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LÁSZLÓFFY ALADÁR

M ágnás gesztus, csobán m odor
A budapesti Nagykörúton egy 

üzlet előtt tábla: naponta kitéve az 
aktuális névnap. Például "ma a Fati- 
mé nevű gyermekek névnapja van" 
— hirdeti a cserélhető, behelyettesít
hető elemes reklám. Játékbolt portál
ja. Csak a játék komor, ha sugárha
tását végiggondoljuk. Mivel úgy 
százötven év után a török mégis ki
ment és kultúrkörünk névadási szo- 
kásai közt fehér holló  m arad t 
mondjuk az Abdurrahman (az utol
só budai pasa volt, egyébként erede
tileg  m ás keresz tnévvel svájci 
zsoldoskatona) meg a Szolimánka, 
no és a Fatimé — miről is van itt szó? 
És miért erőlteti vagy legalábbis 
próbálja játékreklámnak álcázva 
propagálni valaki? Vastagon vissza
élni valami tágkeblűség kicsikart 
látszatával, esetleg próbára tenni va
lamit, amit nehezen lehet kikezdeni, 
megkérdőjelezni? Vajon multikultu- 
ralitás ez a Fatimézás? Annak jele, 
hogy (a helyileg használatos, szoká
sos) keresztény névnapjegyzékben 
erre a napra éppenséggel semmi 
sincs előirányozva, jöhet hézagpót
lónak egy kis kedves muszlim virág- 
bimbó? Avagy udvarias elébetipe- 
gés holmi úgyis sürgetett-szorgal- 
mazott önfeladásnak? Mert csak lát
szólag befogadó gesztus, ideköl
tözött, vagy alkalm ilag ittlakó, 
mondjuk párezer arab, török, szír, 
afgán, indonéz család irányába: 
'lám mi itt ilyenek vagyunk!" Mág
nás, de legalábbis Mágnás Miska 
gesztus... Egy biztos: nem prioritás, 
még az EU-csatlakozás könnyítése 
kedvéért sem. Hanem túlbuzgás, 
vagy ravasz aknásítás főleg. Bom- 
lasztás kiem elkedőlegesen. Ag
resszió  és provokáció  szükség 
szerint. Mert Romániában, esetleg a 
frissen visszaeuropaizálódó szer- 
beknél nem űznek kultuszt a kis At
tilák és Csabák névnapjából, Ér
sekújváron pedig a Hrúz Mária Sán
dor nevű fiának szobrát is kuli- 
másszal kenik be, ha már magyar 
költő lett. Mégis mi van itt a kisebe

sedett kultúra körül? Mert vajon hí
zelgés vagy időhúzás, mikor egy 
EU-tisztviselő olyasmiket jelent ki: 
hogyha a kultúra a kritérium, akkor 
Románia már rég tagja lehetne a Kö
zös Piacnak, meg a virágpiacnak, 
halpiacnak?... Milyen jól jön az effé
le a sajtónak és az ő kormánypártjá
nak! Mert a gazdasági nehézségeket 
négy, nyolc, esetleg nyolcvan év u- 
tán is az előző kormányzati ciklusok 
hibájául szokás felróni, de a kultúra 
meg a sport hatalmas, kolosszális, 
felü lm úlhatatlan  teljesítm ényeit 
minden aktuális perc-minisztérium 
magának hajlamos tulajdonítani. 
Konkrét esetben a római osztrák- 
magyar-habsburg "nemesek" elnyo
m ásának m eg Galataszeráji Me- 
hemed harácsolásának következ
ménye, hogy manapság a kutya se 
akar külföldi tőkét befektetni a ro
mániai hengerdékbe és egyéb ráfi
zetéses kalahári heverdékbe, ám 
Eminescu, Brancusi, Enescu, Grigo- 
rescu nyilván már a mostani szodál- 
nadonalista politikusok biztatására 
nyúltak toll, violinkulcs, véső és 
pemzli után. A hízelgő nyugati ful
lajtárok itt, keletebbre folyton meg 
akarnak mindenkit tanítani valami
re, amire még ők sem jöttek rá. Hogy 
hol zápult meg, bizonyos értelem
ben világszerte, úgy a kultúra, mely 
állítólag már egyáltalán nem számít 
fő ismérvéül a világ együvé tartozni 
kívánó népeinek. Mert azért Szoli- 
mánék sem csak fdégették a kolos
torokat, hanem elég jó ízléssel ösz- 
szeharácsolták, felpakolták a Cor
vinákat is. Lassan kiderül, hogy a 
világ most már ellenünk, Szolimán- 
ná és tatárrá minősített részei ellen 
is anny ira  védekezik , hogy nem 
is nagyon k íváncsi m egm arad t 
és nem  m agáncsem pészárukén t 
m agánm illiárdosok m agángyűj
tem ényeibe m agányosan k ilop
kodható  m egm arad t m esterhe
gedűversenyeinkre  és m egper- 
zselődött sarkú C orvináinkra.
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A magyarok kivándorlása Amerikába
A statisztikus, demográfus, geográfus Thirring Gusztáv (1861— 

1941), a budapesti egyetem  rk. tanára (1906), a Magyar Tudományos 
Akadémia r. tagja (1926), egyike volt az Egyesült Államokba irányuló, 
maga korabeli magyar kivándorlás legelső tudományos igényű elem
zőinek. A  főként kiterjedt és maradandó értékű történeti és várossta
tisztikai munkássága nyomán ismertté vált társadalomtudós egy 
tucat tanulmányt szentelt a magyar kivándorlás s különösen a felvi
déki emigráció kérdéseinek. A z Akadémiai Értesítőben kivonatosan 
közölt akadém iai előadása teljes terjedelmében a Közgazdasági 
Szem le 1896. évi kötetében jelent m eg (30—52. o.).

Thirringet elsősorban a kivándorlás demográfiai hatásai érdekel
ték: jó szem m el és éles elm ével vonta le tanulságait a századforduló 
vándorló töm egeinek alapvetően gazdasági elhajtó erejéről, egyenet
len földrajzi eloszlásáról és egyre csökkenő művelődési színvonalá
ról.

A  fiatal Thirring 1896-ban m ég nem vette, nem is igen vehette 
észre, ami saját később írott dolgozataiban is felbukkan már: a visz- 
szavándorlás m egdöbbentő arányait, a hazaküldött vagy hazahozott 
pénzösszegek szinte hihetetlen méreteit, a magyar kivándorlásnak a 
későbbi nevén Gastarbeiter (vándormunkás) jelenséggel mutatott 
rokon m egnyilvánulási formáit. A  millenáris Magyarországon kevés
sé vette, vehette figyelem be a kérdéskör nemzetközi s főként amerikai 
szakirodalmát, bár igyekezett a migráció befogadói oldalát, az egy
korú amerikai társadalom problémáit is statisztikai szinten feltárni és 
a magyar kivándorlással összefüggésbe hozni.

Thirring Gusztáv tette először tudományos kérdéssé a tömeges 
magyarországi kivándorlást mint nagyszabású társadalmi jelenséget 
és nemzeti sorskérdést. Műveit újra kellene nyomtatni.

Frank Tibor

A z észak-am erikai Egyesült- 
Á llam ok rendkívüli em elkedésü
ket majdnem kizárólag a nagyfokú 
bevándorlásnak köszönhetik; az 
U n ió  e lső  e ln ök ei fe lism ervén , 
hogy az új köztársaságnak erejét 
Európa népeiből kell gyarapítania, 
m indent elkövettek, hogy az euró
p aiak  b ev á n d o r lá sá t le h e tő leg  
m egkönnyítsék. Törekvésüket si
ker is koronázta, m ert 1820-tól 
1890-ig az angol és német faj egy
maga több mint tíz millió beván
dorlóval növelte az Unió népes
ségét, m ely néptöm egnek az erede
ti lakossággal való teljes összefor- 
radása szilárd alapját vetette meg 
az új nagyhatalomnak. A  vándor
m ozgalom  azonban lassanként el
vesztette eredeti jellegét; az utolsó 
két é v t iz e d b e n  m ind  n agyobb  
arányban vándorolnak be oly ide
genek, kik tisztán csak a hirtelen 
m eggazdagodás vágyától vezérel
tetve, az amerikai társadalomba be
levegyülni nem óhajtanak, annak 
csak terhére válnak. így  az Egye
sült-Államok kormánya most már 
arra törekszik, hogy azon beván
dorlókat, kiknek letelepedését ala
csony m űveltségi fokuk nem teszi 
kívánatossá, lehetőleg távol tart
sák. Kétségtelen, hogy az ezt czélzó 
rendszabályok létrejöttében a ma
gyarországi kivándorlásnak is volt 
ném i része; mert hazánkból — leg
inkább pedig a tót felföldről — túl
n y o m ó  részb en  o ly  n ép elem ek  
vándoroltak Amerikába, melyeket 
felette alacsony m űvelődési fokuk 
miatt és azon okból, mivel a többi 
munkásoknál sokkal kisebb m un
kabérrel elégedtek m e g  a már ott 
levők nem fogadtak szívesen; eh
hez járul m é g  hogy a magyar ki
vándorlók a legszegényebb népből 
kerültek ki, kiknek átlag csak 11 
dollár pénzük voit partra szállásuk  
alkalmával, úgy hogy nagyrészt a

hatóságok terhére estek. Ezen ki
vándorlásokra vonatkozólag rend
kívül becses adatokat közölnek az 
E gyesült-Á llam ok Treasury De- 
partmentjének hivatalos kiadvá
nyai, m ely adatok a magyar ki
vándorlást több szempontból igen 
érdekesen világítják meg; hasonló
képpen becsesek azon adatok is, 
melyeket a Brémában és Hambuig- 
ban hajóra szállott magyar kiván
dorlók felől az ottani hatóságok, il
letőleg statisztikai hivatalok gyűj
tenek.

A z Egyesült-Államok hivatalos 
adatai a magyarok kivándorlásait 
1861-ig vezetik vissza; eleintén csak 
szórványosan vándoroltak ki hon
fitársaink s az első tíz év alatt csak 
488-ra rúgott számuk; a hetvenes 
években már évenként több száz 
magyar kötött ki Amerika partján, 
de a töm eges kivándorlás csak 
1880-ban indult meg, a mely év óta 
évenként 8— 10.000 lélek indult út
nak, e szám pedig rohamosan nö
vekedve, 1892-ben már 32.683 főre 
emelkedett. A  kivándorlók számát 
az alábbi felsorolás évről-évre tűn
teti fel:

dorlói közt van a legkevesebb nő és 
gyermek, és ezen arány évről-évre 
csökken; a hetvenes évek elején 
száz férfi kivándorlóra m ég több 
mint 60 nő jutott, azóta ez az arány 
alászállt 30—35-re; kor tekinteté
ben volt a kivándorlók közt a het
venes években 27—30% tizenöt 
éven alóli gyermek, m íg ma csak 
6— 10 található. Ezen adatok hatá
rozottan arra utalnak, hogy a ki
vándorlás nagyfokú elterjedésével 
a kivándorló családok elszaporo
dása korántsem tart lépést, ellenke
zőleg a kivándorló családok száma 
az összkivándorláshoz viszonyít
va, lassanként csökken, úgy, hogy  
ma a kivándorlóknak m indössze 
alig 20 százaléka m egy családostul 
Amerikába.

Felette becsesek az amerikai 
statisztika azon adatai, melyek a ki
vándorlók foglalkozását tűntetik 
fel; a magyarországi kivándorlást 
az jellemzi legélesebben, hogy az 
értelmiség, a tanult elemek majd
nem teljesen távol tartják magukat 
tőle; ellenben feltűnő nagy szám 
mal vándorolnak ki munkások és 
napszámosok, kik nem tartoznak 
valam ely határozott kereseti ág
hoz. 1874-től 1892-ig több mint 
200.000 magyar vándorolt az Egye
sült-Államokba s ezek közt csak 
416 tartozott a szellemi keresethez, 
5175 volt iparos, 2963 kereskedő, 
2874 bányász, 5512 földmíves, 4451 
cseléd és szolga és 105.621 munkás 
és napszámos; a fennmaradó ösz- 
szeg a foglalkozás nélküliekre esik, 
kik közt a nők és gyermekek is ben- 
foglaltatnak. A durva testi munká
ra utalt elemeknek ezen nagyfokú 
kivándorlása a magyar kivándor
lás legjellem zőbb vonása, m ely  
ezen tekintetben az összes államok 
közt kivételes helyzetet foglal el. 
Kivándorlóink közt 52.7% munkás 
és napszámos, holott m ég Olaszor
szágból is, —  ahonnan szintén sok 
m űveletlen elem vándorol ki —  
csak 46.9% munkás és napszámos 
indul Amerikába, ellenben Ausztri
ából csak 28.5, A ngolországból 
19.4%, sőt a Ném et birodalomból 
csak 15.6%. Ezzel szemben a tanult 
foglalkozások aránya az egyes or
szágok kivándorlói közt a követke
ző: Skótország 24.6, Anglia 16.0, 
N ém et birodalom  11.3, Olaszor
szág 7.7, Ausztria 7.6, Magyaror-

1861 2 1871 119 1881 6 756
1862 17 1872 1 032 1882 11 602
1863 28 1873 892 1883 12308
1864 40 1874 852 1884 10 708
1865 322 1875 747 1885 9 181
1866 45 1876 475 1886 18 110
1867 25 1877 540 1887 14 301
1868 8 1878 632 1888 12 856
1869 — 1879 1518 1889 15 746
1870 1 1880 6668 1890 27 548

1891
1892
1893

27 548 
32 683 
26219

Az amerikai statisztika adatai
ból kitűnik, hogy a magyarországi 
kivándorlók rendszerint családjuk 
nélkül indulnak a nagy útra, vagy 
pedig olyan elemek vándorolnak 
ki, melyek még családot nem alapí
tottak; ez kitűnik abból, hogy — 
Írországot kivéve — hazánk kiván

ö s s z e fo g la lá s :  
1861—70 488
1871—80 13475
1881—90 136 562
1891—93 86-450

összesen 236 975

szág csak 4.4.%. A z idevágó ada
tokból kitűnik, hogy vannak foglal
kozási ágak, m elyek évről-évre  
szolgáltatnak bizonyos contingenst 
a kivándorlók tömegéhez, m íg má
sok csak egyes években szerepel
nek nagyobb számmal; ez utóbbiak 
tükröztetik vissza azon eseteket, a

m időn a kivándorlási ügynökök  
csábításaira egyes községekből ha- 
sonfoglalkozású egyének csoporto
san vagy töm egesen ragadták ke
zükbe a vándorbotot, s nem egy  
esetben a községek lakosságának 
negyed-, sőt harmadrésze távozott 
el. így  néptelenedtek el a felsőm a
gyarországi bányavárosok, többek 
közt Gölniczbánya és Dobsina, ne
hány év alatt; a magyar bányászok  
kivándorlása 1885-ben indult m eg  
tömegesebben és pedig a követke
ző számokkal: 1886-ban 360,1887- 
ben284,1890-ben 505 ,1891-ben 689 
és 1892-ben 898.

A z Egyesült-Államokba kiván
dorolt honfitársaink száma és föld
rajzi eloszlása a népszám lálások e- 
redményeiből is kitűnik; 1870-ben 
m ég csak 3.737 magyar születésű  
lakója volt az Egyesült-Állam ok
nak, 1880-ban már 11.526 és 1890- 
ben 61435. A  magyarok leginkább 
a keleti államokban telepednek le, s 
legnagyobb szám m al a követke
ző k b en  vannak: P en n sy lv a n ia  
24.901, N ew -Y ork 15.598, Ohio  
5.431, N ew -Jersey 3.417, Illinois 
3.126. Ezenkívül a nyugati és északi 
államokban, így Kansasban, Neb- 
raszkában, Dakotában, Kaliforniá
ban stb. is élnek  m agyarok na
gyobb számmal (nehány száz). A  
városok  k özü l legtöb b  m agyar  
New-Yorkban van, a hol 12.222 él; 
to- vábbá Clevelandban 3210, Chi
cagóban  1818, P h iladelp hiáb an  
1354, Pittsburgban 794, Brooklyn- 
ban 663, Newarkban 430, A lleg- 
hanyben 312, stb. Legsűrűbben  
Pennsylvániában él a magyarság, 
ahol alig van nagyobb város vagy  
község, m elyben magyarok ne él
nének. A  magyarság eloszlása is jel
lem zi a k ivándorlási m ozgalom  
minőségét; az ötvenes években, m i
dőn politikai em igránsaink  na
gyobb  szám m al hajóztak át az 
Oczeánon, leginkább a nyugati és 
belső államokat keresték fel, ahol 
gazdasági vállalkozásokra alkal
masabb volt a talaj. Akkori kiván
dorlóink kivétel néíkül a m űveltség  
magas fokán álló férfiak voltak, kik 
a magyar névnek tiszteletet és be
csülést sze- reztek. Ma kivándorló
ink a lega lsób b  n ép rétegek b ől 
szárm aznak, kiknek existentiáját 
többnyire csak a durva testi munka 
biztosítja s kik ezért leginkább  
nagyvárosokat és egyes bányavidé
keket keresnek fel, ahol le g k ö n 
nyebben remélnek boldogulhatni, 
így a magyarság földrajzi eloszlása 
is jellemzi azt a kényes átalakulást, 
m elyen a magyar kivándorlás az 
évek során át keresztül ment.

T H IR R IN G  GUSZTÁV
(kivonat)

A magyarok kivándorlása 
Amerikába. (Magyar Tudomány 
2000.2. szám)
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J Á N K Y  BÉLA N egyvenkét haiku
Köszöntjük a 70 éves költőt

Riadó
Lebegő akna
úszik az Őrtornyok közt.
Vigyázz, pacsirta!

Öregkor
Gyermekláncfűvel 
benőit sínpár a kihalt 
végállomáson.

Horror
A furulyában 
puskagolyó, kioldott 
bomba a dobban.

M adárkorszak  
A kő madár volt 
egykor, és fészke is volt, 
és énekelt is.

H alm ozo tt ősz
őszülsz már, hulló 
falavélet sodor a 
szél a hajadba.

Jónás bálnája
A bálna, Jónás, 
megvédett a bálnáktól 
a bálna gyomra.

A dolgok rendje 
Fekete hóra
a dolgok rendje szerint 
fehér varjú száll.

Búcsú a kerttől
Nem ültetek már
fát, szőlőt: gyönyörködnöm
kellene bennük.

M imikri
Legyek röpködnek 
fekete árnyék puha 
biztonságában.

Versengés 
Sírhant a dombon. 
Verseng a feledés a 
gyomosodással.

Arckép helyett
Elnémult lélek — 
rúdjára csavarodott 
zászló a szélben.

Napló
Ma is járt a Nap.
Ám ma sem jött vele a 
szemeteskocsi.

Századvég  
Ablakok törnek.
Bomlott kutyák ugatják 
a kopjafákat.

M últ id ő
Vesztegel égő 
hídon az emlék zsúfolt 
személy vonatja.

Nekrológ
ó  megmutatta: 
a holttestén át vezet 
a helyes tévút.

A Holocaust tartom ányai
Autósztrádák 
fojtják bele a szót a 
tömegsírokba.

Túlvilág
Havazott éjjel.
Egy sírhoz sem vezet ma 
lábnyom a hóban.

Sáros harmat 
Fűszálon hangya. 
Elbitangolt a bolytól, 
harmatot sároz.

A Nap kihűlése
Kihűlsz te is, Nap, 
ha az ember már nem tud 
felmelegedni.

Lapjárás
Amíg veszítek, 
élek. Vesztemre minden 
perc nyereségem.

A tenger akusztikája
A fuldokló még
hallja:— Badarság. Nincs már 
senki a vízben.

Patriárkális
Libák a sínek 
között. A jelzőlámpa 
pirosra váltott.

Naptükör
Napfolt sötétje — 
A búvópatak okkal 
rejti el tükrét.

Gyűjtőhely
Auschwitz füstje, 
ima, egérhúgy bűze — 
minden az égbe szállt.

M atsuo Basho emlékére
Hold sugarából 
sző takarót a kertre 
a nyári este.

Elégia
Hulló hajszálam, 
emlékszel, emlékszel-e 
a lobogásra?

In memóriám aquae
Bontják a házat. 
Állítsatok emléket 
a gémeskútnak.

Papírsárkány
Szállj, papírsárkány. 
Zsineged álmairól 
gombolyodik le.

Vonszolódás 
S mentünk még együtt 
egy darabig — így történt, 
hogy most fáj az ősz.

Vádemelés 
Azt mondják vádlón: 
irredenta, pedig csak 
lélegzetet vesz.

Hídpróba
Repedez, mállik 
a hídpillér a vízben, 
s az ív gyanútlan.

Időjárás
Kézfogások, ó, 
jó melegükre cudar 
északi szél tör.

A méltóság történései 
Árad a patak, 
sziklaköveket görget — 
törpül a havas.

Á lla ti dolgok
Ha megszelídül 
az ember, bezárhatnak 
az állatkertek.

Sátorudvar
A vezér sátra.
A gyepet körülötte 
zöldre tanítják.

Fogadalom
Nincs olyan jordán, 
keresztkoma, keresztkút, 
olyan keresztvíz...

Sebzett bolygó 
Valahol ágyú 
dörgött az éjjel. Vérzik 
a Föld az űrben.

A veszély  fokozata i
Veszélyben élni 
s tudni: veszélyesebb a 
segély kiál tás.

Ő sz
Levelek hullnak — 
jó volna tudni, mit írt 
a nyár reájuk.

Xenofób plakát
Odébb egy éggel! 
Elkotródj, hé, itt fáj a 
földnek a táncod!

Létforma
Piszkos ablakok 
mögött sötétben, várva 
az ablakmosót.

Életerő
Havasi kőszirt.
Harmat szomjával sziklát 
repeszt a fűszál.
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BALÁZS IMRE JÓZSEF

A hasonlat
egyik oldala
Egyszer úgyis hátralapozol, mondja annak a 

Markó-versnek a címe, amelyik felvezeti a költő 
szonett-korszakát az 1987-es kötetben. Csak a 
dm  mondja, a szonett tizennégy sora máshon
nan kapcsolódik ehhez az el sem kezdve félbe
hagyott m ondathoz. A  mondat "előtt" és "után" 
is lennie kell valaminek. Miért mondaná külön
ben, hogy egyszer? Mit jelentene másként az 
úgyis? A"hátralapozás" gesztusa ismerősnek tű
nik ugyan, de ez az ism erősség csalóka, hiszen  
hátralapozni is sokféleképp leh et hátra, azaz a 
könyv, a krimi végére, azért, hogy idő előtt kide
rüljön, ki a gyilkos, és hogy elveszi-e a fiú a 
lányt. Hátra, vagyis vissza a sínes dossziéban, 
hogy mi is állt pontosan a régebben aláírt szer
ződésben. Nem is annyira az irány kétértelmű
ségét érdemes itt felvetni, inkább az irányultság 
sokféle lehetőségének problémáját: hogy miért 
lapoz hátra a lapozó, mit keres, mit csinál saját 
hátralapozásával. "Ha arra kémek bennünket, fon
toljunk meg egy mondatot, amelynek nincs megadva 
a kontextusa, automatikusan abban a kontextusban 
fogjuk meghallani, amelyikben a leggyakrabban talál
kozunk vele" —  mondja Stanley Fish a "Van szö
veg ezen  az órán?" kérdés kapcsán. A  leg
gyakoribb kontextus persze szem élyre szabott 
és történetiségében (tehát változásában) megra
gadható. Épp ezért nem tudom, mi lehetne a 
"hátralapozás" leggyakoribb kontextusa Markó 
Béla gyűjteményes verseskötetének erőterében. 
A nyolcvanas-kilencvenes évek versnyelvében 
és irodalomról való beszédében kondicionált ol
vasó (aki ezúttal kritikus is) hajlamos (helyesbí
tésre készen, ahogy a Fish-történetben is az első 
körben "rossz" kontextust m ozgósító oktató) a 
vershagyománnyal kialakított viszonyra vonat
koztatni az ide-oda lapozást. A verseim alatt 
olvasható szonett persze maga is leggyakoribb 
kontextus-ként fogható fel: "annyi kell csupán,/ 
hogy egy rossz ízű, hideg délután/,/ amikor könyveid 
fölé hajolsz,/ és jól ismert sorok közt vándorolsz,/ nem 
is figyelve, hogy helyet cserélsz,/ váratlanul egy 
könyvből visszanézz// magadra, s aztán úgy olvasd 
tovább/ a föléd hajló ingyen mosolyát,/ ahogy ő  eddig 
téged olvasott". Itt mintha arról is szó lenne, 
ahogy a versek írója rálapoz saját korábbi énjeire 
(olyasformán, ahogy a fentebbi sínes dossziés 
hátralapozó). így  a mondat másik legreleván
sabb kontextusává az a fülszöveg válik hirtelen, 
amelyet a gyűjtem ényes kötethez fogalmazott a 
szerző: "Útközben verset összegyűjteni: a sors kihí
vása is lehet. Arra kérem hát a sorsot, ne változasson 
sóbálvánnyá engemet azért, amit most elkövettem, 
engedje inkább, hogy versben folytassam egyszer eze
ket a verseketl"

(Egyszer) A z  önbeteljesítő jóslatok szoktak 
így kezdődni. Azáltal, hogy Markó éppen a Friss 
hó a könyvön című kötete élére helyezte el a mon
datot, hogy Egyszer úgyis hátralapozol, be is telje
sítette, a kimondás jelenébe hozta a lapozást. 
Markó időről időre megáll, és valami másba fog. 
A z 1987-es kötet pillanatában éppen szonetteket 
kezd írni a lüktető, variációs ismétlésekből épít
kező szabadversek után. Ezekkel az életműbeli 
fordulatokkal nyilván a szerzőnek is kezdenie 
kellett valamit (Markó rendkívül reflektált köl
tészetet m űvel), és a váltások a recepcióban is 
nyomokat hagytak. A z életmű nagyrészét már 
az utólagosság perspektívájából szem lélő inter
júban így reflektál a fordulatokra a szerző: "Egy 
viszonylag jó indulás után elég hosszadalmasra sike
rült az én útkeresésem. Ennek egyik következménye, 
hogy ma már tudatosan vállalom az időnkénti hang
váltás kockázatát. [...] Rá kellett jönnöm, hogy időről

időre irányt kell változtatnom, mert másképpen ru
tinból kezdek írni." (Az ismeretlen elem. 245. In: 
Markó Béla: Az erdélyi macska. Pallas-Akadémia. 
Csíkszereda, 1999.) Érdekes végigkövetni annak 
a közegnek az alakulását is, amelyben az irány
váltások lezajlottak. Miiven szövegek vették kö
rül a fo lyóiratokban , könyvesboltok ban  a 
Markó-verseket? A  recepció (legutóbb Papp 
Endre átfogó pályaképe a 2000-es Nemzetiségi 
magyar irodalmak az ezredvégen dm ű kötetben) 
hajlamos egy sajátos genealógiát kialakítani a 
Markó-versek számára, amely végső soron az
zal a látványos váltás-sorral van összefüggés
ben, amely Markó versbeszédében végbement: 
a kezdeti hagyományosabb versnyelvű és kép
kezelésű, értelmezési konszenzust célzó szöve
gek  h elyét a harm adik kötettől átveszik  a 
hosszabb, bizarabb képeket felvonultató sza
badversek, majd az 1987-es kötettel kezdődően  
túlsúlyba kerülnek a klasszikus formák: a szo
nettek és szapphói strófák, amelyek egy közvet
lenebbül "vallomásos", majd "alkalmi" vers
beszédet helyeznek előtérbe. E váltások iroda
lomtörténeti kontextusát Papp Endre így vázol
ja fel: "Míg az induld pillanatában inkább a Farkas 
Árpád—Király László—Ma gyári Lajos »vonalhoz« 
kötődik, addig a hetvenes években költészete már ha
tározottan Szőcs Gézáék, Egyed Péterek generációjá
hoz kerül közel. A nyolcvanas években azután sajátos 
fordulatot vesz pályája, majd a kilencvenes években 
bekövetkezik az — önmaga által — ideiglenesnek 
tekintett elhallgatás, az irodalmaid szerep politikaira 
cserélése." (Dialogicitás és szintézis. 256-7. In: 
(Szerk.) Görömbei András: Nemzetiségi magyar 
irodalmak az ezredvégen. Kossuth Egyetemi Ki
adó, Debrecen, 2000.) A nyolcvanas évekbeli "sa
játos fordulatot" Markó így értelmezi 1990-ben a 
már idézett, Keresztury Tibor által készített in
terjúban: "Közben beérett már egy újabb nemzedék: 
Kovács András Ferenc, Visky András, Egyed Emese, 
Tompa Gábor egészen másfajta lírát művel. Klasszi- 
cizáló hangjuk, személyességük nemcsak az európai 
hagyományok teljességét idézi föl, hanem az erdélyi 
elődökre is visszautal: Dsidára, Áprilyra. Magamhoz 
most őket érzem a legközelebb, hiszen évek óta ked
venc formám a szonett." (Lm. 248.) A z idézett 
interpretációk szerint tehát Markó abban a hely
zetben van, hogy állandóan a mindenkori legfia
talabb nem zedékhez "fiatalodik" poétikailag, 
ugyanakkor mindegyik versbeszédet eltávolítja 
kissé magától, nem kíván igazából részt venni a 
nemzedékesdiben. A  kérdés, amelyet ezek a (tú
lontúl) jól kontextualizálható váltások felvet
nek, az, hogy vajon nem túl kézenfekvő-e min
denkor összhangban látni a fordulatokat az 
újabb és újabb generációk szemléletváltásaival? 
A m ásodik világháború utáni erdélyi iroda
lomtörténetek hajlamosak beleragadni a forma
rom bol á s -fo r m a ő r z é s /te r e m té s  e l le n té t
párjaiba, amelyeket olykor az avantgárd, illetve 
klasszicizáló poétikák kettősének neveznek (a 
szóhasználatbeli különbség ebben a recepció- 
történetben nem releváns). A z, hogy a formai 
váltások valóban szemléleti változásokat takar
nak-e nemzedékről nemzedékre (vagy Markó 
esetében: kötetről kötetre), igazából nem meg
közelíthető a fenti oppozíciókban.

Legrelevánsabb talán az lenne, hogy a nyolc
vanas évekbeli "sajátos" (szonett-) fordulatra ve
títenénk rá annak interpretációit, annál is 
inkább, mivel Kovács András Ferenc és Visky 
költészete a posztm odem  poétikák felől is meg
ragadható, amelyek (legalábbis saját interpretá
ciómban) zárójelbe teszik a formaproblémákat, 
pontosabban: a dialóguselv mentén értelmetlen
né teszik a rom bolás/őrzés oppozíciókat.

Markó, aki a hetvenes-nyolcvanas években 
gyakran írt kritikákat, jó érzékkel figyelt fel a 
nyolcvanas évek poétikai és szemléletmódbeli 
váltásaira, Kovács András Ferenc és Visky And
rás köteteiről írva. A  diagnózis Visky kapcsán 
így hangzik: "Ide kapcsolódik Visky különös »ag- 
noszticizmusa* is: »azt veszítem el\ amit megneve

zek«, a szüntelen kételkedés abban, aminek megte
remtésén ugyanakkor teljes hittel fáradozik." (In: Az 
erdélyi macska. 205.) A  posztm odem  pillanatai
nak értelmezése ez, s a keret, am elyben ezt a fajta 
nyelvhez és világhoz való viszonyt Markó el
gondolja, m ég jellemzőbb a KAF m ásodik köte
téről írott 1989-es kritikában, am elyben némi 
kétkedéssel bevezeti magát a terminust is: "A 
posztmodemnek ugyanis állítólag az egyik legfőbb 
ismérve a kultúrába való visszavonulás, amit a poszt
modem költő korántsem menekülésként, hanem 
visszatérésként, visszavételként él meg." (Lm. 212.) 
Az értelmezés erős kontextus függősége a mából 
nézve nyilvánvaló, a p osztm od em  fogalma  
Markó gondolatmenetében egyfajta válasz az 
avantgárd zsákutcába jutására, s valahová az 
individuum -közösség, forma-formabontás, if
júkori borzasság-érett letisztultság fogalom pá
rok kereteibe illeszkedik. "A formák szétbomlása 
vagy legalább elkomorodása Kovács András Ferenc
nél is —  hitem szerint szükségszerűen —  bekövetke- 
zik" —  kockáztatja m eg a vélem ényt az első  
KAF-kötet kapcsán, 1984-ben (Lm. 182.).

Markó Béla "klasszidzálódása” tehát aligha
nem másvalamiről szól, mint a Kovács András 
Ferencé. Hátralapozás, saját költészetének az új- 
ra-felkeresése is (talán valami folytonosságnak  
a felismerése is a váltás tudata mellett). Markó 
az a fajta írástudó, aki állandóan töpreng saját 
státusán, saját feladatán. Kipróbál, méricskél, 
számbavesz, majd d ö n t Egyszersmind tudósít 
m érlegeléseiről, dilem m áiról, s  a helyzetről, 
amelyben éppen azok a dilem m ák fogalmazód
nak meg. Ha szellemi elődöt keresnénk ehhez a 
m agatartásform ához, talán Székely Jánosra 
gondolhatnánk elsőként, akit Markó gyakran 
megidéz. Több műfajban, több szerepben van
nak otthon mindketten, és m indegyikben hig
gadtan, precízen, tudatosan. M égsem ugyan
arról van szó. Székely János higgadtsága a nagy 
rezignáltaké, lába előtt csak saját maga által lá
tott szakadékok nyílnak, s ahogy tudósít róluk, 
hihetővé teszi őket. Markó is rendkívüli figye
lemmel követ mindent, ami körülötte és benne 
történik, de ezt az érzékenységet hajtóerőként 
használja az azonnali cselekvéshez, valahány
szor hiányosságokat éraékel. Recenziókat ír, la
pot, antológiát szerkeszt, verselemzés-rovatot 
vezet az Igaz Szóban, és persze verseket ír. A m i
kor pedig szükség van rá, vállalja a politikai 
szereplést is.

Markó Székely Jánosról írva döbben rá, 
hogy a vers a költőtárs számára: eszköz —  s a 
gondolatot enyhe borzongással magáévá teszi.
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Árnyalatnyi különbség talán abban fedezhető 
fel, hogy miként viszonyul elképzelt/terem tett 
közönségéhez a két szerző. Markó 1991-ben a 
gyermekirodalom ürügyén fogalmaz új esztéti
kát: "Csak azt vallhatom, amit most igaznak vélek, 
hogy a vers: eszköz. Ezt így leírni rettenet. Különö
sen nekem, aki mindig arra vágytam, szűnjék meg a 
kényszer, amely nálunk az író becsületbeli köteles
ségévé tette, hogy megvívjon az övéit fenyegető sár
kányokkal, lidércekkel és pártaktivistákkal. (...) 
amikor gyermekeknek írok, egy jól körülhatárolt kö
zönségnek szánom szavaimat, az 6 arcukat nézem, 
miközben a fehér papír fölé hajolok." (I.m. 109.) 
Am it a gyermekirodalomról mond Markó, azt 
természetesen általában érzi érvényesnek, és itt 
van érzésem szerint az ámyalatni csúszás a 
kiindulóponthoz k épest Székely Jánosnak nem 
ú gy van "jól körülhatárolt közönsége", ahogy 
Markó továbbértelmezi; nem egy adott helyzet
ben létező, helyzet révén leírható közönsége 
van, hanem inkább a gondolkodásnak, problé
m aérzékenységnek egy adott pontjáig jutott 
(vagy juttatott) közönsége. Gyönyörű és rend
kívül jellem ző a m omentum, amelyet Markó 
nyilvánosságra hoz a híres Ars poetica, a költé
szet haláláról szóló Székely János-előadás kap
csán : "Meghívottja voltam ugyanis Székely 
Jánosnak, aki külön levélben invitált, hogy menjek el, 
mert tán számomra is fontos,amit mondani akar. (...) 
Máig gondolkozhatom, hogy azzal az imitációval 
vajon nem lebeszélni próbált-e a választott pályáról, 
miközben bölcs rezignációval továbbra is közlésre 
javasolta verseimet." (Lm. 100) Székely János te
hát közönséget választott magának.

A  vers: eszköz gondolata persze utólagos 
fejlemény Markónál, hiszen az első néhány kö
tet éppen az efféle látásmóddal való állandó 
vita és (olykor) ironizálás terepe. De ez már nem 
annyira az egyszer —  a történetiség, az állandó 
váltások és helyzetreflexiók —  felől ragadható 
m eg, inkább a viszonyulások: az úgyis felől.

(Úgyis) Rezignációt persze Markónál is talá
lunk. De mielőtt egy beállítódást egy kritika 
erejéig pozitív értékjelentésekkel bástyáznék 
körül, fontos m egnézni, mire vonatkozik Mar
kó rezignációja (vö. "úgyis hátralapozol"), és 
m ilyen hatással van a versnyelvre. Már az első 
két kötet verseiben fel-felvetődik az "örökölt" 
versnyelv inadekvátként való érzékelése, a má
sodikban pedig m ég gyakoribb: "jártás a cethalba 
dobott üzenet, az üzenet-ember csak sorsunk egzoti
kuma. Bőrünk pergamenjére ne írjanak semmiféle 
üzenetet" (Befejezetlen kör) Vagy, választási hely
zetként felfogva: "Itt az út kettéhasad./ Középen 
szakadék tátong./ A kő a semmibe repül/ tehetetle
nül./ A kard a semmibe csapódik/ tudatlanul." (Út) 
Ebben az időszakban Markó igyekszik tudato
san elkülönülni a közösségi beszédm ódtól, an
nak bevett képi rendszerétől. A  látványos sza- 
kítási kísérletet a Lepkecsontváz dm ű  kötet hoz
za, am elyben m egnyúlnak a versek és a versso
rok, kapkodóbbá, asszociatívabbá válik  a 
versnyelv, am elyet ism étlődő szókapcsolatok, 
mondatszerkesztések terelnek vissza időnként 
a linearitás felé. A z igehasználatban ugyanak
kor gyakran figyelhetők meg váratlan átcsapá- 
sok egyes és többes szám között (Az emlékezés 
módszertana, A szitakötő leírására készülődve, 
Áramszünet a házban és a kertben stb.).

"Nem lehetsz itt is, ott is" - mondja A látvány 
értelmezése című vers. Ez az állandóan visszaté
rő gondolat az egym ást követő Markó-kötete- 
ket az azonos problémaérzékenység mentén 
kapcsolja össze. A  szerző egy kilencvenes évek
ben készített interjúban egyfajta megfejtést is 
kínál arra, hogy a "formabontás" hogyan képes 
az itt-et és az ott-at egyazon oldalra hozni (mi
közben egy újabb ott-hoz viszonyul): "nagyon 
hamar kiderült, hogy az avantgárd formabontás ép
pen úgy politikai gesztus, mint a legközvetlenebb 
politikai tartalmakat hordozó hagyományos formájú 
irodalmi munka. [...] A fiatalok nagyon hamar rá- 
éreztek arra, hogy ez az avantgárd formabontás tu

lajdonképpen mit modellál — egy egész rendszernek 
a lebontását, vagy lebonthatóságát modellálta, és ez 
mit a lényeges" (Kultúrává kell tenni a kultúrát, 
irodalommá az irodalmat. 82—3. In: Martos Gá
bor: Marsallbot a hátizsákban. Kolozsvár, Erdélyi 
Híradó, 1994.)

A  különböző beszédmódok átitatják egy
mást, és ezt a szerző is érzékeli. A Kannibál idő 
című vers, amely a legkegyetlenebbül reflektál 
a mondatok áteresztő képességére, az 1988—  
89-es közegben szinte adatrögzítésként hat, 
ugyanakkor magát a mechanizmust ragadja 
m eg képileg— a beszéd és ellenbeszéd egymás- 
bacsúszását "de lassan elromlik a test,/ lassan el
romlik a lélek,/ elromlanák a versek,/ a sejtek 
rugalmas burkán,/ a szavak feszes hártyáján/ átha
tolnák a mérgek,/ bent is az lesz, ami kint".

Az önreflexív beszédmód —  ezt Markó ver
sei jól érzékeltetik — nem feltétlenül "menti 
meg" a beszédet attól, amire reflektál. Talán 
nem is az a célja. Markó vonzódik a paradoxon
hoz, az önmagába visszatérő gondolatmene
tekhez. "Szabadon áradó szabad verses formával, 
automatikus írásra emlékeztető, látszólag összefüg
géstelen fecsegéssel, szürrealista képiséggel, dadaista 
hangeffektusokkal beszéli el a formabontó kísérletek 
teljes kudarcát" —  állapítja meg Papp Endre Az 
örök halasztás című kötet verseiről. (I.m. 268.) A  
kérdés az, vajon "ugyanoda" ér-e vissza a gon
dolatmenet, ahonnan elindult, vagy spirálsze- 
rűen képes átbillenni egy másik síkba. Ez a 
modell persze nem ugyanaz, mint amelyet a 
Markó-recepció a tézis— antitézis—szintézis 
genealógiájaként vázolt fel több ízben is, a szo
nett-szerkezetet valamiféle "egészre" kivetíthe
tő részletként tételezve , ahol a négysoros 
szakaszok tézisét és antitézisét a háromsorosok 
szintézise követné. A formaproblémát fenntar
tó oppozíciós gondolatmenetből nem lehet ki-

Feszt László grafikája

lépni: újra és újra ugyanoda érkezik vissza a 
folyamat. Formarombolás, avantgárd, (köz)ért- 
hetetlenség vs. formakultúra, klasszidzálás, 
(köz)érthetőség.

(Hátralapozol) Mit keres, mit csinál tehát a 
hátralapozó? "Hátralapoz" a poétikatörténet
ben a szonettig, majd Szapphóig? Felkeresi saját 
korábbi vers-énjeit, továbbírási lehetőségeket 
és hiányokat keresve? (Az első  szonettkötet 
egyébként remek, kegyetlen szerelmes verseket 
is közöl, egy korábbi fehér foltot tüntetve el.) A  
már idézett, Keresztury Tibor által készített in
terjúban Markó a klasszidzálás és a személyesség 
fogalmaival írja körül Kovács András Ferenc, 
Tompa Gábor és nem zedékük költészetét, és az 
olvasói hangoltság ebben a korszakban első lá
tásra megfeleltethető a szonettfurdulatnak.

A fordulat korábbi kötetekre való visszave- 
títése azonban felerősíti azoknak a korábbi di
lem m áknak az in ten zív  m egjelen ítését, a- 
melyek épp a szem élyesség iránti igény bejelen
téseként is olvashatók (Vö. "ott ülnek évszakok 
kapujában/ a gyermekjátékká töpörödött öregem
berek/ s mi behúzódtunk a szavak városába/ [...] 
bezártatok ide mint kisgyereket/ hogy csak a piacra 
mentek" (A szavak városában) Vagy: "Ragasztott 
álarcunk: a szó/ leválik, szemünkig jön az ablak." 
(Rekviem), a szabadvers-korszakból ped ig  a 
közlésképtelenségre reflektáló versek közlés
igényét (Ócskapiac, A kétértelmű táj stb.). Vagyis: 
a "szintézisolvasat" valam iféle eleve-létező  
szintézist tesz láthatóvá. A  fordulatok egy line
áris, teleologikus olvasat kialakíthatósága irá
nyába hatnak ebből a nézőpontból.

A legjobb Markó-versek kilépnek ebből a 
linearitásból, mintha egy hasonlatnak csupán  
egyik oldalát képeznék, a másik oldal távollété
ben. Ezek a versek képesek kimozdítani a be- 
id egződ ött értelm ezési láncolatokat —  ha 
szonettről van szó, akkor nem indítják be feltét
lenül a szonett-klasszicizálás stb. reflexeket. 
Olykor tautológiákat m ozgósítanak, amelyek  
szórni képesek egy potenciális "másik oldal" 
jelentéseit: "A levélben, melyet remegő kézzel fel
szakítasz, / csak ennyi áll: levél. A hír, melyet/ lihegve 
átad valaki, így hangzik: hír./ S ha szólsz, csak annyit 
jelent az is:/ szóltál. Nem tátogsz, nem fuldokolsz, 
míg/ bugyborékol körötted a vízízű oxigén." (Hátte
rek) A közlés ezekben a versekben nem valami 
más helyett áll, hanem felismeri és megteremti 
azt a lehetőséget, hogy a képek, mondatok ön
magukban váljanak fontossá. A Virágos álarc, az 
egyik  legjelentősebb M arkó-vers azt sejteti 
ugyan, hogy arc és álarc egymásról leválasztha
tók, ugyanakkor mindkettő "megérthetőségét" 
problématizálja, szóródó jelentésű képekbe írja: 
"zöld ragyogású virágszárban huzatos/ lépcsőház
ban haladunk felfelé egyenletes/ zúgással-dübörgés- 
sel száguldanak a/ nedvek a gyökerekből a virágok/ 
vakító fehér kelyhébe csipkézett/ félgömbök háromne
gyed-gömbök,I fénylenek kettészakított felhő/ úszik a 
szélben mindennap újabb/és újabb napkorong bukik 
a/ láthatár mögé gyűlnek a piros/ gömbök a hegyek 
mögött [...]/ félér virágkehelyből/ kidugjuk fejünket 
benézünk a láthatár/ mögé kíváncsian és szömyül- 
ködve/ nézzük lefejezett napjaink pirosló/ temetőjét 
izzó lángoló salakját/ kezünket szemünk elé kapjuk a 
lengő/ virágkehelyből fagyos szélfújta csúcsról/ 
egyensúlyunkat vesztve lezuhanunk és/ zöld masz
kunk félrecsúszik világít az arcunk." (Virágos álarc)

A  gyűjteményes kötet címe, a Szétszedett vi
lág arra bátorít, hogy ezeket a verseket tekint
sük kiindulópontnak, a hátralapozást ide-oda 
lapozássá változtatva. Az "életművek" mindig 
csábítanak arra, hogy a kronológiát teleológia- 
ként olvassuk és használjuk. Mégis: a poétikai 
következetlenségek, széttartó mondatok leg
alább annyira olvasásra kínálják magukat, mint 
a következetesség.

Markó Béla: S z é ts z e d e t t  v ilá g . Egybe- 
gyűjtött versek (1967—1995). Mentor Ki
adó, Marosvásárhely, 2000.
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SZŐCS ISTVÁN

ÚjraOLVASÓlámpa 
Új és új 
Atlantiszok II.
Mottó:
Ami az ideggyógyászatban egy idegbaj, a 

néprajzban az egy kultúra: külön tünetnyelven 
beszéld állapot, vagy, ha úgy tetszik, életérzés.

(Németh László Frobeniusról)
A z utolsó ötven-hatvan év történetének 

talán legvonzóbb fejezete a szemben úszóké, 
így nevezem azokat, kik nemesebb hajlamuk
hoz híven szembe mertek az idővel fordulni. 
Hogy lesz a tudatosan vállalt korszerűtlenség
ből: új kor? Hogy tokolódnak el a jövő spórái 
egy ellenséges környezetben? M i tartja ben
nük a lelkesedést a sikertelenségben? A  törté
nelemben nincs hitet adóbb, a nagy dolgok 
mellett hatalmasabban tanúskodó (jelenség), 
mint ezek a dacos szellemek.

(Németh László Stefan Georgéról)

1.
Ahogy az első világháború utórezgé

sei elültek, a huszadik század első negye
dének töltével, a világ elkezdett válságok
ról beszélni, előbb gazdaságiról, majd po
litikai, kulturális, m indenféle válságról, 
m íg eljutott az em beri létnek, sőt egyálta
lán a létnek, az életnek, az élhetésnek a 
válságáig, és egyre többet, egyre szapo
rábban és hangosabban beszélt, amíg a 
válságról beszélés válsága is beütött, és 
divatjelenségnek, sőt hóbortnak, m odo
rosságnak, szólam pufogtatásnak és köz
helyekben való dagonyázásnak lett kény
telen tekinteni m inden jóízlésű ember a 
válságosdit. Pedig a XX. század egyre sze- 
m érm etlenebbül gyártotta és viselte a vál
ságait, m intha egyebet nem  is produkált 
volna a történelem  számára.

Többek közt a gondolkodás válságá
nak (értve ezalatt a tudom ányos gondol
kodást) s egyáltalán a logika válságának 
tulajdonítják sokan, hogy a krízis-világ- 
közérzettel egyidőben jelennek meg a mí
tosz-keresések, az új mítoszteremtés kí
sérletei — s ezek nem  azonosítandók új
m iszticizm ussal vagy okkultista járvá
nyokkal, s az erről való csárrogásnak is 
ugyanolyan s m ind napjainkig tartott esz
kalációja következett be, m int a krízis-vi- 
lágközérzetről való szalmacséplésnek.

U gyanakkor igaz, hogy egy jelenség 
egyszerre tartalmazhatja önm agát és ön
m agának a gúnyképét is. Egyidőben lehet 
valam i hóbort, papagájosdi, s félművelt 
szajkózás, de ugyanakkor gyötrődő szem
benézés tényszerű igazságokkal. Várko- 
nyi és Kodolányi levelezésének az előb
biekben idézett elemei talán többeknek 
eszébe juttatják e kifejezést, hogy sámán
kodás. Igaz, annak lassabban és szűkebb 
körben terjedt a divatja és nagy visszaesé
sek után  m intha napjainkban tetőzne. Ál
talában az őstörténet, az ősnéprajz, az 
etnológia iránt felébredt érdeklődést pé- 
cézték ki e minősítéssel a konzervatív ka

----------------------HELIKON —

6 -----------------------------------

tedra-tudom ányok képviselői, m int a- 
hogy az ősnyelvészet kutatóit is szívesen 
kenték be a "szu^írkodás" vádjával. És a 
délibábkeigetési,^. Kodolányi írói és Vár- 
konyi tudom ánytörténészi tekintélye elég 
nagy volt ahhoz, hogy velük szemben ne 
vegyék a szájukra az akadém izm us om- 
buc- és bum bucm anjai, de a híveikre 
m indég ráloccsintották, utcagyerekes m o
dorban e "bírálatokat".

Az Atlantiszokat elnyelt örvényekbe 
m érőzsinórokat eregető Várkonyi és a 
"szumírkodó" és Gilgamessel társalkodó 
és a pikkelyesbőrű előemberis égről re
gényt író Kodolányi (Vízöntő), egyhelyütt 
arról levelezik, hogy a m agyar szellemi 
élet fölé em elendő új égboltozat egyes és 
kettes szám ú tartóoszlopai: ők m aguk 
lennének; a harm adiknak meghívnák We
öres Sándort, de — ki legyen a negyedik 
tartóoszlop? Mivel m inden nagy boltoza
tot legalább négy pillérrel kell alátám asz
ta n i Az em ber kissé különösnek tartja: 
egy pillanatig sem  gondolnak Ném eth 
Lászlóra, akivel pedig annyiszor találkoz
tak az eszmebarikádokon. És akihez sze
mélyes jóbarátság is fűzte őket. (Hamvas 
Bélára sem  gondolnak.)

Csak kissé is utánagondolva, ez sem
m iképpen sem véletlen, vagy hűtlen mel
lőzés, vagy  m egfeledkezés. N ém eth  
László a korszak legkritizáltabb és legko
nokabb szembenúszója, nemcsak a világ 
adott állapotával fordult szembe, hanem 
a kivezető, vagy annak tekintett áram la
tokkal is; személyiségképéből nemcsak 
hogy hiányzik a kalandvágy — még a 
képzelet kalandja is, nemcsak regényei és 
drám ái kerülik az elrugaszkodást, de ta
nulmányíróként is "a józanság kolosszusa 
még olyankor is, amikor hirdeti, hogy a 
történelemben m indig van valami két
szerkettőn felüli remény... Ez sem  az 
esszéíró rutinos m űfogásából ered, és 
nem  is romantika, hanem  a m odem  fizika 
és matematika "háttérzenéjéből" csapó
dott ki nála.

Talán éppen ezért közelíthető meg az 
ő reflexióin át a kívülállók számára a Vár- 
konyi-Kodolányi féle őskalandozás. Ép
pen, m ert a tudom ány alapzatán akar 
m indég állani, legjobban látja a tudom ány 
repedéseit is; és éppen e repezedett talajon 
tanult meg egyensúlyozva közeledni "az 
új realizmus" felé.

"A természettudományos alap, amelyen 
a múlt század polgára, m int egyetlen szik
lán vetette meg a lábát, kiderült, hogy 
mállik, morzsolható. Mi volt ez az alap? 
Az a meggyőződés, hogy a term észettu
dós természetétől, vonzalmaitól, előítéle
teitől, bogaraitól független összefüggést 
ismer fel a természetben. A felismerő tu 
dós: személy, de amit fölismer, fölötte van 
a tudósnak: személytelen. Nem zedékek 
születnek-halnak, m űvészetben, politiká
ban, divatban, szokásjogban m indenik a 
maga ösztöneit kergeti, feladva, kinevet
ve az elődöket, de a hajlamoknak ebben a 
szeszélyes ingadozásában egy abszolút 
valóság épül, gyarapszik évről évre, nem 
zedékről nemzedékre, m int a korallsziget

a vizek hullámjárásában: a term észettu
domány. Ez a sziget volt az újkori ember 
büszkesége, erre a belső törvényekkel biz
tosított m aradandóságra állni, nemcsak a 
term észettudósnak, de a történésznek, fi
lozófusnak, sőt a költőnek is legfőbb igye
kezete. Ma (1934-ben!) azt kezdjük látni, 
hogyha m inden más szellemi m egnyilat
kozás: hab és szubjektivitás, a természet- 
tudom ány sem  sziget és abszo lú tum  A- 
laptörvényei nem  biztosítják teljes önkor
m ányzatát, a költő szeszélyes hasonlata s 
a tudósnak a realitást fedő elmélete közt 
nincs olyan óriási különbség, m int hittük. 
A költészet is tudomány, s a tudom ány is 
kacsalábon forog."

Ebből a felismerésből a legellentéte
sebb következtetéseket, azaz konklúzió
kat szokás levonni. H am vas Béla szerint, 
akivel Ném eth éppen e gondolatm enet 
kapcsán vitatkozik: m inden mítosz lénye
gében a valóság tolmácsolása, "s mivel a 
term észettudom ány is a valóság tolm á
csolása, ő is csak mítosz, nem  reális és nem  
időfeletti".

A "mítoszpártiak" véleménye szerint "a 
természettudomány hitelét a technikától 
kapta. A technika felszabadította az anyag
ban szunnyadó démonokat" (mondják ők), 
"elbocsátotta a gőzt, közénk eresztette az 
elektromosságot, kicsalta a kőolaj szelle
meit. E fausti mágia árán csodálatos és ve
szélyes szolgákat kapott az ember. Ok 
húzták fel a mai városokat, s ők tették az 
alvilághoz hasonlókká". A technika ereje 
az, hogy nem lépett ki a valóságból; feltalált 
és nem magyarázott; alkotott, de nem ko
holt. Ehhez a technikához szegődött oda 
magyarázataival a természettudomány. Az 
elektromosság húzott, világított, vitte a 
hangot, a term észettudom ány csinált hoz
zá elektronokat, energiaátalakulást, étert. 
A benzin hajtotta a m otort, a vegytan csi
nált hozzá atom láncokat, atom gyűrűket, 
izomériát. A találmány valóság volt, a m a
gyarázat a valóság keskeny alapján bil
legő légvár. Az emberek azonban, akik a 
technika találm ányait ott látták a m inden
napok legvaskosabb realitásai között, át
v itték  a csodála tukat a m agyarázatra  
is"...ám "A m agyarázat elfoszlik s a felidé
zett ördögök, melyeket a technikától jog
gal rettegő előrelátóbb korokban tilos volt 
felidézni, m eztelen vigyorognak ránk".

így  látjátok — H ; m ondja N ém eth 
László Ham vas Béláéknak; de három ne
gyed évszázaddal később m a m ár szinte 
m indenki így látja, s aki m eg nem , az — 
hallgat. Vagy pedig tagadja a felidézett 
rémképeket. Sajátságos, hogy éppen Né
m eth László (és szellemi elődei, m int pél
dául Ortega, akit és akiket) világnézeti ob- 
skurantizmussal vádoltak a tudom ányos 
szocializmus "gondolkodói", védelm ezi a 
term észettudom ányt a "m ítoszistákkal” 
szemben: és rehabilitálja a gyakorlatot is 
úgy, hogy ugyanakkor az elm életre is ki
terjeszti a rehabilitációt: "nem véletlen le
csapódása az elméletnek a technika, s nem  
tákolt felépítménye a technikának az el
mélet. A kezdeményezés hol ebből indult
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ki, hol abból. Egy 18. századi tudós felfe
dezte az elektromos megoszlás tünem é
n y é t. E gy  m á s ik  m eg  r á é p í te t te  az 
elektrom osság két fluidum os elméletét. 
Ennek az elm életnek alapján viszont a ley- 
deni palackot fedezték fel. A jelenségek 
m ag y a ráza ta , új fogalm ak  előállítása  
absztrahálás útján s az absztrakciók ki
használása  új felfedezésekre: a term é
szettudom ányban a haladás szabályszerű 
menete... Én nem  állítom  (folytatja Né
m eth  László), hogy ezek az elm életek 
»igazak«. De van bennük annyi a valóság 
természetéből, hogy egy darab új valósá
got szolgáltatnak ki nekünk... Ezt a való
ságközeit a term észettudom ánytó l elvi
tatni éppolyan tiilzás, m int amilyen túlzás 
volt a valóságot az elmélettel azonosíta
ni... Az ész a term észetet és a valóságot 
törvényekben látja, a valóság azonban ki
búvik  a törvények alól. Természete külön
bözik az ész természetétől... Az új tudo
mány érzi a valóság m egközelíthetetlensé
gét. Az ész van olyan fölényes és kritikus, 
hogy m ár alázatos is lehet. De ez az alázat: 
nem  meghajlás, elernyedés, kitérés. Ez az 
alázat mohó gyöngyözés, csapongás, ost
rom  a m egközelíthetetlen körül: egy új rea
lizm us  történelem ben, élettanban, fizi
kában, mely a megközelíthetetlen valósá
got az elmélet tajtékzásával írja körül."

Ez az új realizm us, amelynek lényege 
tárgyilagosság, józanság és kompromisszum- 
képesség (ami több m int készség!), s amit 
N ém eth László szépirodalm i műveiben is 
kivitelezett, ellenfeleihez képest határo
zottan prózaibb valaminek tűnik, holott a 
világ az utóbbi három negyed évszázad 
alatt és óta egyre inkább valami új romanti
kára vágyik. Am ikor ezt elhallgatja, őszin
téden, tehát álnok, am ikor viszont be
vallja: szemérmetlen!

(Ennek azt ellentm ondásnak s a belőle 
következő rom antikátlanságnak m indég 
is köze volt Ném eth Lászlónak m inden 
korban — ma is — problem atikus "recep
ciójához".)

Sajátságos, ma az elmélet nemcsak a 
term észeti valóságot tajtékozza körül, 
m int m egközelíthetetlent, hanem  a m űvé
szetet, a költészetet is — talán sokkal in
kább, m int a fizikai világot. S ez megint 
csak abba az irányba m utat, ahol a válság 
és a mítoszkreálás korszakainak m ár a kez
detén fölmerült egy, az új realisták által is 
nehezen elfogadható gondolat: a világnak 
az a baja, hogy egy transzcendens igazság 
hiányában szenved!

N ém eth László csak m int a szellem al
kotását, saját képére formált produktum át 
tudna elképzelni valamelyes "transzcen- 
dentum ot". Várkonyi és Kodolányi pedig 
nemcsak a transzcendens létezésében, ha
nem  a transzcendens gyakorlat lehetősé
gében is hitt. Vajon ez okkultizm ushoz 
való vonzódást jelentett volna, például 
éppen Kodolányinál, aki Ném eth László 
szerint is a m agyar naturalizm us legna
gyobb írója?

(folytatjuk)

SZÁLINGER BALÁZS 

Első pesti vérkabaré 
Fölkonferálás
Kinek fite csupán reklámszlogen, 
betördeli azt mindenféle könyvbe, 
s az lesz áruja: a nyál és a genny
----a testünktől csak néha futja könnyre.
Nem érdekli a múlt, alighanem,
... ám megjelenik, száz, hogy összetörje, 

s ezer kísértet; s ellepik a művét: 
lehet virágtalan egy százszinű rét...!

Kísértetek vannak s vérengzenek; 
betűinkből tejet szívnak, tenyésznek, 
tőlük lesznek torzak a részletek, 
mert bennük látják arcukat egésznek. 
Komor vershez derűs lábjegyzetet 
alkudnak ki, és rá is áll a részeg, 

aki bennünk lakik, s egy kis likőrért, 
elszorít a testünkben egy verőért.

ím, a bőrös székek már összetolva, 
ím, a színpad deszkája fényesebb
- - egész délben az én anyám súrolta.
Nem érhetik tojások, krémesek
- - gondoljunk csak a szélsőbal latorra, 
aki fájót vizelt és véreset,

s bár láttatják azt is, végsőt hogyan rúg, 
mi még, hogy szidhassuk, nevét 

se tudjuk.

ím, a bőrös székeket összetoltam, 
és főszereplőkből sincsen hiány.
Sorakoztak a nagy napon halottan; 
konkurensnek, látták anyaghibám, 
viszont csak én leszek, ki fénybe toltan 
el is vérzem ezen szerep mián, 

s mi nem csöppen papírra, már 
nem érdem: 

ki vájtfülű, kacag a puszta véren.
Kutyák képében a kísértetek 
a színpadról rögvest kezekre nyalnak.
Az esten keresnek lakóhelyet, 
a belőlük kibújó fenevadnak.
Ma este eldől mindenek felett, 
lényéből melyikük kire s mit aggat, 

s majd a taxiban, már hazamenet 
ül ki az arcokra a döbbenet.

De addig is sodrott kéjjel fogadjuk 
a nyálszínű, kényszerű bókokat; 
ha rangban bár percig vannak alattunk, 
mindegy, a sors agárt vagy korcsot ad.
Mi mondjuk meg, a színpadon vonat fut 
vagy hogy nem fut, sehogysefut vonat; 

véres legyen, s vonatrablás, ha kell,
—  s ha akarjuk, minket játszanak el.

Ha lecsengnek a vad melódiák, 
s megunjuk a pornót, jobban a bornál, 
hát játszassunk velük iróniát.
Hogy mi legyünk a tárgy? Ugyan

nehogy már—  
Marad: amelyik magából kilát, 
s a többieknek csak sajnálatom jár—

Vastagszik az ifjak néma karéja, 
rögvest földerül egy bús szelleten, 
gyűljön mind, ki fi, a vérkabaréba: 
liszt és kovász kenyér-e vértelen'?
Legyen cirkusz, kabaré vagy aréna, 
legyen az élet bár: a székhegyen, 

mielőtt lenéznék a szakadékba, 
fehér zászlóként öklöm lengetem—

(K ö ltő t g y ó n ta t  a publikum )
Legyóntam magamat a sárga földig, 
vissza már csak a gyónás bűne van.
Mondom: "van még". Mondja: "halljam

a többit
"Sosem tartottam mértéket, Uram.
Ha egyszer bűnbánatra bírt az önhit, 
a sárga földig legyóntam magam."

S szól, míg részeimet szedem kosárba: 
"Többé ne gyónj. Bűneid megbocsájtva."

A  kávépárduc
Az arcfesték, ha fölviszi, s a rúzs, 
s a színek róla sértetten lefolynak, 
fehér csíkokat vonna rá a tus, 
s a napfény is föladja és leroskad —  
pámás ágyéka lassú csigahús,
csak hogy kitűnjék, hogy ő  maga gyorsabb----

harisnyát húz s a világ kint reked: 
a kávépárduc nem tűr színeket.

Tudja: nem kell az Orfeumba bérlet, 
négy vérzés óta ővan műsoron.
A Nagymező utcát se látja szépnek: 
három perc, s szégyellem Cselédsorom —
Jaj más húsnak, mi ágyamba betéved: 
a vérre por ül és kávékorom —  

az íz mindegy, a koffeinre megy: 
a kávépárduc nem tűr színeket.

Már a pénztárba is beült ez őszön, 
mosollyal köszönt urat, kétkezit, 
s hogy megbukjon lámpalázas dizőzöm, 
premiemapra nem szépítkezik.
A termet én díszíttetem, ha győzöm, 
és vinnék zajt a zajba, színre színt —  

de egy vörös függönytől megremeg: 
a kávépárduc nem tűr színeket.

Amikor megcsaltam, ő néma volt, 
jegyet szótlanul osztott és fehéren.
Borért mentem, és zárva volt a bolt,
s mire visszaértem, fürdött a vérben----
Négykézláb állt a színpadon, dalolt, 
halottaknak dalolt, ugrásra készen, 

szemében a színre vitt rettenet: 
a kávépárduc nem tűr színeket----

Vérben áztatta hullámzó hasát, 
én port hoztam vödörben, és a szóra
előkerült nyolcvanegy hullazsák----
Új műsorunk elhíresült azóta, 
telt ház van és halál és némaság 
mer szánni, színeket őszór a porba:

mindent magából, s föllép, s illeget----
a kávépárduc nem tűr színeket.

A m i  falunkba...
— vérverzió —

A mi falunkból jött az üzenet,
Ne menjek haza, senki se szeret,
Rühell apám, anyám s több vérrokon 
A számos ágakon.

Kertünkben vér áll, a vérben kapák,
Sebet rügyzenek tavasszal a fák,
Komisz pórok hullnak halomba 
A mi falunkba.
A mi falunk a véren is kacag,
A haldoklók vígan haldoklanak,
Ami otthon zajlik, azt félsiker 
Nem hinni el.
A mi falunkba nyálba kúsz a sav,
És éjszaka van, mert nem süt a nap,
Tőből metszi szú fejit a gyalu,
Utálatos, utálatos falu.
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fEQÉNV MUMM 183
ha majd minden rabszolga nép  
járm át megunva olajra lép

szerkeszti: 
Fekete Vince 2001

AUREL DUM URASCUT.
A  k é t rem ekm ű k ö z ö tt i  dél
Holnap szedd össze a cuccaidat
mindent csomagolj bele azokba a jutazsákokba
elviheted a gyurmát is
amivel mint az ostobák
tanultuk kezdetben
hogyan kell szeretkezni...
a falakról a meszet se feledd itt 
azt még megmondod mióta esik 
mert egy fenyőtűkkel teli alom vagyok
egy pillanat végeznem kell ezzel az érzéssel! 
felidézem a leoegőégen 
almaként átguruló hegyet 
ismétlem vigyél el mindent mindent
végezetül pedig
hagyj sírnom a válladon
hosszan sírnom
nem feledhetem azt az estét
mikor egy nagy városban
minden utca nevét felcseréltük
(Ó mennyit nevettünk!)

E zeregy zö ld  láb
Mikor kizöldülnek az asszonyok lábai ősszel 
a gyümölcsösökben vagy a városi tanácsnál — 
a vörös fű  írta a költő a fekete fű  írta a 
költő és a zöld lábak írja a költő. Azt hihetnéd 
hogy csak egy zsoltár kavarhat ja fel így az elmét 
mert a zsoltárnak is zöld belei vannak (mint 
minden zsoltárnak mely egyetlen hangba 

menekült) —
jönnek sorra szemüket legeltetni a nőkön.
Azt mondom: egy zöld láb és még egy

zöld láb és még
egy és még egy. Még nézem őket.
Csak a dombon a papneveldébe járó 
gyerekek lába fehér.

A  befejezetlen  kön yv
Egyre gyakrabban éhezik az éj a fényszórókban. 
Mint egy szél ami nagy halom hullát 
mozgat mint egy toronyban felkötött 
magzat. Sírjak én is értük egy 
adománylevélnek vetve hátam 
"asszonyom, hagyja már aludni 
azt az á g y a tD e  a nőt a versben nem 
tudod megölni soha. Ahhoz amelyik 
a bögréket tölti meg még így szólsz: 
néhányat én bizonyosan meg tudtam ölni. 
Mindet jaj egyetlen könyvben.

Jelenetek a vers éle téből
Annyira piszkos. Mondtam egykor: a bíborszín 
esők mindig szerencsések a bíborszín esők 
kinn vannak az utakon és félnek a fénytől. 
Maszatos foltos arccal a házban egy szó 
ciánba temetkezik.

AUREL PANTEA 
A  m ásodik  á lla p o t
Én legfeljebb csak a második állapotot 
képviselem. Hogy az elsőt képviselhessék, 
egyesek erőszakra gondolnak.
Mások beláthatatlan származékokat

alapítanak.
ők, valamikor, hozzájuthatnak egy helyhez, 
amelyről nem vesznek tudomást.

A második állapot, magától értetődően, 
nem bír kényelemmel. Szünet nélkül 
hallani a frázisok hörgéseit. Más szinteken 
a halál problémamentes.

E ső  után
A nyirkos por az épületek vdjataíban, 
ha megérinted, lágy hangon sugároz, 
mint a feljelentő suttogásából készült filc, 
miután a személy átkelt a nappal levegőjén, 
elképesztve a szuperérzékeny antennákat. 
Behorpadt levelekkel még a 
növények és a fák is.

VIOREL MURESAN✓

(A fejem en á t  egy zö ld  álla t...)
a fejemen át egy Zöld állat vonul 
állok és hosszan utána bámulok 
úgy tűnik 
együtt haladok vele

Egyre tágább körökben

tél
délután háromkor 
egy ember az ajtóval beszélget 
egy másik szegeket nyel le 
az alsó lakásban
miközben egy kutya nyugtalanul 
átvág az utcán 
hurkokat vetve a levegőre 
minden versszak után 
egyre tágabb körökben

H egyi beszéd
a Szamos homokjába írom ki pipacsokkal 

októberben
egy teknősbéka nevét 
az a bizonyos föníciai gyermek 
néhány beavatott számára 
papírpillangónak tűnhet 
amit a hold tart fonálon 
égő erdők felett

JÁNK KÁROLY fordításai

GELU VLASIN 
20.48
te
fogadj
ezen a reggelen 
sötétségbe tapadt 
szemmel 
engedj
gyengéd karjaidba 
mint egy fehér csokoládéüllőt 
először te csókolj meg 
hogy a múló napok odúiban 
ne legyek a leprások áldozata 
és szorítsd meg 
szétbomlott fehér hajamat 
az álmatlanság avarágyán 
lépd már át 
a gondolat szakadékát 
s elrejtett kiáltásod 
megszűntével
keress meg a magánhangzók között 
nézz meg a milyen is vagyok a tükörben 
te bilincstelen lélek 
s megtudod hogyan 
rohan az éj
megvilágítani csillagarcodat 
ilyenkor úgy tűnik 
mintha a világot
csak két szótagból teremtették volna
s az éj ujjai
között menekülő
válasz ("fehérlő holddal és
márványfekete fákkal")
csak hozzád nem jut el

19:23
egy
másik metró 
miatt
minden csütörtök reggel
elveszíthettem volna lélegzetemet
kávé helyett
másképpen
kérdezlek
amikor mellettem
szerelmespárok állnak — szerelmespárok
szandálod hegye
az égboltot nézi
akárcsak a piros
műanyagszék
meg a borral teli
poharak
talán mindez
egy másik napon
történik majd meg
amikor szavaim elűzik
álmatlanságodat
ruhád
a szekrényből 
arról mesél
milyen érzés egyedül lenni
zene nélkül
egy nagy szobában
ami bármikor
kicsivé is válhat nélküled
"vigyázat
az ajtók ismét
becsukdónak"

GORON SÁNDOR fordításai
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I UL LAN TÄNASE 
Torinói szem fed ő
(Giulgiul din Torino)
Miután elalszom
az utolsó éjszakán,
takarj be testeddel,
mintha önmagam lennél,
mintha valóban azt hinnéd,
hogy én vagyok az,
akit betakarsz,
úgyis tudod,
hogy szemfedőm vagy,
elmúlásom impresszionista szemfedője.
Miután arcomat testedbe fojtod, 
kérlek, utazz Torinóba az első vonattal, 
az első álommal s az utolsó emlékkel, 
és odaérve, engedd, hogy szobrot mintázzanak rólad 
s lefessenek, lefényképezzenek, halhatatlanná tegyenek, 
engedd, hogy eltemessenek kifaragva, lefestve, 
lefényképezve, halhatatlanként, amilyen akkor leszel 
s aztán engedd, hogy kiássanak, hogy felszínre 
hozzanak s tanulmányozzanak, 
én a közeledben leszek, veled mindenütt, 
te leszel az én torinói szemfedőm, 

feltétlenül Tormából való 
és minden ember emlékezni fog rád, 
hogy az utolsó éjszakán 
te csak engem takartál be 
szebeni, bukaresti és limai testeddel 
halhatatlanul, mint egy torinói szemfedő

A  te s t  napja i
(Zilele trupului)
Programot csináltam magamnak: 
minden vasárnap meghaltam, 
majd hétfőn délután, a kedd 
fekete óráinak közeledtére lassan újjászülettem; 
szerdán, az ágyban péntek volt, 
karjaidban csütörtök; 
amikor kibontottad a hajadat 
minden kedd szombattá vált, 
amikor megcsókoltál minden péntek 

szerda lett,
csak karjaidban volt mindig csütörtök, 
s csak én haltam meg újra, egyedül minden vasárnap.

A  szerelem  káros a z  egészségre
(Dragostea dáuneazá grav sánátajii)
Te hány jegygyűrűt viselsz az ujjadon? 
s hány ujjad van egy kezeden? 
és melyik kezedet rejted el képzeletbeli 

szeretőid füstszerű testébe?

Nézd, ha már találkoztunk teljesen véletlenül, 
öltsd magadra e selyemsötétet — neked ajándékozom, 
és álmodd kérlek azt, hogy itt ülünk az asztalnál 
átlátszó poharak tartalmától enyhén megittasodva, 

emlékeinkbe bújva,
álmodd, hogy mindezeket neked mondom 
ujjlenyomat nélküli cigarettával nikotinos 

ujjaim között
s egy csésze érintetlen kávéval magam előtt, 
álmodd, hogy rólad álmodom s hogy ezt kérdezem 

tőled:
te hány jegygyűrűt viselsz az ujjadon?
Különben egészen jól áll neked a sötét!

GORON SÁNDOR fordításai

ION STRATAN 

N a p ló  H ú své t 
és K arácson y k ö z ö tt
(Calendar tntre pap te si cfaciun) 

Dumitru Muresan költőnek
1.
Megállítja a havazást is 
Arcán, amely akár a jáspis 
Az égbolt feketére válton 
S minden szó, amit használtam 
Jézusra feszül ma. Csend van 
Vidéki béke. Csend van
Madarak vágyától lázas a tarló

2 .

Idő, kincse a természetnek 
Kinek kiváltság, kinek pedig 
pazarlás, ahogy szétszélednek 
a ßstlovak a köd nyomán
Élettelen lesz a halál

S az etse reggel nélkül talál

3.
E tiszta mámora tekintetben 
Állni szemétől igézetten.
Tárgyak, melyeknek eszköze

Szemem józan tekintete 
Légy könyv, szövegét írd át 
— Ülj végre nyugton inkább

4.
Tekintet, hidd el, alkonyát 
keresi egyre rajtad át 
evezve egy fals hegedű 
egy autó, kerekén foszló posztó 
átjárnak engem, egyre-másra 
füleimen be és ki egy oszló 
testet vonnak a halálba

5.
A menyegző lejárva rég 
Egy hegedű bírja még 
Későn már, úgy hajnal táján 
A tűzoltók, egymásra hágván

Tüzet oltanak, mely legott
A menyasszonytól kapott lobot
aki — csodát lát a népség — 
szénné égette a férjét

6 .
Kései hó hull. Mi volt elébb 
Az idő, vagy a hóesés?
Idő vajon, vagy havazás 
A létezőkben? Halálnál

ősibb tán az élet?
Még kérdezz rám ha elhagytuk 
A révet

7.
Magasba vonzatás, irány egy 
Új ugrás. És támadás. De merre?
Hol jár az ellen, lesz-e kapható 
Gépeit, kutyáit elhordani? Rothadó
Kenyérbe ás, akár a látomás, kezem
Mely telve borral vízzel
középkori kalandregénnyel

8 .

Sokan mentek el, oly sokan
Távoztak hullám-palotákba 
A fejem fölött dobva hátra 
A bóját, fel a tengermély magaslatába
Homokban élünk, üvölt a 
Homokóra vidramódra. Szemenként,
Szikránként, szálanként, gyertek
Szenteljük fel a berket.

KUDELÁSZ NÓBEL fordítása
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MATH VI^NIEC

A kommunizmus története elmebetegeknek
(Istoria com unism ulu i
povestita  pentru boLnavi m intali) 

—  részlet —

III . je le n e t
Grigorij Dekanozov bemutatja Jurij Pet- 

rovszkijt a kórhúz orvosi testületének. A személy
zet katonás sorban áll, Grigorij Dekanozov pedig 
úgy lépked előttük, mintha seregszemlét tartana.

Igazgató: Kedves kollégák. Bemutatom 
önöknek Jurij Petrovszkij elvtársat, akit az 
írószövetség küldött a segítségünkre. Jurij 
Petrovszkij elvtárs fiatal író, novellákat ír a 
nagy Maxim Gorkij hangvételében. Jurij Pet
rovszkij elvtárs elbeszéléseket és novellákat 
írt a szocializmus építéséről, és az ő csodála
tos elbeszéléseiért és értékes novelláiért 
megkapta a Nagy Állami Díjat, amelyet a 
Nagy Sztálin Elvtárs személyesen adott át 
neki. Ezúton szeretném megköszönni az Író
szövetségnek azt, hogy elküldte nekünk Ju
rij Petrovszkij elvtársat. Mert pontosan egy 
olyan íróra volt nekünk szükségünk, mint 
amilyen Jurij Petrovszkij, aki úgy tud beszél
ni az élet egyszerű dolgairól, ahogyan senki 
más... (Jurij Petrovszkij felé fordul.) Jurij Pet
rovszkij elvtárs, rövid elbeszéléseket kellene 
írnia, hogy ezekkel a rövid elbeszélésekkel 
elmesélje a kommunizmus történetét a mi 
elmebetegeinknek. Merthogy ezért van itt, 
ezért küldte Önt az írószövetség. Mi úgy 
véljük, hogy az elmebetegeinknek is joguk és 
kötelességük megismerni a kommunizmus 
és a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
történetét Az egyetlen probléma csak az vol
na, hogy a kommunizmus és a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom történetét a mi 
betegeink szintjén kellene elmesélni... íme ez 
okból, kedves Jurij Petrovszkij elvtárs, mi, a 
Központi Elmegyógyászati Intézet orvosi 
testületé és az általunk kezelt betegek egya
ránt arra kérjük Önt, vesse latba tehetségét 
és egyszerű szavakkal mesélje el nekünk a 
kommunizmus, illetőleg a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom történetét.

Vesse latba tehetségét, hogy betegeink
nek arca felderüljön a munkásmozgalom fé
nyében.

Vesse latba tehetségét és hazafiasságát, 
hogy betegeinknek is ragyogjon az a re
ménysugár, amelyet a Nagy Öktóberi Szo
cialista Forradalom hozott el a munkások
nak világszerte.

Biztos vagyok abban, kedves Jurij Pet
rovszkij elvtárs, hogy megtalálja az illő sza
vakat, amelyek az elmebetegeink szívéig 
hatolnak. Hetente kétszer tartunk majd a 
művészet és az irodalom szépségeibe beve
zető ülést. Intézményünk minden kezeltje, 
lett légyen az enyhén, közepesen vagy telje
sen debilis, szkizofrén, autista, depressziós 
vagy neurotikus, egytől egyig ott lesz, hogy 
meghallgassa Önt, hetente kétszer. Mind, ki
véve tán a szigorított részleg betegeit, akik 
számára majd csak kitalálunk valami másfé
le megoldást, vagyishogy különleges ülése
ket rendezünk majd nekik, talán.

IV. je le n e t
(Grigorij Dekanozov megmutatja Jurij Pet- 

rovszkijnak a számára fenntartott szobát. Katja 
Ezova tiszelettudóan vár a küszöbön.)

Igazgató: íme, Jurij Petrovszkij, ez az ön 
szobája. Mindent megtalál, amire szüksége 
lehet. Kiválasztottuk azt a szobát, ahonnan a 
legszebb kilátás esik a kertre, mert mi tudjuk, 
hogy az írók szeretik a természetet. Önnek 
szüksége van arra, hogy fákat lásson, hogy 
az eget lássa, hogy a fákon éneklő madarakat 
lássa...

Mi tudjuk, kedves Jurij Petrovszkij, mi
lyen anyagból gyúrták az írói lelket, tudunk 
mi mindent. Erezze otthon magát ebben a 
szobában, nálunk. Katja Ezova, a mi becses 
asszisztensnőnk minden reggel szobájába 
hozza a reggelit. Délben és este étkezhet ve
lünk a nagy ebédlőben. És higgye el, kedves 
elvtársam, büszkén mondom, hogy betege
ink 60 százaléka képes elmenni a nagy ebéd
lőbe, és el is megy naponta kétszer, délben és 
este, hogy a kezelőorvosai társaságában ét
kezzen.

Ön azonban, kedves Jurij Petrovszkij, te
gyen belátása szerint, mert mi tudjuk, hogy 
az írókat néha hatalmába keríti az írás kény
szere, és akkor az író nem megy semerre, 
nem eszik, nem találkozik senkivel, nem 
hall... merthogy ír... haha... Nagy rejtély az 
írás, tudjuk.

Jurij: Kedves Grigorij Dekanozov igazga
tó elvtárs, számomra nagyon fontos, hogy 
közvetlen kapcsolatban legyek a páciensei
vel. Szeretnék ellátogatni a kórtermekbe. 
Szeretnék esetleg elbeszélgetni a betegekkel. 
Lehetséges volna?

Valahonnan, egy távoli kórteremből kiáltások 
hallatszanak, amelyek fokozatosan egyre állatia- 
sabbakká válnak. Az igazgató felgyorsítja a beszé
dét, hogy aztán a hangok irányába siethessen.

Igazgató: Jurij Petrovszkij elvtárs, nem
hogy jogában áll ezt megtenni, de meg is 
kérjük rá. Ön nálunk otthon van, termé
szetes tehát, hogy megismerje otthonát. Kat
ja Ezova, aki az ön szolgálatában áll, majd 
mindent megmutat: a kórtermeket, a kezelő
szobákat, a fürdőket, a kertet, mindent, min
dent, mindent... És valahányszor kedve 
támad elbeszélgetni egy beteggel, kérje el a 
kórlapját Katja Ezovától. Megegyeztünk? Jó 
munkát, Jurij Petrovszkij. És amint befejezte 
az első fejezetet, megrendezzük az első ülést. 
Meg vagyok győződve, elvtársam, hogy a 
kommunizmus történetének megfelelő mó
don való elbeszélésével gyógyítani lehet né
hány fajta elmebajt... Viszlát, elvtársaim, 
éljen a Nagy Sztálin!

Az igazgató a mostanra már elviselhetetlenné 
vált hangok irányába siet. Katja, aki mindvégig a 
küszöbön ácsorgott, meglehetősen zavartan nézi 
a földet.

V. jelenet
Éjjel, Jurij Petrovszkij szobájában. Az író 

összekucorodva alszik a paplan alatt. Katja Ezo
va, mintha csak a falon keresztül, belép a szobába. 
A színpadot egy kerti lámpa beszűrődő fénye 
világítja meg.

Katja Ezova Jurij Petrovszkij ágyához 
lép, és sokáig mozdulatlanul áll.

Jurij Petrovszkij fölijed álmából, minden 
idegszálával figyelve fölegyenesedik ülté
ben, körbenéz, észreveszi Katját.

Katja: Pssszt...

Jurij: Mi van?
Katja: Én vagyok az, Katja...
Jurij: Mit keres itt?
Katja: Pssszt...
Jurij: Hogy jött ide be?
Katja: Pssszt...
Jurij: Katja elvtársnő, mi ez?
Katja: Arra gondoltam, hogy talán kér 

egy teát...
Jurij: Nem kérek.
Katja: Egy teát egy kis rummal?
Jurij: Nem, nem.
Katja: Akkor egy kis rumot, magára?
Jurij: Nem, nem kérek semmit.
Katja: Jurij Petrovszkij, kérdeznem kell 

valamit magától...
Jurij: Mit?
Katja: Valóban látta... közelről?
Jurij: Micsoda?!
Katja: Tudja, ez nekem nagyon fontos...
Jurij: Micsoda?
Katja: Pssszt... Tudja, van, aki hazudik... 

akik azt mondják, hogy látták, hogy talál
koztak vele... Áz ilyenektől herótot kap az 
ember, nem egyéb... Hogy merészelik azt 
mondani, hogy találkoztak vele, amikor va
lójában soha nem találkoztak vele?

Jurij: Kicsodával?
Katja: Sztálinnal... Mondja meg, Jurij Pet

rovszkij, maga valóban találkozott vele? Az 
Igazgató Elvtárs mondta, hogy Sztálin elv
társ személyesen adta át magának a Díjat... 
Igaz ez? Valóban Sztálin volt? Ő volt az, 
személyesen, aki átadta magának?

Jurij: Igen.
Katja: Mikor, mikor, mikor volt ez?
Jurij: Hát... régen... Amikor... Még a hábo

rú előtt.
Katja: És közelről látta?
Jurij: Igen... De minek kérdezi ezeket tő

lem?
Katja: Mert... mert én tudni szeretném, 

hogy... hogy magas-e...
Jurij: Nem olyan... nem annyira... ma

gas...
Katja: Magasabb... mint... maga?
Jurij: Nem igazán... nem hiszem.
Katja: Hát... hiszen látta közelről, nagyon 

közelről... Hogyhogy "nem igazán"?
Jurij: Hát... hogy mondjam én magának... 

nem voltam egyedül, a többi fiatal író elvtár
sammal együtt voltam ott a kongresszuson... 
És ő meg elhaladt előttünk és kezet fogott 
velünk...

Katja: Kezet fogott magával!
Jurij: Igen...

Katja megragadja Jurij kezét és a keblére szo
rítja.

Katja (majdhogynem sírva): Ó, Jurij Pet
rovszkij, mennyire boldog vagyok, hogy itt 
van... Tudja, még nem ismertem senkit, aki 
valóban ismerte Sztálint...

Jurij: Katja Ezova... nyugodjon meg... 
Nem ismertem soha személyesen... Csak ke
zet ráztam vele, ennyi az egész...

Katja: És a szemei... A szemei, azok milye
nek voltak?

Jurij: A szemei?
Katja: A szemei, a szemei... Hogyan né

zett magára? Egyenesen a szemébe nézett?
Jurij: Nem, nem hiszem...
Katja: H ogyhogy? Nem  em lékszik?
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Hogyhogy nem emlékszik?
Jurij kitépi a karját Katja kezéből.
Jurij: Katja Ezova elvtársnő, minek teszi 

föl nekem ezeket a kérdéseket?
Katja kifújja az orrát. Viselkedése ezt követő

en megváltozik.

Katja: Tudja, Jurij Petrovszkij, én magam 
is írok..

Jurij: És mit ír, Katja?
Katja: Költeményeket írok.
Jurij: Nagyon helyes.
Katja: De még nem mutattam senkinek se, 

Jurij Petrovszkij.
Jurij: Nagyon helyes, Katja.
Katja: De úgy érzem, hogy magának meg 

kell mutassam, Jurij Petrovszkij.
Jurij: Később, Katja.
Katja: Nem, Jurij Petrovszkij. Meg kell 

mutassam a verseimet, most.
Jurij: Most, hajnali háromkor?
Katja: Legalább egyet, Jurij Petrovszkij.
Jurij: Jól van, Katja, hát akkor rajta.
Katja: El fogom szavalni, Jurij Petrovszkij.
Jurij: Én jobb szeretem személyesen elol

vasni.
Katja: Nem, Jurij Petrovszkij. Nem. A ver

seim mind itt vannak... a fejemben... Tulaj
donképpen én soha nem írom le papírra, 
mind itt őrzöm meg... itt...

Jurij: És hány verse van... itt?
Katja: Ezer meg ezer, Jurij Petrovszkij... 

Ezer meg ezer...
Jurij: Jól van, Katja. Válasszon ki egyet, és 

mondja el.
Katja valósággal transzba esik.

Katja: Sztálin, te vagy a fény nekünk, igen
A végtelen éjszakában
Sztálin, te dajkálod gondolatunk
A forradalom jegyese, az vagy...
Sztálin, benned élve létünk értelmt kap
Sztálin, örök vagy te miköztünk
Semmink sincs és hálánk a tiéd
Légy velünk, tisztán, miköztünk...
Katja, eltorzult arccal sírni kezd. Jurij meg

fogja a kezét és simogatni kezdi.
Jurij: Jól van , Katja, jól van... kész... N y u 

godjon  m eg...

Katja kitépi magát Jurij karjából, és úgy néz 
rá, mint egy űzött vadállat, majd sebesen vetkőz
ni kezd.

Jurij: Katja Ezova, hagyja abba! Katja Ezo
va elvtársnő, mit csinál? Mit csinál?

Katja: Pssszt... Érzi? Megjött.. Itt van... Itt 
van, velünk...

Katja, félmeztelenül Jurijra ugrik, sírva átöle
li, többször megcsókolja a jobb kezét.

Jurij: Kicsoda? Kicsoda, Katja?
Katja: Szorítson, Jurij Petrovszkij... Szorít

son erősen, szorítson...

V I. je le n e t
Jurij Petrovszkij szobájában főpróbaként átol

vas egy szöveget, amelyet a betegeknek tartandó 
ülésre írt.

Jurij: Tátsátok ki nagyra a szájatokat. 
Mondjátok: u. Vegyetek levegőt. Töltsétek 
meg levegővel a tüdőt. Jobban. Még jobban. 
Jó sok levegőt a tüdőbe, sokat, sokat, sokat. 
Mondjátok: utópia. Még egyszer. Utópia. 
Koncentráljatok, ez egy felfelé ívelő hangsú
lyú szó... Olyan, mint egy felágaskodó ló...

Utópia... Halljátok, hogy emelkednek a han
gok? Fölszállnak és szétfoszlanak a levegő
ben. Minden a szájatokban kezdődik és a 
semmiben ér véget. Utóópiaaa... Nagyon jó. 
Tehát, mi az utópia? Utópia az, amikor szar
ba rántanak, és ki akarsz mászni. De mielőtt 
kimásznál a szarból, gondolkodnod kell. És 
ha jól belegondolsz, rájössz, hogy nem te 
vagy az egyetlen, akit szarba rántottak és aki 
ki szeretne onnét mászni. Tehát, ahogy ott 
gondolkodsz, rájössz, hogy nem tudsz egye
dül kimászni a szarból. A szarból való kimá
szás csakis a többiekkel közösen sikerülhet, 
te és az elvtársaid, akiket veled együtt a szar
ba rántottak.

Jurij Petrovszkij kinyit egy rumosüveget, né
hány cseppnyit tölt belőle a teáscsészéjébe, meg
húzza az üveget, majd iszik a teájából.

V II. je le n e t
Jurij Petrovszkij bemutatót tart Grigorij De- 

kanozov igazgató, Katja és az orvosi testület többi 
tagja előtt.

Csak az igazgató ül, egy széken; a többiek 
állnak.

Jurij: Tátsátok ki nagyra a szájatokat. 
Mondjátok: u. Vegyetek levegőt. Töltsétek 
meg levegővel a tüdőt. Jobban. Még jobban. 
Jó sok levegőt a tüdőbe, sokat, sokat, sokat. 
Mondjátok: utópia. Még egyszer. Utópia. 
Koncentráljatok, ez egy felfelé ívelő hangsú
lyú szó... Olyan, mint egy felágaskodó ló... 
Utópia... Halljátok, hogy emelkednek a han
gok? Fölszállnak és szétfoszlanak a levegő
ben. Minden a szájatokban kezdődik és a

H ám  András grafikája

semmiben ér véget. Utóópiaaa... Nagyon jó. 
Tehát, mi az utópia? Utópia az, amikor szar
ba rántanak, és ki akarsz mászni. De mielőtt 
kimásznál a szarból, gondolkodnod kell. És 
ha jól belegondolsz, rájössz, hogy nem te 
vagy az egyetlen, akit szarba rántottak és aki 
ki szeretne onnét mászni. Tehát, ahogy ott 
gondolkodsz, rájössz, hogy nem tudsz egye
dül kimászni a szarból. A szarból való kimá
szás csakis a többiekkel közösen sikerülhet, 
te és az elvtársaid, akiket veled együtt a szar
ba rántottak. (A hallgatóság mind egy szálig 
jéggé dermed. Jurij Petrovszkij folytatja.) De 
azok, akik a szarba rántottak, nem akarják, 
hogy kimásszál a szarból. Nem hagyják, 
hogy kimássz a szarból, és azoknak az elv

társaidnak sem hagyják, hogy kimásszanak 
a szarból, akiket veled együtt rántottak a 
szarba. Azok ugyanis, akik a szarba rántot
tak, erősek, mert összefogtak. íme ezért, ah
hoz, hogy kimásszatok a szarból, te és az 
elvtársaid is össze kell fogjatok. Erre a követ
keztetésre jutott Lenin elvtárs egy szép na
pon, 1915-ben, Zürichben. Zürich egy svájci 
város, Svájc meg egy olyan ország, amelyi
ket soha nem rántottak szarba még. Elvtár
sak, m ondta Lenin elvtárs, ahhoz, hogy 
kimássz a szarból, nem elég az, hogy ld 
akarsz mászni a szarból, ahhoz össze kell 
fogni. így beszélt Lenin elvtárs egy szép na
pon, 1915-ben, Zürichben, ahová azért vo
nult vissza néhány elvtársával együtt, hogy 
gondolkodjon. És azon nyomban mindenki, 
akit szarba rántottak Oroszországban, azt 
mondta, igen, Lenin elvtársnak igaza van. És 
összefogtak és kezet nyújtottak egymásnak 
és erőfeszítést tettek... hurrááá! és kimásztak 
a szarból.

Fagyos csend. Aztán Grigorij Dekanozovhir
telen föláll, odelép Jurij Petrovszkijhoz és átöleli.

A hallgatóság megkönnyebbülten tapsol. Gri
gorij Dekanozov elmorzsol egy könnycseppet.

Igazgató: Bravó, Jurij Petrovszkij elvtárs. 
Bravó. Ez aztán döfi. így kell beszélnie ve
lük. Jól van, Jurij Petrovszkij. Ön tud a szívé
vel írni és egyszersmind meglebbenteni az 
igazságot is. Maga nagy író, Jurij Petrovszkij. 
Maga mindent megértett, Jurij Petrovszkij. 
M agának köszönhetően betegeink végre 
megérthetik a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom lényegét. Folytassa, Jurij Pet
rovszkij. Folytassa. Jövő héten tartunk egy 
ülést néhány beteggel. A mi elmebetegeink
nek szükségük van ma gára, Jurij Petrovszkij. 
Mert nemcsak a gyógyszer az, ami meggyó
gyíthatja őket. Nem, a Nagy Sztálin Elvtárs 
gondolatai is meggyógyíthatják a betegein
ket. És az a mi hibánk, hogy eddigelé nem 
kíséreltük meg a marxista, a leninista gondo
latokat és a Nagy Sztálin Élvtárs gondolatait 
felhasználni az autizmus, a szkizofrénia és a 
debilitás kezelésére. A kommunista gondo
lat ereje mindenen át kell hatoljon, minde
nen, még a betegeink koponyáján is. Mert a 
gondolat meggyógyíthatja a gondolkodást! 
Es ha a gondolat a gondolathoz szól, csodák 
történnek. Ehhez meg kell találni a megfelelő 
szavakat, a megfelelő hangnemet, a megfe
lelő érzelmi töltetet... És jön Jurij Petrovszkij, 
rátalált a kulcsra. Ezzel a kulccsal kinyitjuk 
majd a betegeink fejében lévő csukott ajtót, 
hogy Lenin és Sztálin szavai ott is sziporkáz
zanak... Köszönöm, Jurij Petrovszkij elvtárs. 
Az orvosi testület és a betegek nevében is 
köszönöm, köszönöm, köszönöm.

V III. je le n e t
Jurij Petrovszkij néhány enyhén debilis beteg 

előtt. Katja, akár egy osztályfőnök, felügyeli őket.

Jurij: Tátsátok ki nagyra a szátokat...
A betegek összenéznek, kitörbelőlüka röhögés 

és kinyitják a szájukat.
Jurij: Mondjátok: u...
A betegek: Uuuuu... Uuuuu...
Jurij: Vegyetek levegőt...
A betegek: Uuuuu...
Jurij: Töltsétek meg levegővel a tüdőt... 

Jobban... Még jobban...
A betegek: Pfúúúúú...
Jurij: Jó sok levegőt a tüdőbe, sokat, so-

folytatás a 12. oldalon
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kát, sokat...

A betegek: Pfűűűűű...
Jurij: Mondjátok: utópia.
Első beteg: Ne lőjetek, elv társak!
Katja: Tartsd a szád, Pjotr.
Jurij: Még egyszer... Utópia.
A betegek: Uuuuu...
Első beteg: Ne lőjetek, elv társak!
Katja: Pofa be, Pjotr.
Jurij: Koncentráljatok, ez egy felfelé ívelő 

hangsúlyú szó... Olyan, mint egy felágasko
dó ló... Utópiaaa...

Második beteg: A ló fentről pisái. És mi 
miért...

Katja: Fogd be, Iván.
Jurij: Halljátok, hogy emelkednek a han

gok? Fölszállnak és átölelik az eget...
Több beteg keresztet vet.

Katja: Folytassa, Jurij Petrovszkij.
Jurij: Minden a száj üregében kezdődik és 

a csillagos égbolton ér véget... Utópiaaa...
A betegek: Utóópiaaa... Utóópiaaa...
Jurij: Nagyon jó.
A betegek(magukból kikelve): Utóópiaaa... 

Utóópiaaa.„
itatja: Állj! Folytassa, Jurij Petrovszkij.
Jurij: Tehát, mi az utópia?
A betegekjkórusban): Utópia! Utópia! Utó

pia!
Második beteg: Én is fentről akarok pisálni! 

Én is...
Katja: Pofa be, Iván. Folytassa, Jurij Pet

rovszkij.
Jurij: Utópia az, amikor szarba rántanak, 

és ki akarsz mászni.

Fagyott csönd. A betegek döbbent arccal fi
gyelnek.

Jurij: De mielőtt kimásznál a szarból, 
gondolkodnod kell.

Második beteg(suttogva szomszédjához, a 
Harmadik beteghez): Ez azt mondja, hogy pi- 
sálhatunk majd mi is, rendesen, lábon állva?

Harmadik beteg: Pssszt!
Jurij: És ha jól belegondolsz, rájössz, hogy 

nem te vagy az egyetlen, akit szarba rántot
tak és aki ki szeretne onnét mászni. Tehát, 
ahogy ott gondolkodsz, rájössz, hogy nem 
tudsz egyedül kimászni a szarból. A szarból 
való kimászás csakis a többiekkel közösen 
sikerülhet, te és az elvtársaid, akiket veled 
együtt a szarba rántottak.

Harmadik beteg: Jurij Petrovszkij, lehet 
egy kérdésem magához?

Jurij: Igen.
Harmadik beteg: Miért csinál a gép állan

dóan úgy, hogy klikk, klakk, puff?
Katja: Fejezd be, Szása.
Elsőbeteg: A  maga édesanyja még a repü

lőn van, Jurij Petrovszkij?
Jurij: A z  én anyám meghalt, Pjotr.
Katja: Folytassa, Jurij Petrovszkij.
Jurij: Tehát, minél jobban belegondolsz, 

annál inkább rájössz, hogy a szarból nem 
tudsz egyedül kimászni, hanem csak az elv
társaiddal együtt, akiket veled egyszerre 
rántottak a szarba.

Döbbent csend a hallgatóság között.
De azok, akik a szarba rántottak, nem 

akarják, hogy kimásszál a szarból. Nem 
hagyják, hogy kimássz a szarból, és azoknak 
az elvtársaidnak sem hagyják, hogy ki
másszanak a szarból, akiket veled együtt 
rántottak a szarba. Azok ugyanis, akik a
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szarba rántottak, erősek, mert összefogtak.

A betegek kitörnek.
A betegek:
— Uuuu...
— Jurij Petrovszkij, egy kérdés...
— A lónak is, az embernek is joga van 

állva pisálni...
— Klikk, klakk, puff!
— Tegyék meg a tétjeiket, ladies and 

gentlemen.
— Ribbentrop-Molotov! Ribbentrop-Mo- 

lotov!
— Nem, nem, nem... Nem, nem, nem... 

Nem igaz... Nem, nem, nem...
— El, avagy nem él Henri Barbusse?
— Utóópiaaa... Utóópiaaa...
— Lőjetek, elvtársak! Lőjetek!
— A repülő jó, kutya baja sincs.
Katja: Csendet! Csendet, elvtársak! Foly

tassa, Jurij Petrvoszkij.
Jurij: íme ezért, ahhoz, hogy kimásszatok 

a szarból, te és az elvtársaid is össze kell 
fogjatok. Erre a következtetésre jutott Lenin 
elvtárs egy szép napon...

Harmadik beteg: Kicsoda? (Sírni kezd, hisz
tériaroham környékezi.) Kicsoda? Klikk, klakk, 
puff?

Katja: Légy szíves visszafogni magad, 
Szása.

Jurij: így gondolkodott Lenin elvtárs egy 
szép napon, 1915-ben, Zürichben. Zürich 
egy svájci város...

Negyedik beteg: A , nem , nem , nem , nem ... 
N em  Svájcban van!

Jurij: Svájc egy olyan ország, amelyiket 
soha nem rántottak szarba még. Elvtársak, 
mondta Lenin elvtárs...

Negyedik beteg: A, nem, nem, nem, nem... 
Nem Svájcban van!

Jurij: ...ahhoz, hogy kimássz a szarból, 
nem elég az, hogy ki akarsz mászni a szarból, 
ahhoz össze kell fogni. így beszélt Lenin elv
társ egy szép napon, 1915-ben, Zürichben, 
ahová azért vonult vissza...

Első beteg (hirtelen fölállva): Éljen a Nagy 
Lenin!

Jurij: ...néhány elvtársával együtt, hogy 
gondolkodjon. És azon nyomban mindenki, 
akit szarba rántottak Oroszországban, azt 
mondta, igen, Lenin elvtársnak igaza van. És 
összefogtak...

Első beteg: Éljen a nagy Lenin!
A többi beteg: Éljen a nagy Lenin!
Második beteg: Lenin sose mondta, hogy 

nem szabad fentről pisálni.
Katja: Mindenki befogja a száját! Hallgas

sátok Jurij Petrvoszkij elvtársat.
Jurij: És összefogtak és kezet nyújtottak 

egymásnak és erőfeszítést tettek... hurrááá! 
és kimásztak a szarból. És azokat az embere
ket, akik a mások szarba rántásából éltek, 
vagy lelőtték, vagy lágerekbe dugták. És ak
kor Sztálin, Lenin nagy harcostársa azt 
mondta: elvtársak, a harcnak nincs vége, 
most olyan országot kell építenünk, amely
ben soha senki ne ránthasson a szarba senkit 
se. És Sztálin még azt is mondta: elvtársak, 
én ismerek egy tudományos módszert arra, 
hogy olyan országot építsünk, amelyikben 
soha senki nem ránthat a szarba senkit se.

Negyedik beteg: Á, nem, nem, nem, nem... 
Nem Svájcban van...

Harmadik beteg(sírva): Katja Ezova, Katja 
Ezova, nem jó, Katja Ezova...

Katja: Nyugodj meg, Szása.
Jurij: És mindazok, akik éppen kimásztak

a szarból, elkezdték építeni azt az országot, 
amelyben soha senki nem ránthat a szarba 
senkit se.

A betegek elvarázsoltan hallgatják.
És akkor Sztálin észrevette, hogy néhá- 

nyan azok közül, akik elkezdték építeni azt 
az országot, amelyben soha senki nem ránt
hat a szarba senkit se, nem akarták végigcsi
nálni. És akkor Sztálin azt mondta: nem jó, 
nem jó, ami itt történik, mert azok, akik nem 
akarják végigcsinálni, le fogják lassítani a 
többieket. Nem lehet azt az országot, amely
ben soha senki nem ránthat a szarba senkit 
se, olyan emberekkel építeni, akik nem akar
ják végigcsinálni.

Végeznünk kell azokkal az emberekkel, 
akik nem akarják végigcsinálni.

Mély csend. Senki nem reagál.

És akkor, Sztálin egyik közeli harcostár
sa, Derzsinszkij, akinek a keresztneve Félix, 
és akit a továbbiakban Félixnek fogunk ne
vezni, mert az könnyebb, mint a Derzsinsz
kij, szóval ez a Félix azt mondta Sztálinnak: 
Sztálin elvtárs, én ismerek egy tudományos 
módszert arra, hogyan lehet kiszűrni azok 
közül, akik végig akarják csinálni, azokat, 
akik nem akarják végigcsinálni.

A betegek egyre döbbentebben hallgatják, ar
caik ugyanakkor melegséget sugároznak.

Merthogy a baj az volt, hogy azok, akik 
nem akarták végigcsinálni, nem ismerték be 
őszintén, hogy valójában nem akarják végig
csinálni. Ezért Félixnek alkalmaznia kellett a 
tudományos módszert arra, hogy kiszűrje 
azok közül, akik valóban végig akarták csi
nálni, azokat, akik, lelkűk mélyén, nem akar
ták végigcsinálni.

És azokat, akik nem akarták végigcsinál
ni, lágerekbe küldték.

És egy napon lágerbe került Sztálin és 
Félix egyik közeli harcostársa is. És azok, 
akik azért voltak a lágerben, mert nem akar
ták végigcsinálni, megkérdezték tőle: dehát 
miért vagy itt velünk, velünk, akik nem 
akarjuk végigcsinálni, te, aki végig akarod 
csinálni? És erre Sztálin és Félix közeli har
costársa így felelt: azért vagyok itt, mert én 
csak úgy hittem, hogy végig akarom csinál
ni, de közeli harcostársam, Félix bebizonyí
totta nekem a tudományos módszerével, 
hogy valójában, és anélkül, hogy rájöttem 
volna, tulajdonképpen nem akarom végig
csinálni.

És ez az ember, Sztálin és Félix közeli 
harcostársa azt kérte, hogy lőjék agyon. 
Mert, mondta Félixnek, azok, akik nem tud
ják, hogy nem akarják végigcsinálni, veszé
lyesebbek azoknál, akik nagyon is jól tudják, 
hogy nem akarják végigcsinálni. Dé Félix azt 
mondta: várjál, majd akkor lövünk agyon, 
amikor tiszta szívedből végig akarnád majd 
csinálni, mert akkor még ennél is veszélye
sebb leszel.

Súlyos csend. A betegeket erőteljes érzelem
hullám kerítette hatalmába, Katja aggódik emi
att.

Elsőbeteg(maga elé): Meghalt volna? Vajon 
meghalt már?

Katja: Itt megállunk, Jurij Petrovszkij elv
társ. Mára már eleget dolgoztunk... Gye
rünk, elvtársak, itt a sétaidő, ki a kertba

KUDELÁSZ NÓBEL fordítása
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WAGNER ERVIN

Szibéria, tizenkilenc
A Petőfi-kötetet feljebb fogom 

költöztetni két polcnyival. Ezt az 
este döntöttem el, és nem azért, 
mert borzasztóan hideg volt, és 
vacogott a fogam a három pokróc 
alatt is. Tulajdonképpen Petőfi 
volt az oka annak, hogy kétszer is 
megbuktam irodalomból. Egy
szer pedig Zsiga barátom vágott 
kupán a János Vitéz keményköté- 
ses díszkiadásával, viccből, s 
ezért három napig feküdtem a 
szülészeten, mert az idegosztá
lyon épp nem volt üres ágy. így, 
gondolom, érthető, hogy szemé
lyes bosszúból a legalsó polcra 
rejtettem  a könyvet, indiános 
rémregények és krimik közé, há
tulról pedig megtámasztottam 
egy lendkerekes autóval és egy 
fejét vesztett Micimackóval.

Tegnap havazott, s villany
áram és koksz híján vodkával űz
tük el nagybátyámmal a hideget. 
Nagybátyám dideregve mesélte 
el, amit mindig is sejtettem: déd- 
nagyapám  valójában egy hős 
volt, aki oroszlánként rohangált a 
vértől csatakos lövészárokban, 
szájában két orosz katona, és két 
lány ült állandóan a térdén, mi
közben lődözött patinás karabé
lyával, szájában sikkes szivarral, 
brillantinos hajjal.

A szomszéd szerint dédnagy- 
apám atbe sem sorozhatták, mert 
legendásan rövidlátó volt. Ellen
ben nagybátyám szerint a szom
széd  skizofréniás, betegesen 
irigy és ráadásul üldözési mániá
ja is van, nem beszélve az epilep
sziás rohamairól. A dédnagy- 
apám  legendás alakját fölös
legesen próbálja beszennyezni 
egy ilyen vacak kis kommunista, 
mert a hősöket úgy hizlalja az 
idő, mint a foglyokat a becsempé
szett dugiszalonna: csak nézzük, 
mi a fene hizlalta őket ilyen nagy
ra agyunk penészes rácsai mö
gött. Tiszta röhej, mondja nagy
bátyám. Ne hagyd, hogy szidják 
a dédnagyapádat, mert aki őt bla- 
málja, valójában téged akar cse- 
szegetni.

Igaz, több győztes csata után 
dédnagyapám, a hadsereg ren
díthetetlen csodakatonája is ha
difogságba esett a Narajovka 
partján; negyven napig hajtották 
erőltetett menetben Szibéria felé, 
kenyéren és vízen, míg a negyve
nedik napon megcsappant a hu
morérzéke, és szétütött az oro
szok között, és több társával e- 
gyütt megszökött. Azok később 
meghaltak, ő pedig kóborolt a 
hóban, kirabolta a gazdagokat és 
a pénzt szétosztotta a szegények 
között; a nádasban farkasokkal 
csatázott, malomköveket hajigáit 
szórakozásból, majd Petőfivel is 
találkozott. Mert Petőfi nem halt

meg a forradalom legszomorúbb 
csatájában, ahogy azt a széplelkű 
kispolgárok mindig is elvárták 
volna tőle. Frászt! Szibériában élt 
matuzsálemi kort. Háborítatla
nul. Hiszen dédnagyapám talál
kozott vele tizenkilencben!

Nagybátyám jót húzott a vod- 
kásüvegből, köhögött egy sort, és 
az ég felé nézett dideregve: ke
mény tél volt, az biztos; s déd
nagyapám a leghidegebb regge
len, két medvétől üldözve a nagy 
zimankóban betoppant Petőfi
hez, anélkül, hogy a havat lerázta 
volna lábszárvédőjéről. A költő, 
aki már közel járt a százhoz, 
hosszú kecskeszakállát simogat
va, krákogva ült a csöpögő sza
m ovár mellett, három kutyá
jával, kövér felesége pedig a kecs
kéket fejte a szoba sarkában, ami 
istálló is volt egyben, tekintettel a 
hidegre. A költő atillája már jócs
kán megkérgesedett, sőt ki is lyu
kadt, főleg a könyökén, és az 
ülepén is, de ezt dédnagyapám 
csak sejtette, mert Petőfi nem tu
dott felállni, csak fészkelődön a 
széken és pár keresetlen szót 
mondott fagyos orosz nyelven, 
görbe mutatóujját rászegezve a 
tócsára, ami egyre nagyobb lett 
dédnagyapám havas bakancsa 
alatt. Petőfi tatárarcú fiai farkas
bőr kucsmában szítták a pipát és 
bizalmatlanul pislogtak dédnagya- 
pámra, akin nemcsak a kincstári ru
ha feszült a fényes kitüntetésekkel 
és rangjelzésekkel (több is volt ne
ki), hanem valami subát is kapott 
egy muzsiktól és így nagyon vér
szomjasán nézett ki az orrából ló
gó jégcsapokkal.

Később szótlanul ültek a sza
movár mellett, hallgatva a farka
sok szomorú tutulását. Teázgatás 
közben előkerült egy kis szíverő
sítő is, és a költő mesélni kezdett. 
Igen jól emlékezett a szabadság- 
harcra, és az isteni Bemre, az öreg 
harcosra. Aki az állandó szibériai 
havazásban egyre visszataszí- 
tóbbá változott a Petőfi fejében, 
szarvai nőttek és bakancsai patá
vá szarusodtak, sőt hamarosan 
nőtt még egy feje, tipikusan oszt- 
rákos vonásokkal, ezért naponta 
órákon át átkozta Magyarorszá
got és feleségét, barátait sem kí
mélve. Hétvégeken pedig főleg a 
saját verseit gyalázta. Szabadság! 
Szerelem! Meg egy üveg rum, yo- 
hó! Hogy is írtam? Lépésit mind
halálig követni fogom? Bezzeg ő 
nem jött utánam erre a hatalmas 
hokipályára, szinte látom, hogy 
melengeti pocakját a törökorszá
gi tengerparton. Suvadt volna meg.

Lovon nyargalt, valahány
szor aludni próbált. Milyen me
leg volt akkor, júniusban! Lüders 
serege pedig bevonult Brassóba,

Bem serégével a székelyek segít
ségére indult. Paszulyt ettek füs
tölt oldalassal. A lószarszag és a 
széna szúrós illata álmosítóan 
szállt a melegben, az elcsigázott 
katonákra szöcskék ugráltak a 
fűből. Csíkszeredában m egkap 
ták Kossuth rendeletét, hogy for
duljanak vissza. Idegesek voltak.

A költő egy nagy csontot ta
lált a csajkájában, és egy arra járó 
cigányasszony megjósolta neki, 
hogy a felesége megcsalja ugyan, 
de a galambok és a kóborkutyák 
mindig szeretni fogják. Ezt akkor 
még nem értette meg.

Ezalatt Lüders bevonult Nagy- 
szebenbe, s mikor meghallotta, 
hogy Bem ellenük indult, felvo
nultatta csapatát Segesvártól nem 
messze, és az udvarhelyi úton, Fe
héregyháza előtt megütköztek. 
Akkora volt az ordítás, hogy a 
templom kárpitja kétfelé hasadt.

Állítólag Fehéregyházán so
káig élt a közmondás, hogy "fu
tott, mint Petőfi a rozsban". A 
költő mérgesen rázta a fejét: az 
emberek rosszindulatúak és há
látlanok, megkövezik a prófétá
kat és hagyják, hogy éhen hal
janak a költők. Mert ő nem futott, 
hanem négykézláb mászott a bú
zatáblában, mikor elfogták, és le
szúrták. Aztán hadifogolyként 
deportálták Szibériába, több tár
sával együtt, és különböző fal
vakba telepítették őket.

Az első években még remény
kedett, hogy előbb-utóbb csak ér
te jönnek, és hazatérhet. Mit sem 
tudott az otthoni káoszról. Bará
tai álnéven, kéményseprőnek 
vagy kubikusnak öltözve bujdos
tak isten háta mögötti kis falvak
ban. Neki lassan forrtak össze ol
dalbordái, a nyelvet pedig még 
lassabban tanulta meg. Előbb ci
nikus lett, aztán rezignált, végül 
pedig — szibériai. Erezte: a csere 
holta után sem fog érdekelni sen
kit. A nagy emberek csak haláluk 
után, bronzszobor for
májában nagyok és érté
kesek igazán: ezt érzik a 
galambok és a kóborku
tyák is. Ők naponta be
m utatják tiszteletüket. 
Ü nnepnapokon pedig  
felvonul a cserkészcsapat 
és a honvédség, a tem p 
lomkórus énekel, hazafi
as dallamokat játszik a 
bányászzenekar: Iste
nem, milyen szép is az, 
hát ki cserélné ezt el egy 
harminchat kilós, kösz- 
vényes költőre, aki ká
romkodik és iszik?!

Valami ócska újságo
kat kapott évekkel ké
sőbb, s így kapta élete 
első szívrohamát: Bem el
vesztette a temesvári csa
tát, így megásta a for
radalom  sírját. M ikor

esett a lóról és megütötte a vállát, 
és elbújva, egy kis vadásziakban 
várta az ütközet végét Mi a gye
henna lehetett volna egy ütközet 
vége, vezető nélkül, rúgta fel a 
sajtárt elkeseredetten Petőfi, mire 
nyomban kapott egy pofont tes
tes feleségétől. A temesvári csata 
után világosan látszott, hogy a 
forradalomnak konyec. És akkor 
dédnagyapám  sejteni kezdte, 
hogy valószínűleg az dháborújá
nak is konyec. Dacára annak, 
hogy ezt NEM Bem vezette. Per
sze, akkorra a háborúnak már rég 
befellegzett, sőt már Tisza Pistát 
is meggyilkolták, és dühöngött a 
proletárdiktatúra. Horthy fehér 
lovának az anyja gyanútlanul le
gelészett, egy Adolf nevű szoba
festő és mázoló pedig leesett a 
létráról, és nagyon megütötte a 
fejét, de ezt még senki sem vette 
észre. Nagyapámat beíratták — 
immár másodjára — az elemibe, 
nagyanyám pedig elveszítette el
ső tejfogát.

Dédnagyapám pedig orosz 
népdalokat dúdo lt Petőfivel, 
csontrészegen.

Mindez, persze, megcáfolha
tó, mert Petőfi soha nem tért visz- 
sza a fogságból. Ha engedték sem 
ment volna. Először is sejtette, 
hogy az asszony megcsalta. Má
sodszor: Ferenc Jóskához nem írt 
volna semmi pénzért dicsőítő 
verset, a kubikusmunkához pe
dig nem értett.

És aztán, ha azt veszem, Szi
béria egy nagy puszta, tüen. Néha 
hiányoznak a csikósok, meg a jó 
bor. A vodka elég vacak ugyan, 
de meg lehet szokni. És kell is, a 
hidegben.

Meg aztán nem lehetett olyan 
rossz Szibériában, summázta két 
csuklás között nagybátyám, és 
intett, fordítsam meg a tolókocsi
ját. Elvégre dédnagyapád sem 
tért soha vissza. És hírt sem adott 
magáról.

Haynau ellen vonult, le- Jules Perahim: Vihar
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LÁSZLÓFFY CSABA

Francia ínyencségek
(Egy m agyar gróf a k ev esek  közü l)
Atyám, ha sejtette volna, hogy küldemé

nye késlekedése miatt ér engem annyi áldá
sos jó, de teméntelen mennyiségű, a szép
tevők száját elhagyó hazugság, és színlelé
sükből valamint szégyentelen szemérmet
lenségükből fakadó, utálatot kiváltó szenny 
is, akkor talán külön postai szolgálatot sze- 
gődtetett volna a nyugati udvarokba szakadt 
tudatlan fiának, vagy pedig tüstént hazapa
rancsolt volna Erdélybe.

Láttam elmét s tüzet hazámtól távol is, 
ám kényeskedést annál többet, én, aki koráb
ban annyira irtóztam volt minden cicomától. 
Ajánlólevelekkel a zsebemben bebocsátást 
nyertem Európa legfényűzőbb uraihoz, he
nyéltem a legszebb kastélyok kertjeiben, Ver- 
sailles-ban annyiszor megfordultam, hogy 
végül nagy becsben tartott útikönyvemet a 
csempével kirakott medence nyálkás zöld 
vizébe hajítottam, hadd hűsöljön és olvadoz- 
zon a hőségben kitárulkozó buja tavirózsák 
társaságában.

A hollandus követtel is a francia udvar
ban hozott össze a sors; templomba, azaz egy 
kis kápolnába is eljött velem, mosolyogva 
tette össze kezeit, drágakövekkel megrakott 
vastag gyűrűk ékesítették csaknem vala
mennyi ujját, de vigyora azoknál is fénye
sebb volt, mondván nekem, hogy most a- 
zokért imádkozik itt, e faragott képű szen
tekkel zsúfolt katolikus szentély előtt, akik 
annyi szenvedést és halált osztogattak az ő 
protestáns eleinek. Hollandus barátomnál 
legfeljebb gróf Bentingen mondható gazda
gabbnak a hollandusok között, itt is fényes 
udvart tartott fenn, de mióta asszonyát, aki a 
francia gendermerie-ben a békének köszön
hetően ima tkozó és import "jércehúsra" ráfa
nyalodó tisztecskék egyikével a feslett életet 
választotta, elkergette a háztól, már csak 
medvére emlékeztető nyájassága a régi (ti
tokban persze mindenki azt beszéli róla, 
hogy veszedelmesebb, miként egy vérmed
ve, s jaj, a hűtlen fehémép csak a szeme elé 
ne kerüljön valaha, mert az ilyen sebzett férfi 
ha nem is alattomos lelkületű, de ebben a 
minden szépet és tisztát kikezdő s kiárusító 
francia udvarban othellói féltékenysége 
amíg ki nem lobban, egy mórénál vagy egy 
hispánénál is anakronisztikusabb). Erről jut 
eszembe, hogy egy nem közönségen csinos, 
kacér dámával ismertettek össze a minap a 
spanyol követségen; a szarkalábak a már 
nem egészen ifjú asszony szeme alatt nem
hogy zavartak volna, percekig szemeztünk is 
egymással. Hogy aztán derüljön fény rá: ő az 
a szerencsétlen hollandus követné, akinek 
piperézésében és a maga ékesgetésében gyö
nyörűséget találtam a lézengő udvari néppel 
együtt; s akinek az esti fogadások bősége 
után be kell érnie a szűkös ebéddel a penzi
óban, ahová francia tisztecskéje magával vi
szi.

Nos, különben, akárcsak ez a hűségét hi
úságánál kevesebbre becsülő asszonyka, 
nem lenne rút itt az élet, de hát a pille szárnya 
is könnyen megég; kár, hogy ennek a derék 
hollandusnak Uy alkalmatlan feleség jutott. 
Mások csalódásának árnyékába s hamujába

lépve meddig tudom még megóvni a magam 
illúzióit?... Az otthoniaknak erről egy szót se!

Utoljára tán egy bázeli lakodalomban 
éreztem magam ily hitványul megzavaro- 
dottan, ahol Adám unokaöcsém, életében 
először s remélhetőleg utoljára, alaposan fel
öntött a garatra, s a menyasszony lapockáját 
tapogatván, cuppantgatva szórta feléje az 
"eszem a szíved!" magyaros bókokat, Ids hí
ján múlott, hogy a szeppent arának a derekát 
is meg nem ropogtatta.

Mindegy, öcsémet karon fogva ártatlan 
képpel sietek a szabóhoz bársonyt nézni, 
hogy mindkét Teleki comme il faut legyen a 
legközelebbi fogadáson. Az új módival más
különben nehéz felvenni a versenyt.

Párizsból rándultam ki aztán Rousseau- 
hoz Monmoroney-ba, az a falusi levegő 
gyógyír volt ideig-óráig a párizsi feslett élet
re. Gondolni sem mertem volna, midőn Star- 
hemberg birodalmi herceg, felséges asz- 
szonyunk követe először prezentált volt en
gem, hogy ennyi elfajultság vár majd a ver- 
sailles-i udvarban. A lever keretében lezajló 
fogadáson őfelsége XV. Lajos szellemtelensé- 
gét volt alkalmam megcsodálni, másnap a 
királynéhoz kaptunk bebocsátást, majd a ki
rály legidősebb leányánál, Adelaide-nál, to
vábbá a Bourbon hercegnél tettem tisztele
temet és sorjában a fiatalabb hercegeknél s 
hercegnőknél. A kissé kövérkés, igencsak jól 
táplált ifjú Berry herceg komikus bája őszinte 
hatással volt reám, de malackodásai és han
gos szellentései étkezés közben rendkívül 
zavartak a finomságokkal megrakott asztal
nál, melyre a könyöklést szigorú szabály tilt
ja-

A Madame Pompadoumál tett fél órás 
látogatás aztán végképp próbára tette 
amúgy is silány diplomáciai érzékemet. Az 
üres vigyorgást ki nem állhatom, a pletykál
kodás még annyira sem kenyerem, így hát 
meg se merem írni haza, hogy milyen pozí
ciót tölt be ez a különben csupa bűbáj perszó- 
na (aki nevetve vallja be, hogy mielőtt a 
király közelébe került volna, minden idejét a 
szívfájdalom és a zenélés töltötte volt ki, meg 
hogy ambassadeur urakat ő nem szeret fo
gadni, a legtöbb közülük felfuvalkodott 
vagy éppen unalmas fráter, a kártya helyett 
a politikát keverő, s legalább annyit fecseg
nek, mint az ő kis öreg plébánosuk, aki csak 
akkor futott el a nyelvébe harapva az én 
gyermekágyam mellől, mikor megtudta, 
hogy himlős vagyok... — de hát mindez 
szenteltvíz ahhoz képest, amiket róla suttog
nak a francia király palotájában, ahol a pádi- 
mentum mind csak tiszta márvány).

A királyné, Maria Leszczynska lengyel 
hercegnő kilenc gyermeket hozott a világra, 
s már rég nem lelkesedett megosztani ágyát 
a királlyal, őfelsége XV. Lajos különben szin
te mindenben mértéktartó, a falatozásban is. 
Van, amikor maga tölti ki a kávéját a márki- 
né, Madame de Pompadour jelenlétében. E- 
gyik nap a kandalló párkányának támasz
kodva alkalmam kínálkozott meglesni a kár
tyaasztalnál ülő hölgyek játékát; a márkiné 
árgus szemekkel figyelte, hogy nehogy csal

jon valaki és elrontsa a kedvét királyi partne
rének. Kis idő múltán határozott hangon 
szólt rá az ásítozó királyra, hogy nyugodtan 
vonuljon vissza, pihenjen la  Az uralkodó 
engedelmesen föl is emelkedett ültéből, s 
mielőtt távozott volna, derűsen nézett szere
tőjére: "Jól van hát, menjünk aludni" — mo
tyogta. A hölgyek pukedliztek; őfelsége 
előttük is meghajolt, aztán kíséretével le
ment a lépcsőn, hogy a nyilvánosság előtt 
ágyba bújjon, mint egy öregecske gyermek. 
(Itt jegyzendő meg, hogy Madame de Pom- 
padourhoz az exkluzív tetőtér félreeső lakré
szébe rejteklépcső vezet fel; s mikor a királyt 
fogadja, rendszerint elküldi a tízvalahány 
lakáját meg szolgálólányát.)

Valami titkos nyavalyája miatt a király 
már rég nem látogatja éjjel maitresse-ét; ezért 
aztán hervadásra ítélt szép ábrázatán inkább 
csak máz a mosoly, hisz mostanában hét
számra szerzi be volt királyi szeretője számá
ra az alkalmi ágyasokat— akikre őfelsége ha 
ráun, penziót ad nekik, ő pedig új, kerítőnői 
hivatala fejében megtarthatta régi rangját és 
szerzeményeit. Egy kissé furcsállottam, 
hogy mostani helyzetében ő oktat másokat 
(ha tudná, hogy kit); igaz, vehettem szórako
zottságnak is, vagy akár elszólásnak: "Elővi
gyázatosnak kell lennünk — ezt vajon 
nekem szánta, a kísértéseknek kitett ifjú em
bernek (?) —, hajlamaink és érzelmeink elle
nére is, hogy méltónak mutatkozhassunk az 
Ő jelenlétében. Ez is elhivatottság: a nagy, 
nemes és felüdítő lénynek elűzni homloká
ról a bánat felhőjét, a fáradtságot..." S érez
tem, hogy őszintén hiszi, amit mond.

Mikor a jezsuiták el akarták űzni a mait- 
resse-t Versailles-ból, a király előbb habo
zott, végül azzal kelt védelm ére, hogy 
Madame de Pompadour az egyetlen az ud
varban, aki mindig megmondja neki az iga
zat. így hát továbbra is királyi hintó várja, a 
színdarabokat maga választhatja ki (saját 
színházat tart fenn, bár a királyi kamarás, 
Richelieu herceg megtiltotta volt a zenészek
nek, hogy a maitresse-nek játsszanak, ebből 
persze, kisebb udvari konfliktus lett). A bá
lokon változatlanul díszhelyre ültetik, az esti 
tűzijátékoknál a király oldalán foglal helyet. 
A kápolnában magam is meggyőződhettem 
róla, hogy plüsspámás imapult kerül a helye 
elé. Keveset beszélnek kétségtelen érdemei
ről, arról, hogy kadétiskolát alapított, jeles 
írókat vett pártfogásába, még a deista Dide
rot és a vitriolos tollú, az udvar számára 
kellemetlen Voltaire is számíthatott rá vala
mikor. Az ezüstedényeket az általa létesített 
és patronált sevres-i porcelángyár edényei 
váltották fel Versailles-ban.

Van ebben az asszonyban a hazárdon kí
vül valami különleges grácia, a király még 
mindig a vele való társalgásban leli a legtöbb 
mulatságot. Környezete hiúz szemekkel fi
gyeli minden lépésüket; ellenségei Madame 
Pompadourt középszerűnek mondják min
denben, nemcsak a testmagasságát tekintve. 
Dereka bár, meglehet, napról napra vastago
dik, de szeme szürkéjében olthatatlan tűz ég, 
nem könnyen kifújható hamu.

A bolond nők számára Párizsban külön 
ispotályt tartanak fenn. "Odavaló ez az arcát
lan perszóna!" — példálózgatnak egyre 
gyakrabban a háta mögött. — "Ha szerencsé
je van, egy latorhoz még férjhez mehet, és 
300 livre üti a markát, ami minden bolond 
cselédnek kijár!" "Ugyan, kell is ez még va
lakinek!..."
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Ha valaha is azt fogom gondolni erről az 
asszonyról én is, mint például a lováról le
esett és nyomorékon darvadozó Dúc de Bo
urgogne lovag, hogy: mészáros lánya és 
közönséges ringyó — abból holtbiztos tudni 
fogom már, hogy meglegyintett a korai sze
nilitás, vagy az irigység siralmas korába lép
tem, ami még rosszabb.

A király és a Szent Lélek vitézei, akik ma 
reggel ájtatosságot színlelve, középszárig 
érő fekete ünnepi palástban vonultak a nyo
mában a kápolna felé, egyszeriből közönsé
gesen egyforma embereknek tűntek előttem. 
Ehhez talán az is hozzájárulhatott, hogy ott 
lábatlankodtam éppen, midőn a kiválasztott 
ifjak egybegyűltek, s a szemem előtt kezdtek 
öltözködni; előbb tiszta csupaszra levetkőz
tek, hogy aztán nevetve, hangosan komé- 
diázva öltsék fel m agukra a ceremóniás 
köntöst meg a súlyos bogiáros aranyláncot. 
Ez a szemérmetlenség engem még a kövér 
nyakukat szorító-fojtogató csúf és irdatlan 
csipkegallémál is jobban zavart.

Igen csinos versek hangzottak el az Aca
démie Franqaise ülésén a Louvre-ban. Enyel- 
gés helyett a királyhűségről s a tiszta 
erkölcsről szóltak, nem voltak — a szalonok 
szája íze szerint — sikamlós kétértelműsé
gekkel megtűzdelve. A felvételi ceremóniára 
De la Condamine uram (jó ismerősöm) szer
zett belépő bilétát nekem; ő maga az elnök
ség elé állt, hogy fölvétessék a negyven tag 
közé. Feltett kalappal olvasta föl nyakatekert 
diskurzusát, keveset értettem belőle; az Aka
démia elnöke ugyancsak feltett kalappal 
hallgatta végig. A többiek (nem voltak negy
venen jelen, mint rendszerint) közben vaka
róztak, diskuráltak, vagy éppen szunyó
káltak. A végén D'Alambert úr barátságába 
fogadott engem, történelmi munkájából 
idézgetett egy fertály órát legalább, majd ud
variasan kezdett faggatni a keleti népek his
tóriájáról. Kis híján m úlott (tán az öltö
zetemen?), hogy nem nézett töröknek... 
D'Alambert uramról köztudott különben, 
hogy talált gyermek volt; az is előfordult 
már, hogy valaki a fülem hallatára tréfásan 
fattyúnak emlegette. Egy üvegesné vette volt 
magához az ispotályból. Mindig össze volt 
vágva a keze, és hogyha egy abbé nem vet rá 
szemet, meglehet, hogy a mulasztás Francia- 
ország kárára vált volna. Éles eszével hamar 
lepipálta tanítómesterét, aki mellett a szen
tek életének jelentéktelen apróságaira paza
ro lta  m em óriáját. Az ateizm us ellen a 
bigottsággal védekező abbé ráadásul része
ges volt. A kettő, úgy látszik, jól megfért 
együtt az ő Istenénél. A tehetséges ifjú 
D'Alembert-nek először a porosz király aján
lott föl évi járadékot; ennek köszönhetően a 
francia tudósok is hamar maguk közé fogad
ták. Engem viszont ő fogadott barátjává, és 
arra kért, hogy fordítsak le neki néhányat 
verseimből. Mindjárt az első a kálómmal el 
akart vinni az operába, de kiderült, hogy ott 
aznap este farsangi bál van. Szörnyű sok 
ember zsúfolódott össze a nem is olyan nagy 
teremben. A maskarások közt mi, maskarát- 
lanok valahogy úgy festettünk, akár az élet 
bolondságain csendben eltűnődő két élve fe
lejtett a zajos alvilágban. Ennél riasztóbb ér
zés még a bécsi udvarban sem vett erőt raj
tam soha.

Az este egyéb mulatság helyett Radne- 
tragédiát néztem meg. Úgy adták elő, mint 
egy komédiát. A függöny előtt hajlongó szí

nészeket viharos taps fogadta. A páholyok
ban helyet foglaló s derűsen kocdntgató elő
kelőségek feltűnően sok italt fogyasztottak; 
egyedül a király udvari bolondja könnye
zett.

"Az emberi butaság története nem férne 
el a legvaskosabb könyvben, még az Encik
lopédiában sem — mondja D'Alembert úr 
—, ámde panoptikum gyanánt talán egy szo
bor-múzeumban kiállítható leend." Jóked
vűnek látszik, nemrég vált el Voltaire-től, aki 
órákon keresztül azt fejtegette barátjának, 
hogy a franciák története csupa ostobaság, 
barbárság volt eddig, nem úgy mint Itáliáé, 
vagy Hollandiáé... "Ha ön is ott lett volna 
velem — udvariaskodik a tudós férfiú —, az 
ellenpéldák közül a magyarok: a Nápolyt 
megleckéztető Anjou Lajos, vagy a humanis
ta kiválóságokat udvarába gyűjtő Corvin 
Mátyás sem maradtak volna ki a felsorolás
ból, higgye el.”

Voltaire elméjével mindaddig csak szín
padon találkoztam, vallásellenes pamfletjeit

szándékosan nem vettem a kezembe. Később 
volt alkalmam megismerkedni vele, Genevá- 
tól mintegy három fertály órányira lakott. 
Piperkőc magamutogatásával sem igen tud
ta leplezni száraz karakterét. Szúrós, apró 
szeméből egy-egy pillanatra mintha a halál 
nézett volna ki, igaz, a hatvanhat évet betöl
tötte volt már.

Tréfás szójátékait kötekedésnek szánta a 
vallás védelmezőivel szemben; sok szavát 
nem értettem tisztán (ebben rossz, szuvas 
fogazata is közrejátszhatott), de kedvem sem 
volt vitába bocsátkozni vele, jóllehet otthon 
engem mindenki határozott s meglehetősen 
szellemes valakinek ismer. (Inkább olyan 
helyzetekre és személyekre tartogattam biz
tos fellépésemet és fölényemet, mint amilye
nekre a bécsi udvarban lezajlott kihallga
tások kényszerítették a provinciáról felutazó 
kérelmezőt Legutóbb is sikerült megszerez
nem a kiutazásomhoz szükséges különleges 
királyi engedélyt, ezt a szerencsét élem fel 
most itt, Nyugaton, mint az antik mese hőse 
azt a bizonyos szamárbőrt; s irigyeim szerint 
Mária Terézia szigorúan felvigyázó tekintete 
előtt protestáns létemre szinte egyedüli kivé
telnek számítok.)

Avas szag vette körül a szürkületben, er
kölcsi példálózgatásainál legfeljebb szék- 
meg fotelülőkéi tűntek feslettebbnek. Ez a

sűrűn pislogó öregember volna ama rettent
hetetlen hatalom a francia királyságban?... 
Ezen bárki eltűnődhetett volna. Betegen 
hagytam magára; lehet, hogy az országot is, 
nem sokkal később.

Voltaire azonban hamar felgyógyult.
"Medvék és hódok közt keressük meleg 

fészkünket valahol Kanadában — visszhan
goztak bennem az író szavai a hintóbán is. — 
De bennünket onnan is kiűztek; ehhez, a gyar
matosításhoz az angolok különben jobban ér
tenek... Ha valami tartósan megpecsételheti a 
jövőnket egyedül a francia szélem lehet az! 
Nem az udvari kamarások meg a patkányra
vasz, romlott hivatalnokok pecsétje!..."

A Hotel de Tours-ban (ott vagyok meg
szállva) meglátogatott D'Alambert. Eléggé 
váratlanul. Nem volt egyedül, múzsája és 
szerelmes társa, L. kisasszony is elkísérte, 
talán kíváncsiságból, hogy milyen lehet egy 
napkeleti nemes "vad ember”. Jártuk a szeme
tes, bűzlő utcákat, hintókázó, s a sebes alkot
mányból ki-kirókázó, divattól megrészegült 
férfiakba, nőkbe botlottunk lépten-nyomon.

"Az akadémikusokkal megint összerúg
tuk a port— mesélte U  Álam bért uram. Cso
dálkozva pillantottam rá, hisz ő maga az 
egyik legkiválóbb akadémikus, polihisztor. 
És hát Diderot!... mert hát az ő nevében is 
beszélt. — Itt a befolyásért és kitüntetések 
után futkározó kis ruszlikról és soábbogarakról 
van szó — folytatta keserű grimasszal —■, 
akiket a Jézus Társaság bujtatott föl, hogy a 
tudomány álarcát felöltve gúny tárgyává te
gyék az Enciklopédiánkat..."

Hirtelen eszembe jutott, amit Madame 
de Pompadourtól hallottam: hogy a jezsui
ták, ha királygyilkosok nevelése nem is telik 
ki tőlük, bár sokan ezt terjesztik róluk, az 
Enciklopédia betiltását előbb-utóbb el fogják 
érni. A királyt ő ugyan óvatosságra intette, a 
párizsi Legfelsőbb Bíróság azonban a Parla
ment urainak nyomására előszeretettel kül
dené máglyára az enciklopédisták iromá
nyait, mindenekelőtt Helvetius és Voltaire, 
de még Rousseau könyveit is...

Voltak órák, mikor úgy éreztem, dilem
ma előtt állok én is, például amikor Voltaire 
meghirdeti a filozófia diadalát a vakhit fe
lett! Valahol azt írja, hogy "a kereszténységet 
a zsarnokság terjesztette el" (kezdetben az
zal, hogy máglyára küldve őket mártírkul
tuszt teremtett). A vallás bebizonyította, 
hogy ellentétes az erkölccsel, mivel csak leplezi 
a titkolt, bűnös hajlamokat. És csak a józan 
ész hivatott vezetni az emberi társadalmat!... 
Hát... azért ezt túlzásnak érzem. Gondolom, 
nem én vagyok az egyedüli, aki legalább úgy 
retteg a hideg, számító ész egyeduralmától, 
mint a vakbuzgóságtól.

Voltaire otthonra, a Habsburgok Ma
gyarországára is érvényes intelmeit szíve
sebben forgattam és magamévá tettem. Ahol 
azt mondja, hogy valamennyien egy Atyá
nak vagyunk a gyermekei: testvérek, bármi
lyen hitet valljunk is. Az elnyomás ellen
állást szül. Más ország, például Anglia nem 
üldözi a kisebbségben lévők vallását, a kato
likust, legfeljebb nagyobb adót vet ki rájuk... 
(Persze, ezt nem folytatja; különben köny- 
nyen eljuthatnánk a zsidók megrekcumozá- 
sához s fosztogatásához.) Elzászban viszont 
lutheránus egyetem működik, ahol a külön
böző felekezetűek békésen megférnek egy
mással.

> » »  folytatás a 16. oldalon

-  HELIKON----------------------
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» » >  folytatás a 15. oldalról

Gondolataimból sétapartnereim ráznak 
fel. \y  Alembert bevallja nekem, hogy Itáliá
ba készül, a porosz király pénzén megint.

"Mielőtt még idegösszeroppanást kapna
— szól közbe L. kisasszony. — Egy olyan 
gyenge szervezet esetében, amilyennel ő 
született, a sok fölösleges bosszúság meg
bosszulja magát."

"Helvetius Normandiába költözött, Ro
usseau rég megszakította a kapcsolatot ve
lünk, Voltaire is önkéntes száműzetésbe 
vonult, bár onnan is szünet nélkül parittyáz- 
gat. Montesquieu halott. Soroljam még?... 
Csak Diderot tartott ki: egyedül szerkeszti a 
további köteteket... Nekem utóbb a párizsi 
fakultás orvosai kötelező gyógykúrát írtak 
elő. — Levelet vesz elő, kiteregeti előttem. — 
Itt van, olvassa. Ez a jóakarata Lajos — így 
mondja — válasza kérelmező soraimra."

A király postafordultával személyesen írt 
D' Alembert-nek:

"...El vagyok ragadtatva a párizsi fakultás 
orvosaitól. O, ha nekem is ilyen doktoraim volná
nak! De az itteniek csak szörnyűséges drogokat 
és cseppeket írnak elő...

Nagy elégtétel nekem, hogy az annyit pocs
kondiázott királyok..."

"Ez a sanda célzás a Frigyes nagylelkűsé
gére vonatkozik — szúrja közbe a tempera
mentumos L. kisasszony, a fülemhez ha
jolva, mielőtt a király levelének a végére ér
nék. — A mi Lajosunk mindig sm udg volt."

"...mégis segítségére lehetnek a filozófusok
nak. Valamire ők is jók. Adieu, kedvesem."

D'Alembert kissé szemérmesen teszi el a 
levelet, restelli, hogy kénytelen udvari kegy
ben megfürödve búcsúzni tőlem.

Párizsból való elutazásom előtt L. kis
asszony nem mulasztja el, hogy meghívjon 
egy ún. felvilágosult társaság szalonjába. Jó
kedv, a szokásosnál fiatalabb arcok — és 
persze játékos gondolatfutamok. Az orosz 
cámő kerül terítékre, sokat nevetünk a rová
sára.

"Erzsébet nem több egy nőstény medvé
nél — kiáltja el magát egy heveskedő titán.
— Nagy Péter, akitől egyébként megtanult 
káromkodni és vodkát vedelni, a vadonból 
vitte magával az orosz udvar rezervátumá
ba."

"Ezt már hallottuk valahol. Talán épp a 
Voltaire szájából!"

"M indegy, hogy Voltaire vagy más 
mondta. A testőröknek először nyersen szol
gálták fel a jövendő cáranyuskát, mikor még 
fiatalabb volt... ez különben orosz szokás!"

"A medvetalp ínyenc falat..." — hüm- 
mögnek a hölgyek.

Sültet tálalnak fel éppen, valamilyen pi
káns mártással. L. kisasszony közben egy 
vaskos kifejezésekkel tele költeményt tesz 
elém: olvassam el, ha van kedvem hozzá!

Udvarias bók kíséretében adom vissza, 
pironkodva sietek átsiklani a merész fordu
latok felett. O, mint egy nővér (öt-hat évvel 
idősebb csak nálam), éberen figyeli zavaro
mat, minden reakciómat, zöldes szemében 
gúny villan.

A költemény Erzsébet cámőt, a "barbár" 
uralkodónőt állítja pellengérre. Ha nem a 
pedánsok, a lapos agyúak bosszantására író
dott volna, képes lennék gyanútlanul meg
kérdezni az asztaltársamtól: "De hát, ha jól 
tudom, ő is pártolja az akadémiát!"

Meglehet, hogy az irodalmi ízlésemmel

----------------------HELIKON —

van baj: túl konzervatív — s ez nemcsak itt 
Párizsban látszik meg rajtam, hanem az er
délyi mágnás körökben is?!... De talán még
sem mutatkoztam egyenesen ostobának.

Nem szokásom heves vitába bocsátkoz
ni. Odahaza apám kedvére szidhatta Bécset, 
nem ellenkezett vele senki. Mária Terézia 
színe előtt pedig (elég, ha csak ezt a rendkí
vüli utazást veszem számításba) született 
diplomáciai érzékem — ezt mások is elis
merték —, no meg a fiatalságom megtette a 
magáét.

♦
Ebédmeghívásom volt a király asztalá

hoz. Az ebéd előtt megrendezett, itt már ha
gyományosnak számító ceremónia győzött 
meg végül arról, hogy bizonyos szempont
ból nagyon is igaz és találó a porosz király 
megjegyzése a franciákról, a színészi tömeg
mutatványokat illetően is.

A nép, mint aki elmulaszthatatlan él
ményre vár, elárasztotta a templom előtti 
teret. A királyt szokás szerint körülvették az 
erre az alkalomra és célra válogatott;kimos
datott, kiöltöztetett — koldusok. Ófelsége 
ovációk kíséretében egymás után mosta meg 
a már tisztára nyalt, készségesen "kollaborá
ló", vigyorgó koldusok lábát, azaz egy kis 
vizes spongyával végigtörölte, hogy aztán 
felséges csókjával illesse a bőr felületét. Úgy 
látszik, az egyik láb a szokásosnál szőrö
sebbnek bizonyult, mert a király, mint aki
nek megcsiklandozzák az orrát, tüsszenteni 
kezdett, egymás után hármat is. Ezúttal ti
zenhárom koldus esett át a ceremóniával 
megbízott magas udvari tisztségviselők cen
zúráján; mindeniküknek a fél lábáról idejé
ben lehúzatott az erre az alkalomra kiutalt 
strimfli. Az apostolok száma ugyan csak ti
zenkettő (az Üdvözítő tanítványainak a lá
bát mosta volt meg — erre gondoltam köz
ben én is), de számunkra, vendégek számára 
bizalmas magyarázattal szolgáltak: a mo
dem idők ígéretes sugallatára nem árt túl
lépni némely konvenciókon. A király a- 
zonban láthatóan sietett, talán éhes volt, és 
csak egyik koldusnak adott enni, nem halfé
lét, pedig nem kevesen vártak bizonyára a 
krisztusi "halas"-csodatételre is ezen alka
lommal. Az uralkodó kapkodva fejezte be 
kegyes mutatványát, és besietett, hogy elfo
gyaszthassa velünk bojtos ebédjét. A koldu
sok kint aztán telezabálhatták magukat, 
ínyenc falatokkal is.

A két Bercsényit, a híres kurucgenerális 
utódait is meghívták erre az ebédre. (A Ber- 
csényiekről csak annyit: negyvennyolc esz
tendeje kint élnek, s miután a hatalom otthon 
mindenüktől megfosztotta őket, már nem 
tekintik magukat emigránsoknak, mert ha
bár ama jó féle, hazájukat féltő magyarok 
közül valók és sokat tudakozódtak szülő
földjük felől (nem csupán éntőlem), mind
emellett francia szolgálatban a legfelsőbb 
grádicsokig jutottak fel saját rátermettsé
güknek köszönhetően: az öregebbiket közü
lük Maréchal de France-szá léptették elő. Egy 
huszárregimentje van, amelyet fiának adott 
át örökül. Sajnos mind a három Bercsényi 
lány hajadon, pártában maradtak.)

ÁteÚenben a királlyal különféle halakkal 
telt tálakról szedegettem egy keveset. Eret
nek gyomrom van, nem tagadom, zsírosra 
vágyott; mire igya a magamfajta az erős fran
cia meg spanyol borokat, ha nem vadhúsra, 
ürücombra, sertéspecsenyére vagy legalább 
töltött káposztára. Volt az asztal másik végé

ben mértékkel zsírosabb étek is, de hát az 
illendőség meggátolt a feltűnő tolakodás
ban. A francia király különben rendes diétát 
tartott, a csaknem üres aranytála felett elmé
lázva alig tudta kivárni a pipázás idejét. Ká- 
véivás alatt rám pillantott és magához intett. 
Előbb néhány udvarias szóval tőlem tudako
zódott Erdély mai állapotáról, majd váratla
nul előrukkolt egy régebbi élményével.

"Két városkán is keresztülmentünk — 
mesélte —, melyek lakosai hétféle valláshoz 
tartoztak: görög, lutheránus, kálvinista, pá
pista, unitárius, zsidó, s a többiek a lengyelek 
közül kerültek ki... Megkérem, segítsen ki, 
nem jut eszembe hirtelen..."

"Anabaptisták lehettek — mondtam —, 
újkeresztények."

"Úgy van, anabaptisták, kézműves em
berek voltak, akiket kikergettek hazájukból. 
Ezt onnan tudtam meg, hogy lovakat kellett 
cserélni, s a postalovak patkolása késett. Egy 
szolgálót elküldték, hogy siettesse a helybé
lieket, az pedig tiszta lengyelül kiáltotta ne
kik, hogy ne várakoztassák a francia királyt. 
Elhűlve hallgattam az ismerős nyelvet, a fe
leségem lengyel hercegnő... így tudtam meg, 
hogy a népség Lengyelországból menekült 
Erdélybe, s nem is kevesen."

"Nemcsak onnan, felség. A havasokon 
túlról még többen, keletről, délről, minden 
felől... Ez is a mi hírünket öregbíti..."

A király bólogatott "A tolerancia."
Jó érzés volt tudni, hogy halott egyet- 

mást a türelmünkről is, nem csupán a heves 
magyar vérről.

Talán emiatt is mutatkoztam készséges
nek elfogadni a két Bercsényi meghívását, 
hogy "beüssük magunkat" a szép gusztussal 
megépített, Chamdeux nevű cifra mulatóház
ba. Az udvartól fél fertály órányira volt, a 
kertjéből oda lehetett látni; valamikor koldu
sok mezejének nevezték. Egy falra szerelt 
egész falut bámulhattam meg — amilyen a 
kényes úri unaloműzések eredménye szo
kott lenni —: fából kivágott alakok, fűrésze
lő, kovácsüllőt verő, furulyázó, juhokat, 
kecskéket, teheneket legeltető, bort kimérő 
bábuk, s a falusi élet egyéb tartozékai: festett 
domboldal, mondvacsinált kővár-romok, s a 
sziklák közül kibuggyanó forrás, arrébb szö
kőkutak... Erről aztán — még mielőtt haza
szólíthatott volna a honvágy — Rousseau 
természetet és a természetes életet s erköl
csöt igénylő világa, szerény hajléka jutott 
eszembe menten.

"Voltaire szerint csak az boldogulhat a 
művészetben, akiben az ördög lakozik. A 
gonoszság! — Tipegve körüljárta a virágá
gyásokat. — Ma még nem öntöztem meg 
őket... — Kézbe vette esővízzel teli locsolóját. 
— A természeti magányban viszont csak a 
szelídség tart meg; talán kevesen hiszik el, 
hogy milyen nagy lelkierő kell ehhez. A gyű
lölet, az intrika és a magamutogatás nélküli 
önfennmaradáshoz."

Később még visszatért erre a témára, egy 
szúrás (kegyelemdöfés?) erejéig: "Hallottam, 
hogy a Comédie Franqaise-t újabban négye
zer színházlátogató ostromolja. Mire fel ez a 
fene nagy kultúraéhség! Egy fércmű miatt?... 
Én hét esztendeje be se tettem a lábam Pá
rizsba. A sok zaj, nyüzsgés, zűrzavar! Az 
egyik hálaadó ünnepségen, azt beszélik, leg
alább kétezer kocsi rekedt el, s az Orléans-i 
herceg csatlósai, testőrei meg apródjai egy
más hegyén-hátán hemzsegtek... A szágul
dásban maholnap képtelen leszel megtalálni
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a barátaidat. A bókok özönétől kábultan s 
elbutulva nincsen időd egy őszinte gondo
latra. Hallom, hogy még Voltaire is megszö
kött Párizsból, pedig őt mindig is a szereplés 
éltette."

Ha ránézel erre a ráncos képű, rút ember
kére, aki foltos slafrokban gesztikulál az or
rod előtt, nehezen olvasod le róla az elragadó 
békét, a nyugalmat, mely után a csalódott 
vagy megtört lélek áhítozik. Még nincs öt
ven éves, de koravénnek látszik, kissé meg- 
görbedt. Mozgása csak némely pillanatban 
árulkodik a test egykori hajlékonyságáról; a 
szelleme — a francia esprit — azonban válto
zatlanul fiatalos. Legyen az társadalom fö
lötti ítélet vagy csak egyéni különcködés, 
termékeny gondolatvilága termékenyítőén 
hat másokra. Holmi piszkos vargának kép
zelhetné bárki, ez adja meg rokonszenves 
lényének örök kedélyét s elevenségét.

Ebéd után előreküldte a barátunkat, s 
meginvitált egy kis sétára.

"Párizs felé tartunk — nyugtatott meg 
tréfásan —, csak más sebességgel, az örök 
város, a kifordíthatatlan civilizáció irányá
ba..."

Nekivágtunk a hegynek Montmorency 
felé; Rousseau uram háza is a magaslaton 
fekszik. A Montmorency família emlékére 
emelt m árványoszlopok után megpihen
tünk a klastrom árnyékában. Én álmosan 
elhevertem a füvön; ő egérfogait kivillantva 
heherészett.

"Sohasem hunyom le a szemem egy fer
tály óránál tovább — mondta —, az éjszakai 
alvásom legtöbb egy óra, már tizenöt éve... 
Előbb ezek a bogok nem hagytak nyugodni... 
— A lábujjaira mutatott; ekkor értettem meg, 
miért van mindenik fatalpú papucsa fején de 
közepén egy fura lyuk, csillagformára ki
vágva . — Az utóbbi időben jobban kínoznak 
a belső bogok, elformátlanodások."

Megmutatta azt a helyet, ahol balesetet 
szenvedett.

"Észrevettem, hogy a lejtőn néhány előt
tem haladó paraszt hirtelen félrehúzódik az 
útról, nem láttam mást, csak egy nagy dán 
kutyát, úgy nézett ki, mint valami szörnye
teg egy flamand képen. Dürer finom vonalú 
rajzain annál sokkal sejtelmesebben közelít a 
halál... Féltem, hogy nekem ugrik és feldönt; 
erre fel én, balgán, magam akartam fölébe 
emelkedni! Szárnyak híján egy utolsó gon
dolat röpült ki agyamból, villámnál gyorsab
ban: Nem fejeztem be még minden munkámat! 
Ilyen szorult helyzetben Voltaire cinikus ör
döge is az ég ura felé kacsintana... Nem érez
tem se összeütközést, se elbukást. Este lett, 
mikor újra kinyitottam a szemem. Három
négy fiatalember tartott a karjában, csonttö
réseim  figyelmeztettek rá, hogy vissza
nyertem az eszméletem."

A hintó, amelyhez a kutya tartozott, átgá
zolt volna rajta, ha félre nem ugrik. Az esz- 
m élkedés első pillanatai olyan gyönyö
rűséggel töltötték el, hogy olykor még ma is 
úgy érzi: az életre ébredt akkor. Mindez elég
tétellel tölti el. Akárcsak szegényes életmód
ja, amely a maga gusztusának és belső i- 
gényének tulajdonítható. Rajta állna, hogy 
több pénze legyen, példának okáért a kom
pozícióiból. "Rousseau uram nagy muzsi
kus!" — ez több helyen is a fülembe jutott 
már. Mások kívánságára komponál, kedvte
lésből; de kottából eljátszható műveket sze
rez, kis kam arazenekarnak is alkalom- 
adtán. Ám a jutalmat is csak annyira tartja,

értékeli, akár a tapsot. (Conti herceg állítólag 
50 Lajos-arannyal — Louis d'or— jutalmazta 
Rousseau-nak egyik sokat ígérő kompozíci
óját. Két aranyat megtartott a kecskepásztor
nak, aki tejet hoz neki, a többit köszönőlevél 
kíséretében visszaküldte.)

Hogy a tudós ember miből élhet meg, 
abból a D'Alambert esete kiokosított már. De 
ott van a francia szalonok legfelkapottabb 
írója, Voltaire, aki csaknem belebetegedett 
abba, hogy fergeteges színpadi sikerei vala
mint a király "jó ízlésű" maitresse-ének, Ma
dame de Pompadoumak pártfogása dacára 
sem sikerült elfoglalnia a megüresedett aka
démiai széket. Minden (színlelt) alázata és 
hízelgése hiábavalónak bizonyult; a meg
üresedett helyre egyhangúlag egy jelenték
telen vén püspököt választottak meg a 
"befolyásos ringyó" elűzésén fáradozó ki
rályné szűkebb versailles-i köréből. Voltaire 
a király megudvarlására írt Princesse de Na
varra dm ű darabjának próbái alatt— miután 
kinevezték volt hivatalos történetíróvá és a 
király belső szolgálatára rendelt nemesember cí
met is elnyerte — már új, esedékes tudós 
rangját ünnepelte fűvel-fával (színésznőcs- 
kékkel, fataró táncosokkal, s főleg az olaszos 
temperamentumú Mme Derűssel — ezt a 
pletykát az endklopédistáktól hallottam 
volt —, a csúnyácska özveggyel, akit levele-

Sárosi Csaba rajzai

iben az öregedő író "Ma chere Italienne"-nek 
becézett); egyedül a zenei zseni hírében álló 
Rameau-val nem volt kedve koccintgatni, 
aki fölényesen megnyirbálta Voltaire szö
vegkönyvét, s ha netalán egy-egy rímpárt is 
megcsonkított, a törlés láttán sápadozó Vol- 
taire-t azzal ültette le, hogy: "Ugyan, ki fogja 
ezt a magas szoprán közben hallani!"

Voltaire az akadémiai kudarc után sem 
adta fel még a küzdelmet. Ezen a mi Habs- 
burg-ellenes magyar uraink nyilván csodál
kozni fognak — a mérsékeltebb, taktikázóbb 
intellektusok is, mondjuk egy Bessenyei 
György, aki nemesi testőrként ugyancsak rá
fázott arra, hogy a felséges asszony Bécsben 
kitüntette kegyeivel. Én magam is meglepe
téssel vettem tudomásul, hogy a vallást és 
úgymond minden társadalmi elmaradottsá
got merészen kigúnyoló Voltaire a 'legke
resztényibb király" elismerésére s egyúttal a 
megboldogult Reury bíboros széke után áhí
tozik, újabban pedig a római pápának kül
dözgeti magyarázó leveleit Mahomet dm ű 
színpadi művének keresztény eszmeiségét 
illetően (a Vatikántól várva bíborossá való

kinevezését) — ahelyett, hogy filozófus- és 
írótársaival szállna vitába.

A Mahomet — restellem itt a magam sze
rény véleményét a XV. Lajoséval együtt em
legetni — a zajos siker ellenére nekem sem 
nyerte el a tetszésemet. Voltaire-t még ke
gyetlenebb csapás érte, midőn a nemzetéért 
minden áldozatot vállaló uralkodót dicsőítő 
költeményét, a Panégyrigue á Louis XV-ét, 
amelyben az élő Lajost Nagy Károlyhoz ha
sonlítja, a latin mellett franda, olasz, spanyol 
és angol nyelven szattyánbőrbe kötve, sze
mélyesen akarta átadni a királynak, aki még 
sosem beszélt Voltaire-rel s ezután sem óhaj
tott. (Hátha még fogalma lett volna az új mű 
erőltetett hízelkedéseiről!...)

"Ez az émelygős hang nem az öné!" — 
fogadta nyüt, ravaszkás vigyorral Frigyes a 
palotájába lógó orral megérkező írót, aki, 
miután a kedvével együtt az önbizalma is 
elpárolgott, hogy az éppen trónon ülő Lajos 
színe elé álljon: hosszan tartó, nyomasztó 
felhőszakadásban, mely sűrű szövésű dra
périaként takarta el előle a kilátást, a franda- 
porosz határon átkocogva kénytelen volt 
beérni a porosz király hágai szálláshelyével. 
Fáradtan, viharverten vágta magát hanyatt 
a kétszáz éves roskadozó épület emeleti szo
bájában, a beázott mennyezet csak fokozta 
életutálatát. De aztán figyelmes lett valami 
nagyon emberire: a gyomra korgására. (ő  ma
ga mesélte el ezt később, kiszínezve, Dide- 
rot-nak vagy IX Alambert-nek — 'Tehetek én 
róla, hogy az üres gyomor enni kér, és hogy 
még élek?!") Reggelre kész is volt a vers a 
lyukas tetőről, a kitört ablaküvegről, amelyi
ken át a szél befújja a kesernyés füstöt, s a 
könyvtár pocegér-inváziójáról. A jobb időket 
látott aranydrádákat sem felejtette ki persze 
a rímes sorokból.

M it mondhatott volna másnap Frigyes a 
versajándékra?! — D  Álam bért uram jóked
vében van nagyon. — Magában legfeljebb 
annyit, hogy: Udvari bolondnak egy kicsit drága 
mulatság lesz! "...

Vele derülök én is; L. kisasszony azonban 
tiltakozik minden túlzás ellen. Hiába, ő nem 
ilyennek ismerte meg a kérlelhetetlen és szi
porkázó stílusú Voltaire-t!

Még rákapok Párizsban a vitatkozásra.
"Frigyes szeretetre méltó pipogya nép

ségnek ta rt bennünket — jegyzi m eg 
D'Alambert —, akik túl sokat foglalkozunk 
a nőkkel, és észrevétlenül hasonulunk hoz
zájuk. A férfiasságát fitogtató porosz vér le
nézi a szenvelgőn finom kodó francia 
versfaragót, ki csupa fájdalmas színlelés: Jaj, 
ha a képeiét bája és a kellem háttérbe szorul!"

"Csakhogy Voltaire épp a présieux nevet
ségessé tételén fáradozott!" L. kisasszony 
éles hangú replikája úgy csattan, mint egy 
kisebb pofon.

Te talán ismered minden nyájas rögtön
zését?!" — ugratja tovább szíve választottját 
D'Alambert; ám a poént ezúttal nekem szán
ta.

Elbeszélem nekik a Rousseau-val történt 
balesetet.

"Az az állapot — mondta nyomatékkai a 
végén montmorency-i vendéglátóm, megin
vitálván szerény asztalához, melyen ribizli 
leves (a tojás sárgáját nyersen keverte bele) 
és mezei nyúlhús párolgott paprikás mártás
ban —, amikor csak a jelen pillanatban élsz, 
nem emlékszel semmire. Hogy Id voltál va
laha és hogyan vergődtél el odáig. Nem érez-
» » >  folytatása 18. oldalon
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> » »  folytatás a 17. oldalról

tern se félelmet, se megalázást. Nem nyugta
lanított elfolyó vérem, úgy néztem utána, 
mint egy tovacsörgedező patak után, eszem
be sem jutott, hogy hozzám tartozik. Életem 
összes gyönyörei között — pedig elég sok 
lányt és asszonyt szerettem —, nem éreztem 
ehhez hasonlót."

"Mi más, ha nem szenvelgés, ez is."
"Ellenkezőleg— kissé megbán tottan nézek 

a szemükbe. — Miközben mesélt, kezdtem 
lassan megérteni, hogy mit jelent a rousseau-i 
szóhasználatban az elragadó béke."

*
Útközben a delizsánszból kiszállva még 

kóválygó fővel bámultam meg Halle városka 
híres templomában a boldogságos Szűz cso
dákat tevő képeit.

A bal szemem kiveresedett, két esztendő 
óta igen gyakran megesik velem ez; gondol
tam, a csodatevő Szűz ha rám néz, és észre
veszi nyomorúságomat, a fiatalságomra való 
tekintettel hátha megszán... Olvasni nemi
gen tudok, utóbb jóllehet több benn üléssel és 
tétlenül próbálom eltölteni az időmet, de mi
kor csípős szél állja el utamat a sikátorokban, 
az úti köpenyemet is felkapja, hogy mint egy 
p iád  kofát, megszégyenítsen.

Hintóra, borra, három rúd veres viaszra, 
amikkel lepecsételtem a butéliákat, úti sü
vegre, két pár strimflire, pisztolyra s hozzá 
tokra is, utálatos, szőrét hullató parókára, 
egy kardszíjra, postaköltségre, beretválásra, 
szolgám külön vacsorájára, egy nyomorék 
katonának alamizsnára, portékáimnak külön
böző szállásokra vitdére, egy dölyfös és terme
tes kofa nyüves cseresznyéjére, temérdek 
szennyes holmim mosására, biliárdadósságra 
— s még mennyi mindenre költekeztem, ó! De 
nyertem-e vajon valamit is mindezek fejé
ben?!... Baselben (a hídon átkelve, ott is adtam 
útipénzt!) a Vad Emberhez fogadóban hiába ke
restem az arcomat, a hitvány tükörben szinte 
semmi sem látszott belőle.

----------------------HELIKON —

Csillaga ragyog
P á tk a i E rv in  s z o b o rk iá llítá s a
a  p á r iz s i  M a g y a r  K u ltu rá lis
In té z e tb e n
Párizs soha sincs híján művészeti ese

ményeknek. Miközben a M agyar Intézet 
tágas földszinti csarnokában a fiatalon, 
tragikus körülmények között 1985-ben el
hunyt, frandaországi szobrász Pátkai Er
vin emlékkiállítására gyűl a szépszámú 
közönség, a város másik felén a Párizsi 
Iskola nagyjait mutatja be tárlat, azoknak 
a műveit, akik a XX. század első negyedé
ben sereglettek a fény városába a világ 
m inden tájáról, hogy az ottani új áram la
tok lelkesítő modernségétől m egbűvölve 
lombosítsák ki tehetségüket. Természete
sen a Párizsi Iskola tarka seregében is vol
tak magyarok, közöttük az első kubista 
szobrász, Csáky József, akinek a neve és 
munkássága im m ár m űvészettörténeti fo
galom. Az ő örökébe lépett az 1956-os for
radalom  után Párizsba származott Pátkai 
Ervin, akinek a rendkívüli tehetségét a 
franciák igen ham ar felfedezték, eredeti
ségét és a várostervezésre is kiterjedő ké
pességeit a legnagyobb mértékben meg
becsülték.

1937. április 11-én Békéscsabán született 
és nővére emlékezése szerint színész szere
tett volna lenni. Arról is szól az emlékezés, 
hogy Ervin gyermekkorában a Maros part
ján üldögélt hét évvel idősebb bátyjával, Ró- 
berttel (akit ma az angliai evangélikusok 
püspökeként ismerünk), amikor megszédült 
és a vízbe zuhant. Az erős sodrú folyóból a 
fivére mentette ki. Nem tudható, milyen szí
nész lett volna a családapa korában is kö
lyökképű s m agát m egtévesztően lírai 
alkatnak mutató Pátkai Ervin, annyi bizo
nyos, hogy végül a képzőművészettel je
gyezte el m agát és M edgyessy Ferenc 
tanítványa lett a budapesti főiskolán. Med
gyessy figura tív szobrászként az anyag, a kő 
meg a bronz súlyosságában lelte örömét, ta
lálta meg egyéni kifejező eszközét, és Pátkai 
Ervin dvont világában is nagy szerepe van a 
monumentalitásnak, a súlyos anyagszerű
ségnek. Azok a kisebb méretű művei, ame
lyek most a párizsi kiállításon láthatók, a 
buggyanó organikus formákkal ható ólom
öntvények, a lenyesett éleiken fényesre dzd - 
lált, fekete, bronz tömbök vagy az eredeti 
technikával készült betonalakzatok, egy-egy 
summás, összegzett gondolat kifejezői. Eme
letmagas köztéri szobrai pedig monumentá
lisak, jóllehet költőiség jellemzi ezeket is.

1956 legvégén Pátkai Ervin Párizsba me
nekült. A fiatal művész az Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts növendékeként 
H.G. Adamnál végzett, s csillaga hamarosan 
megindult fölfdé. 1961-ben, a Második Pári
zsi Biennáléra fiatal művészcsoport nevezett 
be Pátkai Ervin vezdése alatt készült közös 
szobrával, egy hatalmas üreges kompozídó- 
val, amelybe a néző bemehetett, megtoldva 
a rálátás élményét. A mű első díjat nyert. A 
Pátkai nevet tanulni kezdte Párizs. Két é w d  
később önálló m unkával arato tt sikert 
ugyanitt, 1966-ban pedig a fiatal szobrászok 
között nyerte el a nagydíjat. 1967-ben a gre- 
noble-i téli olimpia rendezői az olimpiai fa
luba renddtek Pátkai Ervintől díszkutat.

Ismertsége egyre növekedett, az 1969-es 
Fiatal Szobrászok Szalonján m ár zsűritag 
volt, 1973-ban kitüntették a francia Művé
szeti és Irodalmi Rend tisztikeresztjével és 
a Sorbonne meghívta a szobrászat előadó
jának.

1965-ben Franciaország egész sor új 
város felépítését határozta el. Korlátozni 
kívánták a nagyvárosok külvárosainak 
anarchikus felduzzadását, az t akarták, 
hogy az emberek kulturált és esztétikus 
környezetben éljenek. Kilenc új város léte
sült, öt Párizs peremén. Francia m ódra 
m űvészcsoport határozta m eg m inden új 
település számára a "külső hatás vezérter
vét". Amikor 1971-ben Mame-la-Vallée-re 
került a sor, Pátkai Ervin lett a m unkacso
port lelke. Négy építésszel, valam int tér
kiképzési és szín-szakértőkkel dolgozott 
együtt, hogy a többezer új lakásban élők 
m inden tekintetben jól érezzék magukat. 
Pátkai házában alakult a város makettje, s 
ú ttörő  gondolatok születtek, erdősáv a 
közeli autópálya zajának kizárására, fo
lyondárokkal ékes csobogókkal m ozgal
mas piramisforma a városmagba. Pátkai 
köztéri szobrokra kapott és adhatott m eg
rendelést. Francia, belga, o lasz szob
rászok mellé meghívta az Erdélyből nem  
sokkal előbb Párizsba szárm azott m agyar 
művészt, Román Viktort is. Maga a beton 
érdes, masszív, s az ő keze alatt igen kife
jező finomságokra képes anyagában élte 
ki magát. Korunk gépszellem ének a m otí
vum ait ezek a nagym éretű szobrok attrak
tívvá szelídítik. A betonzsaluzás m ódsze
rével tette levegőssé s egyben lenyűgöző
vé műveit. M int Schéner Mihály, a szintén 
békéscsabai Kossuth-díjas szobrász talá
lóan írta fiatalabb kollégájáról: "Szobrai 
mindenki másétól m egkülönböztethetők. 
Szinte összegezte a görög építészet tekto
nikáját, a barokk játékos szárnyalását, a 
gótika m isztikum ának m ágikus varázsát, 
transzcendenciáját."

Pátkai Ervin kivételes tehetségével és 
szeretetreméltó egyéniségével beilleszke
dett a franda m űvészvilágba, de  a párizsi 
m agyar köröknek is kiem elkedő alakja 
volt. Éveken át m űködött, m int az 1960 
utáni m agyar avantgarde egyetlen folyói
rata, a párizsi Magyar Műhely m űvészeti 
tanácsadója. Am ikor a házában történt 
tragikus gázrobbanás tizenöt esztendeje 
kettétörte a negyvennyolc éves Pátkai Er
vin pályafutását, a szerkesztőtárs és köl
tőbarát, a M agyarországra hazatelepült 
József Attila-díjas Parancs János ezt írta 
versében: "Ami elviselhetetlen: hogy belő
lünk és u tánunk végül semm i se m arad. /  
Csak a m űvek hirdetik egy darabig a te 
szobrászi nagyságodat." A szobrok azon
ban soká élnek. A párizsi M agyar Kultu
rális  In té z e t e m lé k k iá llítá sa  a h azai 
elismerés jeleinek egyike. S ennek nyo
m án több magyarországi kiállítás előké
szítése kezdődött meg, jóllehet szobrok 
szállítása és biztosítása sokba kerül. Pát
kai Ervin művészetével azonban meg kell 
ismerkednie szülőhazájának.

Angliai Magyar Tükör, 2001. m árdus

SÁRKÖZI MÁTYÁS
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A szociáldemokraták például régi vágású nacionalistáknak 
tűnnek a pedig nem is olyan gyors európai integráció sodrában.

A nem zetköziség egyik uralkodó eszméje lett a világtörté
nelem jelenlegi korszakának. A  nemzetek, főleg a nagyhatalmak 
azelőtt tisztán hatalmi, sőt elnyom ó politikáját egyre inkább 
felváltja a szabad regionális együttműködésnek és a népek gyar
mati uralom alól való felszabadításának politikája. A  nagy kul
túrák értékeiket úgy cserélik ki egym ással, mint régebben 
egyetlen ország színtársulatai az ország többi városának szín
padait. Turisták milliói járnak azokon az utakon, ahol régebben 
"utazók" vagy fölfedezők közlekedtek csak. Legnagyobb a ha
ladás tudom ányos téren. Rövidesen tanúi lehetünk egy ameri
kai-szovjet közös űrrepülésnek!

Ennek az egységesülésnek alapfeltétele a világkereskede
lem szabadságának biztosítása volt. Az autarkiára berendezke
dő háború előtti államgazdaságok drágán termelő rendszerét 
felváltotta a kereslet-kínálat és a legelőnyösebb termelői mun
kamegosztás kettős elvén alapuló s a vámhatárokat fokozatosan 
eltüntető világgazdaság. H ogy ez egyáltalában —  bár ma még 
korlátozott formában —  létrejöhetett, sokkal nagyobb csoda, 
mint az, hogy egyes államok vagy államcsoportok önző, ún. 
nem zeti érdekeket mindenáron érvényesítő gazdaságpolitikája 
m ég m indig okoz átmeneti nemzetközi válságokat.

(...)
Az 1944-es Bretton Woods-i egyezm ény szabta m eg a világ- 

gazdaság struktúráját, m ely a bármikor aranyra váltható dollá
ron, majd a m esterségesen  rendkívül alacsonyan tartott 
kőolajárakon nyugodott. Itt alapították meg a Világbankot és a 
Nem zetközi Pénzügyi Alapot is.

(...)
Ide tartozik az elsősorban politikai jelentőségű Egyesült 

Nem zetek Szövetségének (ENSZ) m egszervezése is 1945-ben. 
Ennek tagjai a kormányok lettek (ma már szinte m inden állam 
képviselve van), s ezek közös fórumául szolgál. A  nagyhatal
mak konszenzus esetén közös politikájuk végrehajtására is fel
használhatják.

A  genocídium  elleni konvenció, melyet 1948-ben fogadott el 
egyhangúan az ENSZ közgyűlése, a népeket, népcsoportokat 
saját kormányaik ellen próbálja védelmezni. A  nemzetközi bün
tetőbíráskodás elégtelen m egszervezése következtében azon
ban ez a rendkívül fontos egyezm ény egyelőre csak írott malaszt 
maradt. (No m eg azért is, m ivelhogy az államoknak majdnem 
a fele —  köztük az Egyesült Államok és Kína — máig sem  
ratifikálta!)

Az elmúlt években azonban ez a nagyjából egészséges fejlő
dés a nem zetköziség irányában komoly töréseket szenvedett. 
Már 1956-ban megrendült a szabad világ szolidaritása (a szuezi 
koloniális intervenció, amerikai olajembargó Anglia ellen, Ma
gyarország feláldozása!). De az igazi válság csak Vietnam óta 
jelentkezett. Természetesen gazdasági okokra vezethető vissza 
sok mai probléma, így a vietnami háború okozta amerikai defi- 
citgazdálkodásra, m ely az inflációt Európába is exportálta.

A  mélyebb okok azonban nem gazdaságiak, hanem a világ- 
politikáról alkotott hamis feltevésekben gyökereznek. Hogy 
m ilyen károkat okozhat a hamis feltevésekben való hit, azt 
legjobban Ném etország példája mutatja. A németek az első 
világháború után m eg voltak győződve arról, hogy Versailles- 
ban kegyetlenül megcsonkították őket. Holott a Versailles-i Né
m eto rszá g  a n ém etek  98%-át m agában fog la lta , m íg a 
Versailles-ellenes háború 78%-ra csökkentette a németek számát 
abban a Németországban, m ely önrendelkezési jogát szabadon 
gyakorolhatja. "Lebensraumot" követeltek s ennek érdekében 
Lengyelországot s az ukrán búzamezőket foglalták el és főleg 
ezért vesztették el a második világháborút is. Pedig ma csonka- 
ságukban ipari kivitelükkel a világ minden termékét m egsze
rezhetik, és hamisnak bizonyult az a hitük is, hogy iparvidék 
nem termelhet elég élelmet: a mai európai közösség, a világ 
legnagyobb ipari konglomerátuma jelentős élelmiszerkivitellel 
rendelkezik!

Vegyünk sorra néhány mai hamis feltevést.
1. A z első  mindjárt a hatalom túlzott tisztelete. Termé

szetesen: hatalom nélkül egyetlen állam sem folytathat eredmé
n y e s  p o lit ik á t , d e  v an n ak  k ö z ö s  érd ek ek  n em zetek , 
államcsoportok között, amelyek a hatalom gyakorlásának kor
látozását kívánják meg. (...)

CSICSERY-RÓNAY ISTVÁN: CSILLAGOS ÓRÁK, 
Budapest, 2000.
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ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 4.
"Három út előttem..."

"Szeretem a bolondokat, de 
csak a valódiakat!"...

Á llító lag  Richard S trauss 
mondta e szavakat, amikor a szá
zad elején valaki megkérdezte, 
hogy mint a modem zene atyja, 
mi a véleménye az akkori kortárs 
zenéről.

Ezzel a mottóval indult egy 
minapi beszélgetés zeneszerzők 
között egy sor modem zenét be
mutató hangverseny után. Afféle 
Florestan-Eusebius beszélgetés
nek indult, de hamarosan valódi 
vitává, sőt szócsatává változott a 
vélemények összeütközése. Vol
tak, akik azt fejtegették, hogy a 
modem művészet a 19. század 
elején sokféle beteges tünettel in
dult; először az irodalomban, 
majd a festészetben, végül a zené
ben törve utat magának. Az okfej
tések — sok példával illusztrálva 
— nagyon meggyőzően hatottak. 
A formabontás, új formák létre
hozása nélkül, erőteljes involúd- 
ót álcázott. A félelem mint a mű
vészet egyik központi témája már 
önmagában is betegségtünet, iga
zából a 20. század első felének 
művészetében tombolta ki ma
gát. A szorongás, a halálfélelem, 
az iszony, a teljes elidegenülés é- 
letérzése a művek tartalmában és 
a megfelelően kiválasztott címek
ben egyaránt nyomon követhető. 
A kezdeti romantikus lázadás a 
20. század közepére mindent el
uraló menekülésvággyá sűrűsö
dött. Végtelen lelki — alkalom- 
adtán pszichiátriai — mélységek 
felé nyitott kaput a művészet. A 
zene alkalmas anyagú művészet 
ennek ábrázolására: a végtelen 
szomorúságú ADAGIOK, a félel
metes robogású hajszák hangi 
megjelenítésére különösen alkal
mas. De a többi művészet sem 
marad el mögötte, és persze a 20. 
század történelme sem. A művé
szet jóval előbb adott hírt arról a 
fantasztikus borzalomról, ame

lyet aztán a történelem valósággá 
tett száz év alatt.

A művészek különösen érzé
kenyek a világ változásaira, a 
földrengések előrejelezésére — 
tette hozzá az előbbi gondolatsor
hoz egy másik vitapartner.

Nem okvetlenül szükséges, 
hogy a művész beteg legyen — 
akár pszichikailag, akár fizikai
lag. Bár kétségtelen, hogy a zene- 
tö rtén e ti ad a to k  v ilágosan  
bejeleznek ilyen elváltozásokat is 
jónéhány alkotónál. Elég, ha oda
figyel az eseményekre, a még 
csak csírájában megmutatkozó 
katasztrófákra, hogy művészeté
ben hangot adjon ráérzéseinek. 
Ezek az alkotók tudatosan mérik 
fel művészetükkel a világ alaku
lását, az emberek, a társadalom 
belső forrongásait, vulkánkitöré
seit, robbanásait. A z így keletke
zett művek látszólag teljesen a- 
zonosak az első csoportbeli alko
tókéival, azzal a különbséggel, 
hogy az előbbiek nem tudják 
uralni az elszabadult elemeket. A 
tudatos alkotó megpróbálja ösz- 
szefogni a széthúzó energiavona
lakat; fékezi vagy gyorsítja azok 
feltörését és hatását a létrehozott 
művekben. Sziszifuszi munka, és 
nem biztos az elemek kordában 
tartása, sohasem egyforma a for
rongó lávaanyag megszilárdulá
sának form ai e lrendeződése. 
Néha csak egy gránit kődarab, 
néha valóban formai remekmű 
keletkezik. A művész néha csak 
gyűjtögető geológus, m áskor 
meg hérosz, aki világokat teremt. 
Óriási a szélsőségek egymásra 
torlódásának lehetősége: hol tör
melékhegyeket, hol meg már
vány templom okát alkotva.

Ne feledkezzünk meg a har
madik útról sem — szólt közbe 
valaki —, a féktelenségek idején 
sok az álművész, az olyan, aki 
sem az első, sem a második cso
portbeliekkel nem azonosítható. 
Ok a megjátszott modernség meg
alkotói. Náluk nincs szó művészi 
őszinteségről: a divatot követik 
lélektelenül, mindenféle művészi 
elhivatottság nélkül. Belőlük van 
a legtöbb, ezért természetes, hogy 
műveik uralják a modem zenei 
fesztiválokat. M indig tudják, 
hogy mi éppen az aktuális, mo
dem. A tegnapi modernséget iro
nikus mosollyal utasítják el. A 
holnapban nem gondolkoznak, 
mert biztosak benne, hogy az iga
ziak által felfedezett leendő mo
dernséget követik: szolgaian és 
hangoskodva. Három út előt
tünk! — még kérdés, hogy a mai 
fiatal zeneszerzőnek melyik úton 
kell elindulnia?

TERÉNYI EDE
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HELIKON'

HOL-
A  Korunk 3-as számának főlaptestéből: 

Papp Sándor Zsigmond A mellbőség és az 
avatott tátongds; Terényi Ede — Angi István 
Négyszemközt a zenével; Selmeczi György — 
Simon Gábor Operába kéne menni (kérdezett 
Szabó Géza); Puskás Tivadar Csonka Földi 
Mise; Csíky Boldizsár Miért nincs Erdélyben 
klasszikus zenei impresszdriátus; Mihály Ist
ván Pótmodem posztmodem. Morfondírozá- 
sok a "posztrock" szituációról; Charles 
Tonderai Mudede A hiphoptörés (Fali Sán
dor fordítása); Kelemen Attila Zenepiaci 
flash; Balázs Imre József A piac logikája; Fáy 
Miklós A félsikerhez vezető út; Strém Kálmán 
Zenefogyasztás és fizetőképes kereslet (kérde
zett Szabó Géza); Fali Sándor NAPMES- 
TERror és RIAAdalom; Szántai János A

zenehallgatás és a séta; Nagy István Messze 
van-eMéra Amszterdamtól? (kérdezett Nagy 
Enikő); Balázs K. Attila Légyott, festmény
ben; Canto jondo; Ébredés, festményben; Ma
gam körül; Majd gurulva jön; Fekete Hunor 
Symphony of Destruction; Zilahi Csaba 
Showbusiness itt és most. A  Toliban Kántor 
Lajos, Elekes Botond és Búzás Pál írása. 
Műhely/Atelier: Magyarok a románokról, ro
mánok a magyarokról. Világablak: Copyart 
Group Az indusztriális zene őstörténete. His
tória: Egyed Ákos Erdély 1848-i utolsó rendi 
országgyűlésének szerepe a polgári átalakulás 
előkészítésében. A Közelképben Hajdú Far- 
kas-Zoltán interjúja Borbándi Gyulával ("... 
különleges érdeklődés és rokonszenv Erdély 
iránt". A  Tékában Demeter Szilárd, Nagy 
Enikő, Nagy Mihály Zoltán és Virginias 
Andrea recenziója. Á szám képanyagát Te
rényi Ede munkáiból állították össze.

A  Székelyföld 3. számának szépirodalmi 
munkája Veress Dániel örvényben című írá
sa. Az Academica Transsylvanica rovatban 
Tánczos Vilmos Elszántam magam egy pályá
ra, és mindvégig kitartottam mellette cím alatt 
beszélget Szabó György klasszika-filoló
gussal, s a lap a professzor fordításában 
közöl római szállóigéket és aforizmákat. 
Kelet Népe: László János A Bukovinában élő 
(élt) magyarság és kirajzásának története az első 
világháború kitöréséig. Irattár: Szőcs János 
Gergelyffi András hazatér? (Egy méltatlanul 
elfelejtett csíki orvos-vegyész). A  Műteremtés
ben Oláh-Gál Elvira beszélget Drócsay Im
re képzőművésszel (Szülővárosom olyan 
idegen).

Megjelent a Moldvai Magyarság. Gazeta 
ceangáilor din Moldova 3-as, kétnyelvű szá
ma. Szerzői — többek között —: Balázs 
János, Bilibók Jenő, Gazda László, Sylves
ter Lajos, Lajtai László, Beke György és 
Ferenczes István.

A  Hitel 3. számában olvasható Tófalvi 
Zoltán stockholmi beszélgetése Veressné 
Telegdi M agdával és Veress Zoltánnal 
(Nincs más választás!).

A  Valóság 2-es számában Tófalvi Zotán 
Székely a forgóajtóban ? cím alatt beszélget dr. 
Imreh Istvánnal.

mm

Gazdag
szegénység
Rejtvényünkben juhász Gyula versének 

két sorát idézzük a vízszintes 1. és függőle
ges 39. sorokban.

VÍZSZINTES: 14. Haldoklik. 15. 
Kártyajáték. 16. Fogoly. 17. Norvég és 
holland autójel. 18. Részben meghatja.
19. Két személyes névmás. 20. Lekvár.
22. Angyalok hangszere. 25. Köröndi 
származású író névbetűi. 26. Ókori pi
actér a görögöknél. 29. Héber női név.
30. Talpon van. 32. Napfürdőt vevő. 34. 
Nem érte. 36. Nagyon pontos kronomé
ter. 38. Néha levélhez csatolják. 39. A 
razelm is ez. 40. Hargita megyei község 
román helyesírással. 41.... Lajos, nem
rég elhunyt magyar színész. 42. Belső 
szerv. 44. Bánk-betét. 45. Múltidő jele.
47. Figyelmes. 50. Hazai tájegység. 54. 
Erdélyi Szilárd. 55. Magyarországi tele
pülés. 57. Hírhedt SS-orvos. 59. Tervé
ről lemondó. 61. Edényt készítenek 
rajta. 62. Végtag. 64. Ház, oroszul. 66. 
Óhaj. 67. Hazai költő és szerkesztő 
névbetűi. 69. Moldvai város. 72. Fone
tikus mássalhangzó. 73. Pusztít. 75. 
Nagy fájdalom. 76. Hangtalanul rá
moló! 78. ... grófja, Rossini-opera. 79.

Nikkel-króm-vas ötvözet. 81. Bére, fi
zetsége.

FÜGGŐLEGES: 1. A legmélyebb 
mélytengeri árok. 2. A Szín ..., Mozart
opera. 3. Nemzetközi Olimpiai Bizott
ság. 4. Duna egynemű hangzói. 5. Egy, 
németül. 6. Nitrogén, dnk és hidrogén 
vegyjele. 7. Asztalt terít. 8. Tova. 9. Fér
finév. 10. Szánó. 11. Z. R. 12. Mikszáth- 
"atyafiak". 13. Kioktat. 18. Egykori 
izraeli király. 21. íz. 23. Király, latinul. 
24. Feldöntött nyaraló! 27. Koporsóba 
való! 28. Attól az időtől kezdve. 31. 
Kályha-típus. 33. Amerikai folyó. 34. 
Táplálnak. 35. Orr, románul. 37. Juttat.
38.... Bence, Nyírő-regény. 41. Kohász 
igéje. 43. Ázsiai ország. 46. Hangosko
dik a farkas (fordítva). 48. Egyik oldal. 
49. Piskótatekercs. 51. Kiürített lakta
nya! 52. Kiejtett mássalhangzó. 53. Me
zőgazdasággal kapcsolatos. 54.... méltó 
büntetését, megbűnhődött. 56. Létay 
Lajos. 58. E. O. G. 60. Penész. 63. Híze
leg. 64. Spanyol úr. 65. Tisztesség, er
kölcs latin eredetű  szóval. 68. Az 
amerikai Nagytavak egyike. 70. Arab 
herceg, fordítva. 71. Madách személy
neve. 74. Átkozó egynemű hangzói. 77. 
Talál. 78.0 . É. L. 80. Korhadt fa. 81. Üres 
kordé. 82. Solymosi Éva.
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A HELIKON 8. számában közölt, Vélemény című 

rejtvény megfejtése: Én azt tartom: / Korán sosem virrad. / 
De te alkony, / Mindig korai vagy!
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