász (lásd a székelyek Weiss Mi
chael általi legyilkoltatása) és a 
szászellenes székely atrocitások
ról (lásd Szászrégen székelyek ál
tali földig rombolása) értekez
zem. (Megtettem másutt, bár 
Szőcs István erről ugyanúgy nem 
tud, mint én az ő Weiss Michael- 
ről szóló írásáról.)

Én is, akárcsak Lenz, pusztán 
aZ alapvető német—lengyel el
lentétet ragadom ki, és ezt hason
lítom össze a magyar—román
nal. Ez ugyanis az általam sugallt 
hipotézis megfogalmazásához 
nemcsak szükséges, de elégséges 
is. A hipotézis így hangzik: ha mi, 
magyarok a második vüághábo- 
rú aíatt ugyanolyan atrocitásokat 
követ(het)tünk volna el a romá
nok ellen, mint amüyeneket a né
metek a lengyelek ellen, akkor mi 
ma (feltehetőleg) ugyanúgy nem 
lennénk itt Erdélyben, mint aho
gy an a németek jó ezer éves jelen
lét után nincsenek jelen Mazú- 
riában. Félő, hogy a némethez ha
sonlókatonai hatalom és vüágha- 
talmi státusz birtokában a mi 
Szálasink sem lett volna jobb a 
németek Hitlerénél.

Nos ez a hipotézis (mely a- 
zonban mégiscsak a Lenz-regény 
méltatásának része) természete
sen vitatható.

Szőcs István azonban nem vi
tat. Ő okot nem találván, ürügyet

kreál arra, hogy (már korábban is 
felfedezett) egyoldalúságomat 
újfent ostorozza. Most például 
azért, mert nem beszélek a néme
tekről és autonómiájukról és ga- 
ládságukról. Ráadásul nemcsak 
a "vitatott" dolgozatban, de sehol 
az ég adott vüágán.

Nos, ez már bizonyíthatóan 
nem igaz. Az erdélyi szászokról a 
Brassói Lapok hasábjain, ma
gyarországi kulturális és irodal
mi folyóba tokban nemegyszer és 
nem is kétszer, de gyakran írtam. 
És írtam az autonómiájukról is 
(ahogyan a székelyekéről és a ro
mánokéról is). Magyarul, romá
nul, sőt még németül is. írtam 
magyarellenes ellenszenveikről 
is, igaz, eléggé el nem ítélhető 
módon, azt is meg szerettem vol
na érteni, miért kellett bennünket 
utálni. És azt is, hogy több száz 
esztendős sorsközösség nyomán 
miért kéne nekünk a kelleténél 
jobban (lásd az antiszemitizmus 
viccbéli "definícióját") utálnunk 
őket.

írtam arról is, de ezért Szőcs 
István "efogulatlanságából" kö
vetkezően már végképp nem dí
jazna, hogy a szász autonómia és 
jelesül a brassói szászság autonó
miájának megszüntetésében mi, 
magyarok tettük meg az első lé
péseket. A század elejének ma
gyar—szász konfliktusa egyenes 
ágú elődje a két háború közti, 
majd a második világháború utá
ni román—szász konfliktusnak, 
mindkettő a nemzetállami kiszo
rítósdi, némiképp a nemzeti jelle
gekhez igazított, dicstelen vál
tozata.

Szőcs István azt is kifogásolja, 
hogy úgy vélem: "a tizenküence- 
dik századdal kezdődően, akár
csak Erdélyben, itt is (mármint 
Mazúriában — B. B.) beindult s 
változó szerencsével folytatódott 
az ún. nemzetépítés, melyről a 
modem politikatudomány mára 
már tudja, hogy egyben nemzet
rombolás is..." S hogy mit kifogá
sol, az már egyenesen mulatsá
gos. Ezt írja: "...szinte már általá
nos iskolai tananyag: az első 
nemzetállamot nem a tizenküen- 
cedik században és nem Kelet- 
Közép-Európában építették ki. A 
szabadelvű, azaz balliberális fran
cia polgári forradalom olyan kímé
letlen nacionalista homogenizálás- 
sal teremtette meg a francia nem
zetállamot, amely még a szovje
tek kazahsztáni módszereit is 
felülmúlta. Igen, hónapokig csat
togott a guillotin, amíg a frank
honi baszkok, katalánok, elzá
sziak, provanszálok betagozódtak 
a szabadelvű francia nemzetál
lamba. A francia szabadelvű for
radalom kitörésekor az ország 
lakosságának csak fele beszélt 
franciául... egy emberöltőre rá 
pedig majd küencven százaléka."
» » >  folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról

Ennek a bekezdésnek nincs 
állítása, ami ilyen vagy olyan 
szempontból ne lenne színtiszta 
ostobaság.

Vegyük sorjában. A guillotin 
7 évvel a 19. század eleje ("kezde
te") előtt fejezi be csattogását, kö
vetkezésként, ha a francia ho- 
mogenizádó nem a 19. század
ban következik be, akkor 7 szűk 
esztendő alatt szüntelen admi
nisztratív-kulturális felfordulás 
közepette kellett bekövetkeznie. 
Ez természetesen képtelenség. 
Még akkor is az, ha elfogadjuk 
Szőcs Istvánnak azt az abszurdi
tásig eredeti gondolatát, hogy a 
jakobinus diktatúra nem a politi
kai ellenfelek, hanem az önma
gukat frandának álcázó baszkok 
(katalánok, elzásziak, provan- 
szlánok stb.) ellen irányult, sőt 
akkor is, ha a folyamat végállo
mását egy emberöltővel (azaz kb. 
1825-ig) kitolnók. Valójában a 
franda homogenizádó még a 19. 
század végére sem fejeződik be 
(lásd: Eugen Weber: Peasant to 
frenchmen című alapművét), an
nak ellenére sem, hogy a "franda 
nemzetbe" való betagolódás az 
állam polgárainak többsége szá
mára az alkotmány sáncai mögé 
való bekerülést és a tényleges 
kulturális felemelkedés remé
nyét jelentette. A folyamatra iga
zán meghatározó hatással mégis 
az volt, hogy a nem-franda kul
túrák nem rendelkeztek saját in
tézményi háttérrel. S ez sem ki
zárólag az erőteljesen központo
sított franda királyi adminisztrá
ció elnyomó intézkedéseinek, 
hanem nagy részben a francia 
udvar és kultúra hatalmas nem
zetközi presztízsének volt kö
szönhető. A felvilágosodásban az 
olasz és a német városoktól 
Szentpétervárig mindenki fran- 
dául beszélt, aki adott magára, 
pedig hol volt akkor még a guil
lotin? Weber szerint a döntő lö
kést az első világháború je
lentette, azaz a háborús előké

születek során használt vezény
leti nyelv, mely a hadszíntéren a 
közvetlen emberközi viszonyok
ban is közvetítő idiómává ala
kult.

Csakhogy az, ami Frandaor- 
szágban (és részben Angliában) 
zajlott, sajnos nem valamiféle 
történelmi szükségszerűség fo
lyománya, hanem szerencsés 
(mármint francia és angol szem
pontból "szerencsés") véletlenek 
egész sorának összjátéka volt. A 
"modell" azóta sem működik. 
(Újabban még Frandaországban 
és Angliában sem.) Itt nálunk, 
Közép-Kdet-Európában meg e- 
gyáltalán. A magyar homogeni- 
zádós törekvések szinte már tör
vényszerűen a nem-magyar ki
sebbségek ellenállását hívták ki 
maguk ellen, ami aztán a Szent 
Istváni-i birodalom (korántsem 
szükségszerű) szétveréséhez ve
zetett, a román, szerb, szlovák 
homogenizádó ugyanezzel az 
eredménnyd járt vagy jár dőbb- 
utóbb. Csak mi, magyarok húz
zuk továbbra is a rövidebbet, 
mert lélekszámúnkhoz viszo
nyítva túl sok és tiil hatalmas el
lenfelet sikerült összeszednünk 
magunknak. Ezért aztán ben
nünket egy iddg még sakkban 
lehet tartani. A homogenizádó 
ma is a világ minden táján etnikai 
konfliktusokat generál. De — 
szerencsénkre — mindinkább 
úgy tűnik, hogy a valóban életké
pes állammodell nem a franda, 
nem is az amerikai, hanem a sváj-
d. Végső fokon az Európai Unió 
is ezt a modellt reprodukálja. 
Ezért lehet az Unió számunkra is 
megváltás. De minderről már 
testes (és természetesen vitatha
tó) tanulmányban értekeztem a 
budapesti Valóság hasábjain (rí
me Modell vagy rögeszme?).

Ami meg Robespierre sza
badelvűségét és balliberalizmu
sát illeti, ahhoz legfeljebb annyi 
közöm lehet, mint Tóth úr mar
góvágójához, mely ugyebár ma
ga is egyfajta guillotin.

Júniusi évfordulók
1 — 410 éve halt meg Christopher Marlowe

angol drámaíró
290 éve halt meg Johan Runius svéd költő 
20 éve halt meg Anna Seghers német írónő 
90 éve született Sőtér István irodalomtörténész

2 — 130 éve született Larin Kyösti finn író
3 — 40 éve halt meg Nazim Flikmet Ran török költő
4 — 540 éve halt meg Flavio Biondo olasz humanista

10 éve halt meg Látó Anna erdélyi írónő 
25 éve halt meg Jorge de Sena portugál költő

5 — 280 éve született Adam Amith skót közgazdász
6 — 470 éve halt meg Lodovico Ariosto olasz költő
7 — 80 éve halt meg Alfred Croiset francia filológus

160 éve halt meg Johann Friedrich ITölderlin 
német költő
110 éve született Szántó György erdélyi író
100 éve született Marguerite Yourcenar francia írónő

8 — 340 éve halt meg Maiolino Bisaccioni olasz író
9 — 80 éve halt meg Nicolae Beldiceanu román író

50 éve halt meg Ugo Betti olasz író
10 — 140 éve született Louis Couperus holland író

80 éve halt meg Pierre Loti francia író
150 éve született Ion Pop-Reteganul román folklorista

11 — 430 éve született Ben Jonson angol költő
12 — 60 éve halt meg Hans Heinz Ewers német író

70 éve halt meg Pakots József író
13 — 30 éve halt meg Jonas Aistis litván költő

90 éve halt meg Camille Lemonnier belga költő 
120 éve született 1.1. Mironescu román író

14 — 75 éve született Che Guevara argentin író
20 éve halt meg Alekszej Alekszandrovics Szurkov 
orosz költő

15 — 110 éve született Ion Marin Sadoveanu román író
16 — 220 éve halt meg Josef Richter osztrák író
17 — 5 éve halt meg László Gyula történész
18 — 90 éve született Mihail Pop román író

100 éve született Raymond Radiguet franda író
19 — 30 éve halt meg Dimény István erdélyi író

380 éve született Blaise Pascal franda filozófus 
30 éve halt meg Passuth László író

20 — 90 éve született Aurél Baranga román író
210 éve született Alekszander Fredo lengyel író 
110 éve született Alexandru Hodos román műfordító

21 — 75 éve halt meg Ballagi Aladár történész
120 éve született Fjodor Vasziljevics Gladkov 
orosz író

22 — 90 éve halt meg Stefan Octavian Iosif román költő
90 éve született Weöres Sándor költő

23 — 110 éve született Peet Vallak észt író
24 — 70 éve halt meg Anna Brigadere lett írónő

125 éve született Horváth János irodalomtörténész
25 — 90 éve halt meg Ilarie Chendi román kritikus
26 — 1640 éve halt meg Flavius Claudius Julianus

görög filozófus
250 éve született Antoine de Rivarol francia író

27 — 75 éve halt meg Sas Ede író
28 — 500 éve született Giovanni déllé Casa olasz író

100 éve született Petru Manoliu román kritikus
29 — 100 éve született Demostene Botez román író

130 éve született Leo Frobenius német tudós
30 — 150 éve született Adolf Furtwängler német történész 
? — 390 éve született John Cleveland angol költő
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Egy másik, központi jelenség: valamennyi államot 
magával ragadta a globalizáció dinamikája. Valamiféle
képpen a második kapitalista forradalommal van dol
gunk. A gazdasági globalizáció földgolyónk legkisebb 
szegletét is érinti, a népek függetlenségét ugyanúgy, mint 
a politikai rendszerek valamennyi változatát.

Földünk, akárcsak a gyarmatosítás korában, a hódítás 
új korszakába lépett. De akkor a hódító terjeszkedés fő
szereplői az államok voltak, most pedig a vállalatok és a 
konglomerátumok, ipari és pénzügyi magáncsoportosu
lások, amelyek az egész világot akarják uralni. Földünk 
urai soha nem voltak ilyen kevesen, és nem voltak eny- 
nyire hatalmasak. Ezek a csoportok lényegében az Egye
sült Allamok-Európai Unió-Japán triászára korláto
zódnak. Felük az Egyesült Államokban található.

A tőkének és a hatalomnak ez a koncentrációja az 
információ technológiáinak forradalmaival felgyorsult 
az elmúlt húsz évben. Új előreugrás várható az évezred 
elején, az élet manipulálásának genetikai technikáival. A 
genetikai manipulációk szabadalmaztatásával a kapita
lizmus új expanziós perspektívái nyílnak meg. Nagy 
privatizálásra kerül minden, ami az életet és a termé
szetet érinti, s ez kedvezni fog egy olyan hatalom megje
lenésének, amelyet idáig nem ismert a történelem.

A globalizáció nem annyira az országok, mint inkább 
a piacok meghódítását célozza. A modem hatalom elsőd
leges gondja nem területek meghódítása, mint a nagy 
inváziók vagy a gyarmatosítás idején volt, hanem a ter
mészeti kincsek birtokbavétele.

A globalizáció világméretű rablás is. A nagy társasá
gok mértéktelenül feldúlják a környezetet: hasznukat a 
természet gazdagságából merítik, márpedig ez vala
mennyiünk közös java; gátlástalanul, féktelenül rabol
nak. Ezt természetesen az üzleti körökhöz és a nagy 
bankokhoz köthető pénzügyi bűnözés kíséri, ami évente 
több mint 1000 milliárd eurót meghaladó összegeket hoz, 
vagyis többet, mint az emberiség egyharmadának nem
zeti jövedelme.

Áz általánossá tett piacosítás az egyenlőtlenségek 
nagy elmélyülését jelenti. Míg a föld alapélelmiszereinek 
termelése a világigények 110%-a, 30 millió ember tovább
ra is éhen hal minden évben, 800 millió ember alultáplált.

1960-ban a leggazdagabb emberek, a világ lakosságá
nak 20%-a, harmincszor több jövedelmet mondhattak a 
magukénak, mint a világ legszegényebb embereinek 
20%-a. Ez már akkor is botrányos volt. De a helyzet 
nemhogy javult, inkább romlott azóta, mivel ma a gaz
dagok jövedelme a szegényekhez képest nem harminc
szor, hanem  nyolcvankétszer nagyobb! Földünk 6 
milliárd lakójából alig 500 millió él kényelemben, míg 5,5 
milliárd szükséget szenved. A világ a feje tetejére állt.

Az etikai struktúrákat, ugyanúgy, mint a hagyomá
nyos társadalmi struktúrákat, végzetesen elsöpörték. 
Majd mindenütt, a déli és a keleti országokban az állam 
összeomlóban. A hatóságok visszahúzódnak, vagy a pe
rifériára szorulnak, ami a jognélküliség valódi zónájává 
válik. Pakisztánban, Algériában, Szomáliában, Kongó
ban, Kolumbiában, a Fülöp-szigeteken vagy Sri Lankán 
kaotikus, kormányozhatatlan entitások bontakoznak ki, 
fittyet hánynak minden törvényességnek, a barbárság 
állapotába süllyednek. Az erő több, mint a törvény, és 
csak az erőszakos csoportoknak van módjuk saját tör
vényt szabni, megsarcolva a lakosságot.

IGNACIO RAMONET: A világ új arca

HELIKON

ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 36.
A megtestesült életöröm

MŰVÉSZET ÉS ZENE.Illan az öröm életünkből. 
Mind ritkábban örülünk valami
nek. És ... csak percekig vagy — 
hovatovább — csak másodpercekig 
tölt el bennünket a boldogító ér
zés: ÖRÖM.

A zene évszázadokon át az 
öröm forrása volt. A XX. századra 
kiszikkadt ez a forrás. A zene 
igazságforrás akart lenni, akár
csak a többi művészetek. Meg 
akarta mutatni a valóságot. Va
gyis igyekezett durva lenni, teli 
szájjal igazat mondani, könyörte
lennek, hidegen ítélkezőnek, leg
jobb esetben közönyösnek ál
cázva magát. Aztán a maszk a ze
ne arcára fagyott, és lassan már 
nem is tudott ismét önmagához 
visszatalálni. A ZENÉNEK áll a 
legrosszabbul, ha politikába ártja 
magát, ha bírói szerepre vállalko
zik a zene lényegétől nagyon tá
voli problémák ún. megoldásában. 
A néptribün-zenék csak idősza
kos jelenségek, éppolyan gyorsan 
nyomuk vész, mint amilyen gyor
san felkapaszkodtak valamelyik 
politikai szökőár hullámtarajára. 
A zene és politikum viszonya na
gyon hasonlít a zene és matema
tika kapcsolatára: a zenében 
felfedezhető matematika, de ma
tematikából sohasem lesz zene.

A XX. század művészete fel
kapta az ÉRDEKES jelzőt is, lehe
tett a zene akármilyen csúnya, da
dogó, hibás értelmű, de ha érde
kesnek mutatta magát, nyert ü- 
gye volt. Az érdekes örömforrássá 
vált. Talán még manapság is tartja 
magát az érdekesség mítosza, de 
azért ma már nagyon ritkán hi
vatkoznak rá a szerzők, kritiku
sok. A hallgatóság sohasem mu
tatott érdeklődést az érdekes 
iránt, egyszerűen zenét keresett a 
zenében. Természetesen minden
nek van valami haszna is. Az ér
dekesség jegyében annyi min
dent "fedezett" fel a XX. századi 
zene — technikában, néha még 
kifejező erőben —, hogy az akár 
századokig elég lehetne a továbba- 
lakulás folyamatában. Szándéko
san nem a továbbfejlődést emlí
tettük. Talán a fejlődés kifejezés a 
leginkább kétes értékű megjelölés 
a művészet és a zene mozgásteré-

Miért ez az elkülönítés?! Talán 
azért, mert a zene anyaga egyes 
egyedül nem földi természetű, csak 
a hangzó közege, az, amiben meg
szólal. Minél inkább hangsúlyoz
zuk a zene közegét, annál inkább 
válik földi jelenséggé. Minél han
gosabb a megszólaló zene, annál 
inkább kézzelfoghatóvá válik. Ha 
lemezre kerül, ha partitúrába fog
lalva nyomtatásban vesszük kéz
be, annál inkább anyaginak tű
nik. A modem zene üyetén ela- 
nyagiasodása szintén örömfor
rássá válhatott a mi korunkban. 
De azért a zene elsősorban a szel
lemi hallásunk számára ZENE. Ez 
a szellemi hallásunk tűnt el, szin
te nyomtalanul az elmúlt száz év 
alatt, és helyébe lépett az anyagi 
(látásunk) hallásunk. Ma már 
csak anyagi hallásunk számára 
öröm a zene. És így aztán nem is 
igazi ÖRÖM. Ezért csoda, ha vá
ratlanul megjelenik a zene, mint 
tiszta örömforrás... Hallgatom 
CECILIA BARTOLI hangját: Vi
valdi rég elfelejtett operáiból éne
kel részleteket. Hangtechnikája 
elámító, de ilyen lehetett még sok 
Vivaldi korabeli énekesnő techni
kája is. Másképpen nem is szület
hettek volna meg ezek az ének
technikai bravúrok a zeneszer
zők műhelyében. A barokk kor
szak operái amolyan elsüllyedt 
ATLANTISZOK, Cecilia Bartoli 
személyében ez a világ üzen ne
künk.

De nemcsak énekteljesítmé
nye lenyűgöző, a zenébe vetett 
hite is lehengerlő. Kávéházi tera
szon újságírónővel beszélget, és a 
hallgatónak úgy tűnik, mintha 
száz éveket ment volna visszafelé 
vagy éppenséggel előre a zene- 
történetben. Mindent elsöprő lel
kesedéssel beszél mindarról, amit 
a zenében igyekszik megvalósíta
ni. Régi kéziratokat kutat fel, Vi
valdit fedezi fel a XXI. század 
számára. Operákat hoz ki a fény
re, poros könyvtárak homályba 
süppedő zegzugaiból. Mennyi 
szeretettel veszi kezébe az évszá
zadok óta ki sem nyitott hatalmas 
kottakötegeket. Utána szinte át
menet nélkül hatalmas hangfuta
mokkal bejárja az univerzumot. 
Látszik, hallatszik, kommunikál 
a ZENÉVEL. Amit csinál és aho
gyan megvalósítja, az maga a tisz
ta zenei öröm.

A  ZENE ÖRÖM- INCARNA- 
TUS EST!

Alig hihető jelenség ez a pá
ratlan tehetségű muzsikus: nem
csak nekünk, de képletesen szól
va a zenének is visszaadja a hitet 
az örömben.

TÉRÉ NY I EDE
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HOL-
A budapesti Magvető Kiadó szerzőit lát

ta vendégül május 4-én a marosvásárhelyi 
Kultúrpalota nagytermében a Látó Irodalmi 
Színpad. Esterházy Péterrel, Bodor Ádám- 
mal, Parti Nagy Lajossal, Závada Pállal, 
Kovács András Ferenccel és Morcsányi Gé
zával, a kiadó igazgatójával Gálfalvi 
György, a Látó szépirodalmi folyóirat fő
szerkesztő-helyettese beszélgetett.

A kolozsvári Puck bábszínházban április 
28-án és 29-én került sor Méhes György 
Földi Istenek avagy Bizánci capricció című e- 
lőadásának bemutatójára.

Április 26. és május 3. között tartották 
meg a temesvári Csiky Gergely színház jubi
leumát. A műsoron — egyebek mellett — 
Székely János Caligula helytartója, Carl Orff 
Carmina Burana; Replay: Mágnás Miska; 
Thomas Barnard A színházcsináló; lllyés- 
Anavi Árgyélus királyfi; Shakespeare Ham
let.

M ájus 9-én és 10-én Kolozsvárott meg
tartották a hagyományos Szabédi-napokat. 
Köszöntőt mondott dr. Szabó Árpád, az 
Unitárius Egyház püspöke. Az "elméleti ta
nácskozáson" fölszólalt Kántor Lajos, Ceke 
Péter, Pomogáts Béla, Fűzi László, Elek Ti
bor, Pécsi Györgyi, Borcsa János és Balázs 
Imre József. Vitaindítók: Pozsony Ferenc,

Ábrahám Iza és Varga Katalin. Koszorúzás: 
9-én a Házsongárdi temetőben, Szabédi 
László sírjánál, 10-én a Szabédi Emlékháznál.

A Székelyföld Szépirodalom rovatában: 
Lászlóffy Aladár A szótár színpada, Kovács 
András Ferenc Az diktatúr' dicséreti, Vida 
Gábor Beavatás, Karácsonyi Zsolt versei, 
Nagy Koppány Zsolt A vendégmunkás dalai, 
Molnár H. Lajos A pénz beszél. Scripta Mun- 
di: Láng Gusztáv Ady és Freud. Forgószínpad:

Bálványos Huba grafikája

Czirják Árpád Tompa Miklós Tamási-rendezé
sei. Ködoszlás: Antal Imre Dr. Pál Gábor, nem
zeti-kisebbségi jogaink következetes 
védelmezője a két világháború között; Aranyág: 
Veres Emese-Gyöngyvér Szösszenetek egy 
falutalálkozóról; Ujjlenyomat: Gazda József A 
megmaradás szalmaszálai III. (A Székelyföld 
történetéből); Műteremtés: Fried István Né
hány gondolat Miklóssy Mária katalógusalbu
ma lapoztán; Szemle: Fodor Sándor Levél 
Zöld Lajosnak, Gajdos Balogh Attila Élő Vi
lágegyetem (Grandpierre Attila könyvéről).

A  Hitel 4. számában olvasható Bogdán 
László A láthatatlan látogató című prózai 
írása, valamint Olasz Sándor Önéletrajzi el
beszélés, vallomás, esszéregény című tanul
mánya Sütő András Anyám könnyű álmot 
ígér című könyvéről.

A  Kortárs 4. számában Lászlóffy Aladár 
Fadrusz Mátyás című írása. A számot Szer- 
vátiusz Jenő szobraival illusztrálták.

A Palládium Alapítvány kuratóriuma 
idei irodalmi díját Bállá Zsófiának Harma
dik történet, és Kovács András Ferencnek 
Aranyos vitézi órák című kötetéért ítélte oda.

A  Soros Alapítvány életműdíját, mellyel 
ötmillió forint jár, az idén Tamás Gáspár 
Miklós kapta. Áz alkotói díjat mások mel
lett Krasznahorkai László vehette át.

m m

Gerald Durrell
VÍZSZINTES
2. Tiltószó. 3. Kevert ÁFA! 6. Olasz 

város. 22. Gerald Durrell egy ifjúsági 
regényének címe. 14. Dél-afrikai tarto
mány. 25. Lángba helyez. 27. Előtag: 
milliárdszoros. 18. Kiváltó tényező. 
29. Klubegyed. 21. Kén, ittrium és 
foszfor vegyjele. 23. Megtalál. 25. Né
ma Imre! 26. Kövér, angolul. 28. Ne
ves f ilo z ó fu sra  je llem ző. 30. 
Művégtag. 32. Tömegmértékegység. 
33. USA-beli város. 36. Acapulco be
járataid/. Előtlen! 38. "Kalapomat fel
akasztom  a ...” (nóta). 42. Kaluga 
folyója. 43. Szerv, névelővel. 45. A te
tejére. 46. Becézett Gábor. 48. Retikül 
biztonsági szerkezete. 50. Sem ..., sem 
itala; nyugtalan. 52. Zérós. 53. Thai
földi, portugál és osztrák gépkocsijel
zés. 54. Orosz igen.

FÜGGŐLEGES
2. Egy magyar ... (Jókai). 2. Nagy 

mesemondónk személyneve. 3. Egy
fajta feszítőeszköz. 4. Krumplit aprít.
5. Szándék. 7. ...gros, nagybani. 8. 
Szótoldalék. 9. ... tarda (túzok). 10. 
Anyánk anyja. 22. Elemi verskellék. 
23. Kétell! 26. Vadló. 20. Tornác. 22.... 
show, terefere. 24. Női név. 26. Magas 
növényre jellemző. 27. Partner. 29. 
Kávémaradék. 30. Jól fényképezhető.
32. Bizony (népies). 34. Határozatot 
hoz. 35. Enged. 39. Használattól vá- 
sik. 40. Bolgár város. 42. Norvég ma
tem atikus (Niels). 44. ... Veche, 
tengerparti üdülőhely. 45. Kabátot 
felsegít. 47. Illetve, röviden. 49. Páros 
szabó! 52. Bent beáll!

BOTH LÁSZLÓ
A Helikon 9. számában közölt, Ma

gyar regény című rejtvény megfejtése: 
Kemény Zsigmond; Két boldog.
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