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V é g á l lo m á s  —  e l l e n f é n y b e n
Jó Budavár vetített képe, ho

logram ja akkor em elkedett a 
nyugati, még kicsit kéklő égre, 
amikor a nézőtéren még csak fél 
besenyő jurták, generál-turáni 
cserkészsátrak, kazár zártszékek 
sorakoztak, s szerte e festői kupa
cok között kipányvázott Ady-lel- 
kek és szapora finnugor igekötők 
legelésztek a majdani rakparto
kon. Akik már akkor éltek és utó
lag (schengeni mércével is) mind 
magyarnak minősültek, hálát é- 
reztek az Árpád-házi kormány
zat iránt az integráló gesztusért, 
és több sikeres honfoglalási kísér
let után végre lazítva, kikapcso
lódva nézték tovább a rakétázást. 
Nem volt az olcsó dolog soha. 
Ráadásul a magas tornyon a ki 
tudja milyen importból kapcsolt 
áruként rájuk sózott vetített érc
kakas máris elszabadulva csikor
gód: kritizált. Ám mindez még 
elég távol történt a közvélemény
től: túl a víztükrön, valahol arra, 
ahol a fű még kövérebb, az ener
giaárak még kedvezőbbek vol
tak. Egyelőre.

És most képzeljünk el ma
gunk elé valakit, aki mint valami 
ellenfénybe keveredett Mikes- 
alak, ott ül, egyedül hallgatni vé
gig, ki tudja hányadszor a tények 
tengermormogását. Mi magunk 
lehetünk ott (vagyis itt), akik akár 
a még bujdosók, akár a már biz
tosan túlélők közül, átgondolunk 
ünnepélyesen mindent. (Ezer é- 
venként egyszer talán nem árt.) 
Azzal a csendes mélabúval, ami
vel Krúdy tűnődött állítólag afö
lött, hogy ha már tudja az ember, 
m ennyi a kétésféldeci, tudja, 
mennyi a félliter, vajon mennyi le
het a négydeci? Mert mennyi volt 
145 év, ami a bolgároknál 400-ra 
kerekedett? És milyen volt a teljes, 
a totális felosztás, például a szintén 
széthúzó lengyeleké? S mennyi a 
trianoni vizes-nyolcvan?

Jó Budavár magas tornyán az

érckakas ezért nyugtalankodik 
m inden szellem i irányzat- és 
szellőváltozáskor. Mert ő ott fenn 
már annyiszor látta a befagyott 
D unához közeledni a talpig- 
Ázsiákat, s tudta, hogy — lesz, 
ami lesz — mindig megpróbál
nak egyetlen rohammal átkelni a 
jégen, az adódó és nem adódó 
alkalmak pontonhídjain, itt pe
dig szüzek és kódexek, gyúlé
kony Európák kezdődnek, hal
mazodnak fel, mióta (Feszty kí
méletes leírása szerint) mi is beér
keztünk a berendezkedő kultúr- 
tájba. Ebbe a tündéri zsákutcába, 
ahonnan se tovább, se vissza. A- 
hol mindig, végig vagy a Máso
dik Endrék vegyesházassága vált 
be Gertrudiszokkal, vagy a Bán
koké Melindákkal. Ahol végül 
n é p sze rű  fo rm ában  Kacsóh 
Pongrác foglalja össze Rákóczi 
számára is, hogy mit is akart a 
vezérlő fejedelem. Ahol a magá
nyos férfiak éjszakái, ezek az ön
magukba befalazott özvegyi Dé
va- és Varjú-várak hiába tartal
maznak konyvtárszámra megol
dást megannyi közös kérdésére a 
szomszéd népeknek, nemzetek
nek. Ahol akik hozzáfognak föl
diekkel játszó égi tünemények
ről, netán világszabadságról ál
modozni, esetleg a semmiből egy 
új, más világot teremteni — sorra 
belehalnak, pont olyan olcsó, stu
pid, hiábavaló módokon, mint 
aki sárba süllyedt trágyahordó 
szekeret emelt meg s beleszakadt, 
avagy arra a kolumbuszinál száz
szor provinciálisabb földrajzi 
kérdésre mutat rá felkapott pet- 
rencerúddal, hogy hé paraszt, 
melyik ú t vezet Budára?

Itt sosincs igazi tétje a felkelé
seknek s a lefekvéseknek. Ember
rel, lóval, eszménnyel, eredettel 
itt sokáig nem kellett elszámolni. 
Vivát Kossuth! Abzug Kossuth! 
Vivát Deák! Abzug Deák! Tisza-
> » »  folytatás a 2. oldalon
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ISMERETLEN H IM N U SZ-KÖ LTŐ

István király verses históriája
(Officium S. Stephani Regis Hungáriáé)

1

ím eljött az áldott új nap: 
zengő üdvös ünnepe 
szent királyunk-Istvánunknak! 
Míg tart e világ heve, 
örvendjen, ki őáltala 
lön Urunk örököse 
s érdeméből nyeri vala, 
hogy a mennynek részese.

E szent volt a magyar népnek 
első hithirdetője 
és a keresztény törvénynek 
lsten-küldte szerzője.
Két tálentom helyett négyet, 
megkettőzve megadott, 
ötért tizet Istenének 
kamatosán juttatott.

A  királyok, ha meghalnak, 
bevégzik uralmukat, 
meg nem őrzik a hatalmat 
s felséget a hant alatt.
Ám e szent, mihelyt bevégzé 
a földi uralkodást, 
örök dicsőségben kezdé 
újfent a királykodást.

Üdvözítőnk, mikor útja 
mennyországba visszavitt, 
övéire árasztotta 
a Szent lélek kincseit.
Tizenkét fő  választottja 
végig-járt a pld felett,
Isten igéjét hordozta, 
megváltani lelkeket.
Az apostolok beszéde 
mindenüvé elhatott, 
általuk Isten igéje 
világ végéig jutott.

Minden ország örvendezett, 
elnyervén patrónusát, 
és e nagy-jóért szerfelett 
áldotta Úr-Krisztusát.
Épp csak Pannónia népe 
nem találta támaszát, 
tévelygés ködéből nézte 
a világ prgatagát.
Körülötte a föld szerte 
igaz hitére talált

s egyre nagyobbra növelte 
már a tiszta-szívü nyájt.

A  nemzet, mely a homályba 
megfogózott makacsul 
s a halálnak cselpgása 
volt felette ősi úr: 
rég azért nem lelt magának 
üdvösségre-vezetőt, 
mert Isten nagyobb javának 
részeséül szánta őt.
Mennél később nyer az ország 
hithirdetői, igazat: 
a kegyelmes égi jóság 
annál derekabbat ad.
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Szerencsésnek hirdet téged 
mindenki, Pannónia, 
ezért Istenhez dicséret 
szálljon, ének és ima: 
méltót, aki mestered lett, 
nem a köznépből adott, 
hanem felkent fejedelmed 
hitvivő apostolod.

Míg Attila állt fölötte, 
a magyar nép egyedül 
a zsarnok igáját nyögte 
ész nélkül s hitetlenül.
De István uralkodása 
dicsőprdulót hozott, 
jelzi egy szó megtoldása: 
gaz igazra változott.

Teremtőnk a tenger éve 
elhagyott Hungáriát 
mindeddig megtérítésre 
senkinek sem adta át; 
eme szentjével kínálta 
a keresztség balzsamát, 
övéinek s néki tárta 
örök égi otthonát.

Magasztos szép fiat nemzett 
Géza, szent fejedelem, 
kit a méhben már megszentelt 
az isteni kegyelem:
Krisztus első vértanúja, 
István adott jóslatot 
születése előtt róla,

hát Isván nevet kapott.
Magát Istennek ajánlta 
tüstént, már mint gyermeket, 
a szemérem rovására 
semmit el nem követett.

Az ifjúkor küszöbére 
érkezett szeplőtelen, 
majd a férfikorba lépve 
nagy s dicső lett hirtelen. 
Terjed híre szerteszéjjel, 
nyert zengő dicséretet: 
harcban sosem érte szégyen, 
vitézül vezérkedett.
És míg harcolt e világban, 
jól szolgálta Istenét, 
mert a jótettek sorában 
lelte legfőbb örömét.

Megváltóját szívből hitte, 
jelzi sok cselekedet: 
a kötelesség vezette 
mindünkért s minden felett. 
Király volt s hit apostola: 
így rótt kétszeres adót; 
mindig teste-lelke ura 
s nem kényeztetője volt. 
Mindig Uráért buzogva 
fakadtak jótettei, 
gyönyörű volt szál-alakja, 
még szebbek erényei.
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Párducot a juh-akolhoz 
nem a szent férfi visz-e? 
s oroszlánt az istállóhoz, 
hogy ökröt rémítene?
Hol fenyeget, hol kér, hol ad: 
ösztökél e szeretet 
tévelygőket, jók- s rosszakat, 
hogy elérjék üdvüket.
Ha szelidebb apostolra 
is hallgatna nemzetünk: 
talán Isten küldött volna 
kezesebbet is nekünk.
Merész lázongók hadával 
gyengébb pásztor mit tegyen? 
Ezért kemény férfi által 
szállt reánk a kegyelem.

Oroszlán legyőzésére 
nagy Sámsont küldé a menny; 
magyarok térítésére 
támadt hős fejedelem.
Oroszlán torkából akkor 
édesen csörgött a méz;

Istenhez a magyar ajkon 
ének éneket tetéz.

Mennynek minden adománya 
közt legnagyobb kegyelem, 
mely rászállt a szent királyra: 
csodálatos türelem.
Koldusok tépték szakállát 
— példaként említtetik — 
mikor egyszer alamizsnát 
kegyesen osztott nekik; 
és elkezdett énekelni 
hálát, ujjongó fohászt, 
hogy méltó lett elszenvedni 
e csúf megaláztatást.

Szent király volt nemes ágból, 
de a hite nemesebb, 
mindehhez a remény járult 
és az erős szeretet.
Mikor véget ért a pálya, 
minden pldit megvetett,
Jézus Krisztusnak ajánlta 
lelkét, a szépségeset.

Immár felvitték a mennybe 
az angyali csapatok, 
boldogok közt mindörökre 
fénylőn uralkodni pg.
Holt királyukért könnyeznek 
jámbor szívű magyarok, 
új társuknak örvendeznek 
a mennyei angyalok.
1280-1290

Weöres Sándor fordítása

Szent István egyetlen, életében 
készült hiteles arcképe a 
magyar királyok 
koronázási palástján

folytatás az 1. oldalról

pista, Dankópista... Menekült, 
emigráns, megtévedt, eltévedt 
vonat indul a tizenharmadik vá
gányról H éttorony, Kufstein, 
Montevideo felé. Ne arra tessék 
felkapaszkodni! Az csak halvány 
gőz, tünemény, látomány! Fejle
m ény! Jóslat! Az a vereckei 
gyors,retúrjeggyel. Meg tetszik 
látni, a malenykij ezerév végén u- 
gyanitt tetszik kikötni. Mint akit 
még hamvaiban is ide, csakis erre 
a tájra deportáltak végleg.... Mí
nusz két fő... Igen: ez az egyenleg 
végül beszédes. Mikest végső so
ron mi Törökországtól kaptuk. 
Itthon lovat és utódot nevelt vol

na vagy dolmányokat tervez a 
vármegyei bandéristáknak, és 
igyekszik előnyösen nősülni. 
Mondjuk, sikerül elvennie éppen 
azt az aranyos Zsuzsikát, aki saj
nos magát Nagybercsényi Mik
lós se tette boldogabbá (s erről ki 
tudja mit gondolt magában a nó
ta szerint). így viszont ő mélabús 
jelképpé lett, mi büszkék lehe
tünk rá. Törökország pedig hi
ába rabolta el a kolozsvári hóstát- 
ról azt a legénykét, aki aztán és 
végleg csak az Ibrahim Mütefer- 
rika tudós névre és identitásra 
hallgat a hurik közt senki, de sen
ki sem igyekezett megajándékoz
ni Turdát, kinek ura a fél világ

szultánja volt, az ördöngös Ma- 
inz-i fiú, a Manci-fiú világraszóló 
találmányával, a nyomdával. Az 
egész iszlám hálájára számíthat 
Erdély, Erdély révén Magyarhon, 
ahol most a Gutemberg-galaxis 
végét jósolgatják — badar beszéd! 
— a sznobéria hálójába, hínárjába 
keveredett felelőtlenek.

Lehet ennél világosabban fel
fogni és felvázolni a célt s a hivatást, 
mely felé ezer éve mit Európa! — a 
nagyvilág s a harmadik, negyedik 
világ érdekében és örömére mi min
dig — lesz, ami lesz — kettesével 
indítottuk a fiainkat: Hunor és Ma- 
gor, Koppány és Vajk, Nyári és Pek- 
ri, Szondi két apródja... És két

Zrínyi, két Széchenyi. Biztosak 
lehetünk benne, valahol gyalog, 
lovon, határon közeleg egy másik 
magyarság. Akiknek (majd egy 
régebbi vagy újabbkeletű ma
gyar-magyar határon) a vám- és 
pénzügyőrség jelenlétében átad
hatjuk ezeréves keresztünket, 
hogy pihenten, könnyedén ho- 
lográfjába, tudatába (összecsuk
va tovább vigye jövő-nyugati is
meretterjesztő fórumok, fesztivá
lok, múzeumok irányába. Mi pe
dig leülhetünk végre a talpfákra 
kipihenni az eddigit. Elő a sza
lonnát, hagymát — Tisza-Duna- 
Dráva- Száva —, a magyar vizet 
s a Székelyföldet.
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SZŐCS ISTVÁN

"Mikor a királyság leszállott az égből"...
Az emberiség legősibb királylistájának e 

bevezetőjét sokan úgy értelmezik, hogy 
"amikor a királyság leszállott a hegyekből", hi
szen valószínű, hogy a királyi szumírok 
nagykerekű szekereikkel a hegyekből eresz
kedtek alá, valahonnét onnan, ahol a kék kő 
terem, a lapis lazuli, az azúr kő, az ékkő, az 
égkő... Anyelvészeti fejtegetések és hajtogatá
sok ellenére azonban mégis úgy tűnik, a ki
rályságok időnként valóban az egekből és 
nem a hegyekből ereszkednek alá; méghoz
zá valahogy úgy, ahogy az asztrológusok 
értik, a menny boltozatának kömyülállásai 
folytán. Csakis ezzel magyarázható, hogy 
nagyjából egyidőben, csillagrajonként tűn
nek fel a politika egén.

Az egész X. század tele van királyságala
pításokkal, illetve legalábbis ezek előmun
kálataival, amiből legfontosabb a kikeresz- 
telkedés. 900-ban Oleg egyesíti a novgorodi 
és a kijevi fejedelemségeket; 924: megalakul 
a horvát királyság; 925: megalakul a szász 
királyság; 934: megalakul — újból! — a bur- 
gundiai királyság; 950—966: keményen kez
denek kikeresztelkedni a csehek és a lengye
lek; 966-ban kikeresztelkedik a dán király is, 
a Kékfogú Harald; 962: Nagy Ottó felfuttatja 
a német-római császárságot; 987: alakul a 
"tulajdonképpeni" francia királyság, a Cape- 
tingek dinasztiájával, és

1000- ben, illetve 1001 legelején megala
kul a magyar keresztény királyság és

1001- ben megalakul a grúz keresztény 
királyság!

Mindebben természetesen sok a véletlen; 
természetesen sok a törvényszerűség is; 
mondja a tudomány. Például véletlen az o- 
lyasmi, hogy Grúzia, más elnevezés szerint 
Georgia, hajdan Kolkhisz, egy régi középko
ri térképen mint Hungária Antiqua szerepel. 
Természetesen csupa félreértésen alapulha
tott, hogy éppen ennek a szinkron-királyság
nak a földjén, máskülönben az Aranygyapjú 
földjén alakult ki Nagykároly (Cáréi és nem 
Charlemagne) nagy tudósa, Thomas Ferdi- 
nánd szerint a helybeli szittyák és a betele
pedett egyiptomiak nagy találkozásából az 
árpádi magyar nemzet, a szavartói aszfalói, 
kiket többen is szabírokkal, szavárdokkal 
szoknak azonosítani, unván az onogurozást, 
hol okkal, hol anélkül...

Az asztrológus hajlandóságúak még en
nél nagyobb véletlenekre is rá szoktak m u
togatni. Hogy például: igaz, hogy három
száz évvel korábbi a bolgár honalapítás, 
mint a magyar, de amennyivel korábban is 
esett meg az ő kikeresztelkedésük a magya
rokénál, annyival korábban jött el az ő Mo
hácsuk is (azaz másfélszáz évvel).

Sőt, a közép-amerikai új maja királyság va
lamivel hamarabb alakul meg a pannóniai ma
gyar királyságnál, éppen annyival hamarabb 
futnak be Cortez és elődei Mexikóba, mint Szo
limán Budára...— és ez az a pont, amikor végleg 
elbúcsúzunk az asztrológusoktól.

Azért véletlenek nélkülük is adódnak még 
bőven. A legmeglepőbb véletlen maguknak 
a magyaroknak a jelenléte és szerepe a ma
gyar állam alapításban; amit egyszerűen 
Hungária keresztény királyság megalapítá
sának kellene neveznünk. Ugyanis: egy ál
lamhoz magasabb vezetőköreinek politikai 
érettsége mellett m indég szükségeltetett

még egy fontos elem: a fenntartó, az eltartó 
réteg. Az adófizető, valamint a demográfiai 
programok terheinek hordozója. Csúnya szó
val, a parasztság. A régi urak nagyon tisztán- 
látóak voltak ilyen kérdésekben. Hogy mi
ként képzeltek el egy honalapítást, azt elég 
kifejezően megírja Szaltikov-Scsedrin: két 
tábornoka hajótörést szenved és egy lakatlan 
szigetre kerül. Éhen fogunk halni, borong az 
egyik. Dehogy, feleli a másik. Keresünk egy 
muzsikot (azaz parasztot), és az el fog tartani 
bennünket. Muzsikok ugyanis mindenütt 
vannak. Államot fenntartani csakis ott lehet, 
ahol parasztok is vannak.

Szent István király alakját mindég valami 
komorság veszi körül. A fájdalom komorsá
ga elejétől végig kíséri életét; amikor pl. eljön 
az ő ideje, félre akarják tenni, és a kor szokásai 
szerint kénytelen felnégyeltetni ellenségeit, 
meg élve eltemettetni és fülükbe forró ólmot 
öntetni, és el kell szenvednie fia halálát, ame
lyért talán nemcsak a vaddisznó volt a fele
lős, hiszen már Adonisz történetéből tudjuk, 
hogy a liliom-herceg meggyilkolásához más
valaki öltözött be vaddisznónak a Pantheon- 
ból.

A vele kapcsolatban emlegetett állam- 
alapítás tulajdonképpen: nemzeti egyház- 
szervezet létrehozása. A lényege az volt,
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vy t g i m r b d a  u o o r a ts  ü m r n
hogy a magyar keresztény egyház ne függ
jön salzburgi, észak-olasz vagy bajor érse
kektől, sem az ochridai pátriárkától, és a 
messzeségből csak a pápa, a közelségből csak 
a pannóniai király legyen a kereszténység 
honi érdekvédelmi központjának a feje. Cse
rébe hozza az egyház a nomenklatúrát, az 
írásbeliséget, az erkölcsi összefogó erőt és 
egy — informatikai hálózatot! Minden egyéb, 
úgy tűnik, az államalapításhoz akkor már 
megvan. Megvannak akár a királyok is, hi
szen pusztán féltékeny osztrák tanrókák ra
gaszkodnak ahhoz, hogy István apja, Géza 
"csak" fejedelem volt, még ha "nagyfejede
lem" is, azaz Grossfürst, holott európai kor
társaik királyokként emlegetik a magyarok 
vezéreit, nemcsak Gézát, de Árpádot, Lehelt, 
Bulcsút is. (Dehát, ha Ausztriában csak 976- 
ban alakul őrgrófság, akkor — milyen kínos 
is ez, peinlich!)

Van már öröklési rend és ezzel szemben 
van új utódlási koncepció és gyakorlat is; és
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érmék megfelelően intrika, ami az állami lét 
dinamikájához elengedhetetlen. És megvan
nak a városok, amelyeknek a kapuira majd 
kiszegezik a négybevágottakat. Megvannak 
a helyi önkormányzatok és régiók, például 
Somogy megye, jóval a megyésítés előttről, 
és megvan a külső fegyveres baráti segítség 
is.

Mindehhez azonban közemberi infrastruk
túra is kellett. Adót kellett fizetni, szolgálta
tásokat kellett végezni, és persze, termelni.

Tudniillik egy olyan államalapítás, ami
lyent szeretnének elhitetni, az úgy ment vol
na végbe, hogy: minden templom köré épít
senek tíz falut!... Valójában pedig minden 
meglévő tíz falunak kellett templomot építe
nie. Honnét ez a temérdekszer tíz falu? Azok 
a tudósok, akik a falurendszer kialakulásá
val foglalkoznak (pl. Szabó István), nem 
győznek csodálkozni, hogy már milyen fej
lett a falurendszer István korában! Mintha — 
sokkal régebbi volna, mint illene.

Azt ugyan próbálták elképzelni, vagy elhi
tetni, sugalúni és az ember agyába belesulykolni, 
hogy az augsburgi vereség (955) után a ma
gyarok belátók, hogy ez nem megy tovább, már
mint a lovasnomád katonai-"zsákmányoló" élet
forma; és ezért a lakosság kilencven százaléka 
elment földet művelni, meg falusi kovácsnak és 
kerékgyártónak. Nehezen elképzelhető, hogy a 
csak harchoz, zsákmányoláshoz értő könnyűlo
vas ettől kezdve csak a kapát-kaszát forgatja. (A 
háború végén, emlékszem, beszélgettem olyan 
jó harmincas éveikben levő csendőrökkel: nehéz 
lesz újból megfogni a kapa nyelét, csóválgatók 
a fejüket; hát aki nem is értett hozzá?)

Ugyanaz a naivság bukkan fel e nézetek
ben, mint annak idején a szocialista mező- 
gazdaság megszervezésekor: hogy majd a 
megyeszékhelyekről irányítják a falusi munkát, 
majd utasítják őket, hogyan kell a földet művel
ni! Nyilván sok derék akadémikus maga sem 
tudta ezt elképzelni, és ezért azt tanították, hogy 
hasonlatosképpen Scsedrin tábornokaihoz, 
"muzsikokat", tehát szláv parasz- tokát fogtak 
beföldetművelniazAugsburgbólmegmeneke- 
dett gyászmagyarok. Aztán persze ezek később 
elmagyarosodtak; vagyis erőszakkal: attól ma
gyarosod tak el, hogy a templomban latinul mi
séztek, az urak latinul beszélgettek egymással és 
másokkal, csak őket kényszerítették valahogyan 
magyarul beszélni

Ezzel szemben a valóság az, hogy a leg
régebbi oklevelekben is, ahol a latin szöveg
ben ott áll egy-egy névre, helynévre vonat
kozólag ez a kitétel, hogy vulgo: vagyis "kö
zönségesen", azaz: a nép nyelvén, ott utána 
mindég magyar nyelvű szöveg következik; 
és a szolgaáÚomány nevei is, Illyés Gyula 
nagy mazochista gyönyörűségére mind ma
gyarul hangzanak.

Szóval Szent István király történelmi tet
tét csak így lehet megnevezni: ő szervezte 
meg Magyarországon az egységes államot, 
vagyis a magyar keresztény királyságot, a 
Regnum Marianumot.

Akárhogy kerülgetjük, mindég felbuk
kan a történelmi beszámolókban ez a zavaró 
"magyar" szó. Pedig milyen világos volna a 
magyar történelem — magyarok nélkül!

A helyzet még mindég az, amit egy ro
mán teherautósofőr megfogalmazott egy is
merősömnek, aki Ludasról stoppal jött Ko
lozsvárra; hogy aszongya: "és itt vannak 
ezek a magyarok is! Róluk sem lehet tudni 
semmit! Egyszerre csak úgy leereszkedtek a 
hegyekből..."
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SZÁN TAI JÁNOS  

D a l  h o ld tö l te k o r
— vivát Klee! —
Félénk kézzel szoknyáját emeltem 
úgy fél hat felé a Rue Charrette-en 
(vakablakok álszent szeme rebbent)

Felröppent előttem kapu-tárva 
(ugrottam utána, ám hiába!)
Aphrodité anatómiája.

Selyem-égen szálló szőke angyal 
mellkasán két alvó teliholddal 
(mint egy tájkép sárga madarakkal)

A bőr falán tovatűnő jelek 
hűvös-puha, szemem fedő kezek 
(mindent elkövetők: hogy ellegyek)

(Láthatár homály-homokja pergett) 
közénk dobta kegyetlen lébemyeg 
ét az éj, e fess fekete herceg.

A  t r a n z i t— v á r o s
Többször átutazott rajta.
Mindig.
Azon a bizonyos városon.
A úticél mellékes volt
(egyetlen cél sem eleme az utazásnak),
lehetett Róma, Athén,
vagy akár Szentgyörgy.
A vonat a város kellős közepén

száguldott végig.
Állomás nem volt, ott nem.
A tér elkenődött a fülke ablakán, 
mint odatéoedt esőcsepp, 
végzetes bukórepülő-bogár.
A házak ablakai vastagon kifestett 
japáni szemek, könnyedén-égre-fordulók.
A kapuk idegzsábás szájakként görbültek — 
mire is?
Egyszer valaki ott állt az egyik sarkon, 
az elsuhanó évszak dárdái között.
Intett.
A  mozdulat, könnyű sóhaj, 
bepárázta az üveget.
Az irányra nem emlékezett pontosan.
Hogy felfele, vagy lefele.

s a tu  k ö z t
bennem földcsuszamlások 
dolgaim egymásra csúsznak 
ami tegnap történt 
úgy nézem mintha 
most történne 
vagy holnap

a csontokban a velő 
higany szála 
föl s le ugrál 
mint akinek percei 
meg vannak számlálva

se éjjelem 
se nappalom 
mint satu közt 
úgy alszom
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m íg  t i
körülállnak a gyermekek 
s mintha csak 
körhintán ringatózva 
zuhanok a gyermekkorba 
miért kell nekem szégyenkeznem 
mint gyermekkoromban a gyermek 
akit minden játékból kirekesztettek 
voltam a többlet akire 
senkinek sincs szüksége 
most is a kör közepén 
állok félénken és idétlenül 
vonaglok míg körbeforogtok 
és nincs menekvés 
szemközt velem az ég

de ha

csöndemet ha ki 
tudnám fejezni
élve nyúzott állatként sikítana 
a végtelen szült 
miért vagyok a halál 
kampójára kiakasztva 
borzasztó ahogy kinézek 
csöndemtől szabadulni akarok 
irtózatosan vakarózom 
de ha mint kullancs feje 
belém szakad 
elnémulok örökre

m á r  n em

már nem 
mond semmit 
bennem a vágyakozás 
megfeketedett mag 
nem válaszol a tavaszra 
nem válaszol az esőkre 
nem válaszol a fényre 
a történéseknek háttal áll 
a csönd rendezget 
körülötte még valamit 
mint anyóka a sírok közt 
aki homályos szemüvegén 
csak visszafele lát

m e g  k e ll  ta lá ln o m
gyermekkorom ürgelyukjai 
betömődtek meg kell 
találnom a gyermeket 
nem hagyhatom hóhérkezekre
mint állat belét 
egyetlen rántással 
kitépték belőlem a nyár 
futószőnyegét a virágos rétet

nem zsibbasztottak el 
az évek mintha 
most történne minden 
olyan elevenen érzek

meg kell
találnom a gyermeket 
az ősz beköltözött 
a hulló falevelekbe
bárhogy fordulok 
arcom észak fele 
kicsi ürgebőr kesztyű 
csuklómon láncon

a z  üres p a p íro n
repülő madarat 
mikor láttál
csak az ég aljába süppedt 
nehézbombázókra emlékezel 
rothadnak a dolgok körülötted 
szád kihűlt kráterébe 
petéi a döglégy 
hallgatásodból olykor egy 
állat bújik elő 
árvaságától fölmsftsz 
arra riadsz a költő elment 
itthagyott az üres papíron 
melyet most úgy lóbálsz 
mint botját a vak 
nincs több vers 
kivágott fa 
borulok magamra

e z  a h e ly

milyen emléktelen
ez a hely
itt élt a gyermek
vizes ruha
fagyott rá a rémület
remegéssel telve
sóhajok közt elbiceg
a táj fölött még mindig
köröz a fájdalom
nem is nő itt más
csak bürök és keserűlapu virág
orromban érzem most is
a félelem húgyszagát
a hajnal fényrongya föntakadva
a kiszáradt vackorkörtefán

m o s t  m á r
a jóság előtt szégyenkezem 
ilyenkor nem tudom 
mit is kéne tennem 
állok idétlenül 
fehér ingembe törlőm 
izzadt tenyerem

isten nélkül élek 
minek teremteni 
van baj így is bőven 
nem kell a világosságod 
saját magam generátora 
vagyok fényt okádok

a tiszta ablaküveget 
végigszarták a legyek 
bepiszkítottam életemet 
a világban nem találom helyemet 
magamat most már 
a versben sem lelem

m e ly ik ü k  h o r g á t
az isten 
az ördöggel 
most az én 
vizemben 
horgászik 
csak nehogy 
elköhögjem magam 
tüsszentenem kell 
minden baj a fejemen 
gyötör a fingás 
de bordáim között 
érzem is már 
melyikük horgát 
melyikük horgát



VÉGH BALÁZS
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Értelmezői közösségek 
és többrendszerszerűség 
az erdélyi irodalom recepciójában
A szövegek szintjén csupán sejtésekként, 

esetlegességekként kezelhetők a befogadás 
disszonanciái az irodalomban, sokkal izgal
masabbak lehetnek a háttérben lejátszódó 
recepciós folyamatok, amelyek nemcsak esz
tétikailag, hanem szociológiailag, lélektani
lag, sőt politikailag is determináltak. Az 
értelmezésbeli sokféleség kimutatására két
féle, viszonylag újkeletű elmélet is kínálko
zik: az értelmezői közösségeké és a több
rendszerszerűségé.

(I.) Az értelmezői közösség fogalmának 
elfogadása azt jelenti, hogy elismerjük, az 
olvasó értelmező tevékenysége saját érdeke
it, felfedezéseit vagy a közösségéét juttatja 
kifejezésre, nem pedig a művet létrehozó 
szándékot, ahogy azt ennek az elméletnek a 
hívei (Tony Benett, David Bleich, Stanley 
Fish, Norman Holland, Wolfgang Iser és Ja
ne Tompkins) is teszik. Fish elképzelése azt 
sugallja, hogy a jelentést nem a szövegben 
magában kell keresnünk, hanem abban a te
vékenységben, ahogyan a jelentést a szöveg
nek tulajdonítja az olvasó (vagy az ol- vasók 
csoportja). Ez az alapja az irodalom kontex- 
tualista felfogásának is.1

Számunkra a harmincas évek lehetnek 
fontosak ebben a kontextuális vizsgálatban, 
hiszen ebben az évtizedben beszélhetünk a 
kisebbségi irodalom recepciójában valósá
gos értelmezői közösségekről az anyaor
szágban és az utódállamokban egyaránt. A 
kisebbségi irodalom anyaországi recepciójá
ban fellelhető félreértelmezések legfőbb okát 
abban kell látnunk, hogy a kényszerű poli ti

tkai határátrendezések következtében eltérő 
értelmezői közösségek alakultak ki az egyes 
régiókban és irodalmakban. Sajátos befoga
dástörténeti jelensége ez a magyar iroda
lomnak, hiszen esetében a befogadás kü
szöbeit (Rezeptionsschwellen — H. R. Jauss) 
nem magyarázhatjuk szokványosán az elté
rő kulturális hagyománnyal, hanem elsősor
ban befogadáslélektannal, mindent a kö
zéppont és a perem disszonáns viszonyából 
eredeztetve. Különösen érvényes ez a har
madik évtizedre, amikor az anyaországi iro
dalmi tudatban felerősödik a nemzeti iro
dalomszemlélet, kialakul a centrumképzet, a 
középpont tudata. Schöpflin Aladár a hú
szas évek végén sokat sejtető metaforával 
nevezi meg a kétféle értelmezői közösséget, 
amikor Tamási Áron Szúzmáriús királyfi című 
regényét recenzálja: "... egyik legérdekesebb 
jelenség a mai fiatal irodalomban, gyepűn 
innen és gyepűn túl".2 (Kiemelés tőlem — V. 
B.). A negyvenes évek elején már (korábban 
a magyar irodalom egyetemességét hangoz
tató) Babits Mihály is elismeri az eltérő értel
mezői közösségek meglétét, és ennek leg
főbb okát az irodalom politizált recepciójá
ban látja: "A közönséget is inkább a politika 
érdekelte. Aki mégis tiszta irodalmat, költé
szetet kívánt, szívesen fordult a könnyű és 
dilettáns-vérű írókhoz, ezektől a Nyugatkor 
vívmányait egyszerűsítve és népszerűsítve 
kapta. A z  irodalmi piacot elöntötték ezek a 
dilettánsok. Hozzájuk csatlakoztak a provin

ciális jellegű fiókirodalmak szerzői, melyek az 
ország szétszakadozásával kialakultak; no
ha ezek közt hamarosan akadt különb is."3 
(Kiemelés tőlem — V. B.). Ez a recepció min
denképpen az irodalom központi rétegét te
kinti kánonértékűnek, és a perifériát i- 
gyekszik a rendszeren kívülre utalni, legfel
jebb akkor fogadja el a véleményét, ha ab ovo 
egyezik a "centrumba ágyazottak", a beava
tottak felfogásával. Ennek a befogadásbeli 
mentalitásnak természetes következménye 
a centrüm és a periféria közötti feszültség, a 
közömbösség és az értetlenség a változások
kal szemben.

Mivel minden értelmezői közösség törté
nelmi meghatározottságú, eltérő determi- 
náltságokat mutat a XX. századi anyaországi 
és kisebbségi helyzetben élő befogadó. 'Vé
gül is senki sem hallhat ki többet a dolgok
ból, így a könyvekből sem, mint amennyit 
már tud." Bár Nietzschének ez a megállapí
tása általános érvényű, mégis támogathatja 
azt a felfogásunkat, miszerint a magyarság 
területi és kulturális feldarabolásával törés 
állt be a hagyományos értelmezői közösség

Pongrácz Antónia: Parasztmadonna

ben is, vagyis a kollektív értelmezés folyto
nosságában, az irodalom fölötti nemzeti 
konszenzusban is. Megszakadt tehát az a 
közösségi recepció által meghatározott foly
tonosság, amely könnyebben érzékeli vala
mely mű helyét a történelemben, mint a 
történelmet magában a műben. Ebben kell 
látnunk a legfőbb okát annak, hogy az első 
világháborút követően az egyetemes ma
gyar irodalmi kultúrán belül eltérő, de 
ugyanakkor csonka értelmezői közösségek 
alakultak ki: az anyaországiak és a kisebbsé

giek. Egyrészt eltérő értelmezésekkel kell 
számolnunk, másrészt ezekhez az értelme
zésekhez más-más közösségek rendelhetők 
hozzá. "Ennek a közösségnek az értékei, ér
telmezései és cselekedetei azok, amik többé- 
kevésbé meg fogják határozni az ehhez a 
közösséghez tartozó egyes egyén meghatá
rozott értelmezésseit. Az anyaországi és a 
kisebbségi értelmezői közösségek ebben a 
tekintetben is sajátos helyzetben vannak pél
dául a klasszikus irodalom közösségeivel 
szemben, mivel határaikat nem az eltérő kul
túrában és nyelvben, és nem is a hivatásos és 
a laikus irodalom közötti különbségekben 
kell keresnünk, hanem az egyes elváráshori
zontok közötti eltérő árnyalatokban, befoga
dásbeli nüanszokban. Amikor kísérletet te
szünk az elváráshorizontok rekonstruálásá
ra, előfeltevésként a következő eltéréseket 
fogalmazhatjuk meg: 1. Az anyaországi ér
telmezői közösségek két végletben gondol
kodnak: a kisebbségi irodalomtól vagy csak 
a sajátos, a nemzeti értékeket, vagy pedig 
csak az egyetemes esztétikai és erkölcsi érté
keket várják el; 2. a kisebbségi értelmezői 
közösségek azt szorgalmazzák, hogy az iro
dalom a sajátos (nemzeti és kisebbségi) érté
keken keresztül jusson el az egyetemességig. 
Mára az irodalom befogadástörténete is ezt 
az utóbbi felfogást igazolta, valójában azok 
az irodalmi alkotások bizonyultak idő- és 
értékállónak, amelyek nem ragadtak meg a 
nemzeti és a provinciális értékeknél, hanem 
a nemzetit meghaladva az egyetemeshez 
igazodtak. Ezt az utat jelöli ki Makkai is a 
transzszilvanizmus számára: "Kultúránk
nak magyar kultúrának kell lennie. De önál
lónak, melyet nem politikai, hanem egye
temesen emberi eszményeknek kell irányíta- 
niok. Hivatásunk az, hogy szellemi életünk
kel a magyar jellem és szellem sajátos ér

emberi jövendő-

Kezdetben az anyaországi elvárások 
nem maguknak a kisebbségi körülmények 
között íródott műveknek a helyét határoz
zák meg az egyetemes magyar irodalom ér
tékrendjében, hanem magát a történelmi
politikai helyzetet, és az általa okozott trau
mákat, vagyis az irodalom referenciáinak tu
lajdonítanak értékeket. Hiányzik tehát a 
kisebbségi irodalom anyaországi recepciójá
nak egy részéből a történetiségen alapuló 
megértés, és helyét az áthallásokkal tarkított 
intertextualitás veszi át. Leginkább az ún. 
"Trianon-effektusban" érhetjük tetten azt, 
hogyan épül be a történelmi helyzet az értel
mezésbe. Az első világháborút követő tria
noni békeszerződés okozta nemzeti sérel
mek, lelki traumák élményszerű megfogal
mazását kérték számon az anyaországi értel
mezések az utódállamok kisebbségi iro
dalmaitól. Elsősorban az irodalomkritika 
alakítja ezt a sajátos elváráshorizontot, 
amelynek építőelemei a katasztrófahangulat 
és a kollektív lelküsmeret-furdalás. Az erdé
lyi irodalom traumatikus, érzelmi befogadá
sának egyik eklatáns példája Kosztolányi 
Dezső Végvári versei című kritikája: "Er
déllyel nem nehéz bennünket megríkatni. 
Édes véreink szenvednek ott, kikkel már 
több mint egy éve nem beszélhetünk, nem 
üzenhetünk nekik sem postával, se futárral 
és a szavukat sem halljuk, mintha valami 
bányaomlás eltemette volna őket. Akármi
lyen jel, vagy hír könnyekig megindít min-
» » >  folytatás a 6. oldalon
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tékeit a világ egyetemesen 
jébe kapcsoljuk bele.”

5



HELIKON
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két, mely nem jön... Ha szülőanyánk ravata
lon fekszik, akkor nem kellenek bűvös szók 
arra, hogy a lyra végtelenjét keltsék lelkűnk
ben és sírva fakadjunk. Elég, ha valaki — 
némán és csöndesen — reá mutat."6 Ennek a 
sirámokkal telített tragikus Erdély-képnek 
egyik sokkoló eleme a rabság, a hódoltság 
képzetét keltő "szúrony"-metafora: "Végvári 
a rab Erdély költője, 'az utolsó walesi énekes, 
Erdély földjén az utolsó bárd', aki a román 
szuronyok között a magyarság jajveszékelé
sének ad hangot" (Kosztolányi), vagy: "Míg 
idegen szúronyok között alszik a város, ül
dözött lelke megébred és a hold ezüst fátyla 
alatt felépíti igazi hajlékát” (Kuncz Aladár).

Az erdélyi irodalom recepciójában szin
tén sokkoló hatású az anyaországi befogadó 
számára annak a hangoztatása, hogy Tria
non a sors csapása és a történelem bosszúja 
a nemzeten. "Legjellemzőbb magyar fa a dió
fa. Ezt sose metszik. Zúzzák és törik. Ha nem 
terem, meg kell verni, hosszú rudakkal, s a 
fájó sebekből termő ágak hajtanak. így verik 
a magyarságot a Sors által rászabadított ele
mek és még a rossz gyermekek is. De a ma
gyar fa egyre ősibb erővel sarjad" (Móricz 
Zsigmond), vagy: "A történelem ítélkezett és 
rendelkezett. Azok, akik ezt a rendelkezést 
papírra vetik, nagyon kevésbé törődnek az
zal, hogy lelkében miképpen éli át egy nép a 
sorsfordulatot, amelyet rámémek" (Kuncz 
Aladár). Amagyar művelődéstörténetnek ez 
a büntetés/bűnhődés képzete nem újkeletű, 
huszadik századi képződmény, hanem még 
a késő középkorból, a török hódoltság idejé
ből eredeztethető, ezt követően pedig fellel
hető még a XIX. század első felében is. Végül 
ennek a "romantikus, sötét képnek" (Makkai 
Sándor) része még a szenvedés és a fájdalom 
is: "El lehet képzelni, hogy ilyen körülmé
nyek között a legnagyobb szenvedésben és 
megpróbáltatásokon kellett az erdélyi ma
gyarságnak keresztülmennie, mert hiszen az 
új impérium tőle, mint többségi nemzettől 
vette el a hatalmat" (Kuncz Aladár). Ezt a 
mártírsors-képzetet az irodalomtörténet ér
tékteremtő tényezőként is számon tartja, az 
erdélyi szellemnek ezt a fájdalmasan szép 
gyöngykagyló-létét elemzi Cs. Gyímesi Éva 
Gyöngy és homok dm ű nagyesszéjében.

Az utódállamok kisebbségi magyar iro
dalmaiban az értelmezői közösségek első
sorban a mindenkori (nemzeti) irodalmi ká
non folytonosságához ragaszkodnak, ennek 
fontos ösztönzője a túlélés reflexe, a hierar- 
chizáltságból fakadó kényszerhelyzet és a 
perem természetes vágyódása a középpont 
után, majd csak később épül rá erre a "sajgás
ra" (Kuncz Aladár) az egyetemesség igénye. 
Kuncz Aladár irodalomkritikáiban és tanul
mányaiban lépésről lépésre követhetjük a 
transzszilvanizmusnak ezt az értékszem
pontú perspektívaváltását. Áprily Lajos köl
tészetének elemzése kapcsán az eltérő miliő 
és a lélektani motiváltság alapján kétféle ér
telmező közösséget feltételez az Aprily-ver- 
sek recepciójában: az "idegenek”-ét ("Kü
lönben tartózkodik /t .  i. Áprily/ erdélyisé- 
gét hangoztatni, s ez az idegenek, a viszo
nyokat nem ismerők előtt nemegyszer an
nak a véleménynek a kifejezésére adott al
kalmat, hogy Áprily verseinek szülőanyjául 
egész könnyen el lehet képzelni más miliőt 
is, mint Erdélyt.") és a "mi” közösségéét (’Mi 
minden során, minden képén érezzük az er
délyi atmoszférát, s ezért drágák és kedve

sek nekünk ezek a versek, amelyek elsősor
ban is nem gyötrő nosztalgiát ébresztenek 
bennünk külföldi világok után, hanem a mi 
magunk fényét sokszorozzák, a mi felhőink
ből s a mi ködeinkből építenek ónszínű vá
rakat, a mi páncélfényű varjainknak szólal
tatják meg fekete szerenádját, a mi ezerszínű 
erdőnkkel intetnek a bús ködökből búcsút 
felénk, mint vörös hajú tündérlánnyal..." 
Ennek ellenére Kuncz Áladár Áprily versei
hez híven egységben szeretné látni és láttatni 
a kétféle értelmezői közösség elvárásait, fi
nom utalásokat téve az anyaországi és az 
erdélyi elváráshorizont egyezéseire. Ebben a 
felfogásban Áprily költészete nem egyszerű
en állapotként, hanem inkább eseményként 
jelenik meg, illetve egy líratörténeti folyamat 
részeként, és perspektívája egyaránt befogja 
az erdélyi és az anyaországi lírát: "...Áprily 
Lajos az, akinek költészete nemcsak ez erdé
lyi líra létjogosultságát igazolja, és sajátossá
gait művészi formába örökíti, hanem a ma
gyar irodalom egyetemes szempontjaiból is 
maradandó értékeket teremt." Az Áprily- 
versek egyetemessé tételével Kuncz abba az 
értékrendbe emeli az erdélyi irodalmat, 
amelyben Babits Mihály is látni szeretné. Ba
bits értékparadigmája pedig egyfajta hierar
chiába rendezi a sajátosat, az egyetemeset, és 
eközben nem feledkezik meg a történetiség 
aspektusáról sem: "Ez a transzszilvánizmus 
nem találhat jobb és szebb kifejezést az iro
dalomban, mint ha azoknak a nagy erdélyi
eknek hagyományait követi, akik egyszerre 
tudtak erdélyiek és magyarok és európaiak 
lenni, s erdélyiségükkel a magyarságot és 
Európát dúsabbá tették."8

A centrum és a periféria viszonyáról szó
ló esettanulmánynak is felfogható Kuncz 
Aladár Közszólamok veszedelme című vitacik
ke. Ravasz László püspök egy újságnyilatko
zatában arra ösztönzi az erdélyi magyar iro
dalmi életet, hogy teremtsen inkább Petőfi- 
kultuszt és ne Ady-kultuszt, az erdélyi olva
sóközönség ne Babitsot, hanem Aranyt és ne 
Móriczot, hanem Jókait lapozgassa, tehát ki- 
mondva-kimondatlan népnemzeti értékren
det és értékőrző perspektívát vázolva fel a 
kisebbség számára. Kuncz Aladár ismét csak 
az irodalom egységének a nevében szólal 
meg, és a "közszólamok lidércfényé"-nek 
tartja a püspök elképzeléseit, amely arra hi
vatott, hogy a magyar irodalom egységes 
értelmezői közösségének kényszerű politi
kai megosztása után elvégezze a műveltség- 
és értékrendbeli m egosztást is. Termé
szetesen védelmébe veszi "kitagadott" kor
társait is: "Nélkülük (t. i. Babits és Móricz 
nélkül) az irodalom élő fája kiszáradna, s 
lehetnek légiószámra zsenijeink és halhatat
lanjaink a múltban, ha nincs, aki az irodalom 
élő organizmusának a maga egyéni tehetsé
gével és kezdeményezésével a nedvet szol
gáltassa, úgy ez az irodalom halhatatlan
jaival együtt az örök pusztulásba temetke
zik. Ez a centrum — periféria állapot és a 
belőle fakadó szemlélet nemcsak az erdélyi 
irodalom magyarországi recepcióját módo
sítja, hanem amannak az anyaországi befo
gadással szembeni elvárásait is. Mindez 
eltérő értékrendek meglétére enged követ
keztetni. Egyrészt a centrumban, az anyaor
szági recepcióban kialakul az erdélyi iro
dalomnak a "presztízse", és értékszelekció 
nélkül minden, ami erdélyi "irodalmi fémjel
zést", kap, emiatt a "háború utáni erdélyi 
irodalmat rendesen csak önmagában szokás

tekinteni." Másrészt "az erdélyi írók a ma
gyarországi kritikában külföldről jött táma
dást látnak."10 Babits befogadásbeli aber
rációnak tekinti, hogy ugyanabban az iro
dalmi kultúrában egymástól függetlenül lé
teznek  e lté rő  é rte lm ező i közösségek , 
amelyeket ráadásul más-más irodalmi ká
non szabályoz. Ezeknek a közösségeknek és 
"irodalmaknak" a találkozását a konkrét po- 
litikai-fölrajzi helyzetet meghaladva a kultú
ra, a nyelv egyetemességének a szintjén kép
zeli el: "'Külföld' politikai fogalom, a kultú
rának semmi köze az országhatárokhoz. A- 
hogy már mondottam: m agyar irodalom 
csak egy van, egyetlen föld, melynek termő 
talaja a magyar nyelv.”

(II.) A többrendszerszerűség koncepciója 
hozzásegíti a kisebbségi irodalmakat ahhoz, 
hogy megfogalmazzák önmagukat, és hogy 
viszonylagos önállóságra tehessenek szert 
az anyaországi és az utódállamok irodalmá
hoz viszonyítva. Ez az elmélet elsősorban az 
irodalom ontológiai folyamatainak vizsgála
tában lehet számunkra termékenyítő hatású. 
Amagyar irodalmi tudat számára Szerb An
tal kanonizálja az irodalom többrendszer
szerű ség én ek  k é p ze té t az 1934-ben 
megjelent irodalom történetében: "Az új 
helyzet következményeképpen az addig 
egy-középpontú magyar irodalom helyett 
több magyar irodalom van kifejlődőben." (Ki
emelés tőlem — V. B.) A kisebbségi irodalom 
anyaországi befogadásában differenciált el
váráshorizontot azonosíthatunk tehát. En
nek a recepciós jelenségnek a lényegét 
Itam ar Even-Zohar am erikai tá rsad a
lom tudós többrendszerszerűség-elmélete 
fejti ki.11 Segítségével az irodalmat dinami
kus, heterogén rendszerként foghatjuk fel, 
így nagyobbfokú összetettségében láthatjuk 
át az irodalmi életet, és megismerhetjük a 
metszéspontok sokféleségét. Ászinkronikus 
szemlélet csupán egyszerű állapotleírást 
nyújt az irodalomról, és benne periferikus 
helyzetbe kényszerül a kisebbségi irodalom 
az anyaországi irodalom központi pozíciójá
hoz képest. Ez a "telhetetlen és káros centra
lizm us" (M akkai Sándor) a kisebbségi 
irodalmat nem a rendszer szerves részeként, 
hanem ráadásként, "fiókirodalomként" vagy 
éppenséggel traumaként fogja fel. Amint azt 
Dsida Jenő anyaországi recepciója is mutat
ja, a centrum az irodalomnak csupán azt a 
részét emeli be a kánonba, amely saját érték- 
szempontjainak, elvárásainak megfelel, fi
gyelmen kívül hagyva a tényt, hogy immár 
a nemzet kulturális közössége több irodalmi 
rendszernek is birtokosa lehet, Szerb Antal
lal szólva "több irodalma" is lehet. A kisebb
ségi irodalom a más irodalmakhoz való 
viszonyulásban nem a tekintélyelvűség, ha
nem a demokratikusabb, egyenlő esélyt 
nyújtó többrendszerszerűség híve, és mivel 
így a diakró- niában godolkozva határozhat
ja meg saját helyzetét, mellőzheti az anyaor- 
szági recepcióra oly jellem ző a priori 
értékítéleteket és előítéleteket. Am ikor 
Kuncz Aladár az erdélyi kulturális élet de
centralizációját emlegeti, önálló státusra 
gondol az egyetem es m agyar m űvelő
désben: "Az impériumváltozás a mai külön 
erdélyi műveltségünket egykori centrumá
tól elszakította, s ezzel nemcsak létezésének 
alapfeltételévé tette az általános mű- veltségi 
keretek önálló kiépítését, hanem létjogunk 
és műveltségi küldetésünk igazolását is ön
magunk és a világ szeme előtt úgy- szólván
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egyes-egyedül reá bízta."12 A kisebbségi iro
dalom valójában helyzettudatából adódóan 
ragaszkodik a többrendszer- szerűség alter
natívájához, így például a hagyományos ér
ték h ie ra rch ia  rev íz ió jával m eg is 
kérdőjelezheti a nemzeti értékek elitizmusát. 
A többrendszerszerűségben nem kell feltét
lenül egy középpontot és egy vagy több pe
rifériát feltételeznünk, hanem inkább azonos 
szintek, egyenrangú helyzetek léteznek. Áp- 
rily líráját elemezve Kuncz Aladár ennek a 
perspektívának mindjárt két előnyét is meg
fogalmazza: egyrészt a kisebbségi lírikusnak 
közvetlenebb a kapcsolata a nyugati líra mű
formáival, másrészt "rendeltetésének és ha
tárainak eszközeit keresve, egy különleges 
és saját koloritot ölthet magára, amely ha 
nem is korszakalkotó, de mindenesetre meg
különböztetett és külön helyet biztosít szá
mára a magyar líra fejlődésében." Ennek az 
úgynevezett "sajátos koloritnak" egyaránt 
vannak ontológiai és retorikai vonatkozásai. 
Áprily lírája és a transzszüvánirodalmi kur
zus ontológiai szinten egységet mutat az 
elemző számára, vagyis azonos a status quo 
elvárásaival, lényeges vonása a term é
szetközpontúság, valamint a diszkrét távol
ságtartás a napi politikától, azaz: "a közös 
természeti atmoszféra" megjelenítése, és a 
"nem közéleti, történeti vagy világszemléleti 
állásfoglalás". Kuncz elvárásait igazolja az a 
tény is, hogy (csakis) retorikai-formai szin
ten nagyfokú eklekticizmus, formaszabad
ság  je llem zi ezt a lírá t: "...m űform ai 
szempontból a szabad verstől kezdve a leg
szigorúbb klasszicizmusig minden árnyala
tot eltűr, anélkül, hogy valam elyik ki- 
fejezőjjormához különösképpen ragaszkod-

A többrendszerszerűségből fakadó lojá
lis szemlélet megszabadíthatja a kisebbségi 
irodalmat a peremiét traumáitól. Makkai 
Sándor a húszas évek végén egyik előadásá
ban ismerteti az irodalom önállóságának üd
vös vo ltá t; felfogásában az autochton 
kisebbségi irodalom az egyetemes irodalom 
részrendszereként van jelen, amely a maga 
rendjén szervesen illeszkedik bele egy na
gyobb rendszerbe: "Ez az önállóság, a viszo
nyok kényszere következtében is, nemcsak 
az állam kultúrájában képvisel külön színt, 
hanem önállóságot jelent a magyarországi 
kultúrával szemben is, anélkül, hogy az az
zal való természetes és történelmi szellem
közösséget m egtagadná". M akkai nem 
elégszik meg az egyszerű tényközléssel, ha
nem eljut a lényegmeghatározásig is, és 
ugyanannak az előadásnak a keretében is
merteti az önálló erdélyi irodalomnak a pre
misszáit is, amelyeket az erdélyi magyar
ságnak "önmagából kell kitermelnie, a maga 
adott és sajátos szükségleteinek megfelelő
en." Egyrészt a saját fenntarthatása és élete 
érdekében mindenütt be kell látnia, hogy a 
politikai önállóság és hatalom hiányában ön- 
fenntartásának egyetlen útja a kultúra, a saját 
nemzeti tradíción nyugvó, de adott viszo
nyaihoz képest önállóan fejlesztendő szel
lemi és erkölcsi élete, másrészt be kell látnia 
azt is, hogy ez a kultúra nem lehet elzárkózó 
és elszűkülő, tehát halálra ítélt, hanem az 
anyaországénál, melytől elszakíttatott, min
denütt egyetemesebb, a humánum örök ma
gaslatait jobban megközelítő és mélyebben 
emberi kultúra kell hogy legyen."14 Makkai 
az erdélyi irodalom autonómiájáról szóló el
méletében, az önálló kisebbségi irodalomról

alkotott képzetében implicite megfogalmaz
za az anyaországi recepció perifériaszemlé
letének a cáfolatát is: "Az erdélyi irodalom 
nem függvény többé, hanem önálló élet. 
Szellemében, tradícióiban, eszményeiben 
magyar irodalom, de problémáiban, irányí
tásában, íróiban és közönségében erdélyi 
irodalom." Az autonóm erdélyi irodalom 
megteremtésén fáradozó Makkai a Bethlen 
Gábor-i hagyományokig nyúl vissza meg
győző érvekért: "Az a kultúra, amelyet Beth
len Gábor inaugurált Erdélyben, magában 
hordozta az erdélyi nemzetiségek lelki, szel
lemi kapcsolódásának nagyszerű gondola
tát éppúgy, mint a magyarországi magyar
sággal való lelki egység biztosítását, de min- 
denikkel úgy akart kezet fogni, mint önálló 
fél, mint erdélyi magyar lélek és kultúra."15

A többrendszerűség irodalomtörténeti 
kánonértékét és vitalitását bizonyítja, hogy 
Béládi Miklós öt évtized múltán is "előrelátó" 
megállapításnak tekinti Szerb Antal "ma
gyar irodalmakra" vonatkozó tézisét: "a kü- 
lönfejlődés irányzata  azóta csak m eg
erősödött, a határon túli irodalmak önálló 
szervezetté alakultak, a magyarországi mel
lett a maguk külön törvényei szerint rende
zik be életüket."16 Béládi az egyetemes ma
gyar irodalmon belüli többrendszerszerűség 
kiteljesedését a hatvanas évekre teszi, akkor 
érnek el ugyanis a nemzetiségi irodalmak a 
transzszüvanisták által áhított teljes önálló
sodáshoz, és valójában ekkortól tekintik az 
anyaországi recepcióban is a nemzetiségi 
irodalmat teljes értékű irodalomnak azzal, 
hogy "elsősorban az esztétikai érvényesség 
szemszögéből ítélik meg." Ennek az értéke
lésbeli fordulatnak a kiváltó oka "az önkriti
kus szemlélet, a vicinális érdekek elvetése, 
az igénynövekedés és a kritikai élet megerő
södése." Ez a befogadásbeli horizontváltás 
olyan változásokat eredményez, amelyek az 
egész irodalmi rendszerre is kihatnak. Végül 
Béládi olyan axiómaszerű következtetéssel 
zárja gondolatmenetét, amellyel végérvé
nyessé teszi számunkra a többrendszersze
rűség jelenlétét a mai egyetemes magyar 
irodalmi tudatban is: "Összetett szemlélet 
vert gyökeret az irodalom életében és általá
nossá vált a meggyőződés, hogy a nemzeti
ségi irodalom szuverén létét azáltal bizo
nyítja, hogy képes egyenrangú társként beü- 
leszkedni az irodalmak közösségébe. A nem
zetiségi irodalmak története ezzel eljutott az 
önértelmezésnek arra a fokára, melyben már 
nem a megkülönböztető regionális színekkel 
dúsított esztétikai értékek szabják meg ka
rakterét."

A többrendszerszerűség szemléletébe il
leszkedik bele az újabb irodalomtörténeti 
kategória, az egyetemes magyar irodalom 
fogalma is, amely a tolerancia elve alapján 
igyekszik enyhíteni a centrum és a periféria, 
a többségi és a kisebbségi, az anyaországi és 
a határon túli elnevezésekből adódó feszült
ségeket. Ma csupán a fogalmak szintjén él 
tovább mindaz, amit a két vüágháború kö
zötti kisebbségi irodalom recepciójában 
megvizsgáltunk, bár ezeknek a kritika törté
neti, befogadástörténeti kategóriáknak ma is 
vannak politikai-lélektani implikációi. Pél
dául a határon túli magyar irodalom, illetve 
a kisebbségi irodalom megnevezésekben 
gyakran diszkriminatív, "gettósító" szándé
kot fedeznek fel az utódállamok értelmező 
közösségei. A kirekesztő jelentésámyalatú 
határon túli irodalom "műszóval" egyrészt

az utódállamok nemzeti kisebbségeinek iro
dalmát, másrészt a nyugati emigráció irodal
mát nevezik meg. A "határon túli" jelző je
lölheti a konkrét földrajzi határt vagy a poli
tikai államhatárt, de alkalmat adhat áthallá
sokra is, és átvitt értelemben esztétikai ha
tárokat is jelenthet, azaz az anyaország és a 
rajta kívül rekedt magyar nyelvű irodalmak 
között húzódó láthatatlan "irodalmi” határt 
is, ez utóbbiak számára ugyancsak kirekesz
tő jelentésámyalattal. Viszont pozitív jelen
tésmódosuláson ment át a magyar irodalom 
gyűjtőfogalom, amely kezdetben csak a ma
gyarországi irodalmat jelölte, és mellette ré
giókként vagy utódállamokként nevezték 
meg az egyes "irodalmakat": pl. erdélyi vagy 
romániai, vajdasági vagy jugoszláviai, felvi
déki vagy csehszlovákiai, illetve kárpátaljai 
magyar irodalom. Az elnevezésnek ezeket 
az irodalmon kívüli szempontjait semlegesí
tette az egyetemes magyar irodalom elneve
zés, amely tágabb, extenzív fogalomként 
megnevezi az összes magyar nyelvű irodal
mat, politikai-földrajzi hovatartozástól füg
getlenül. "Az egyetemes magyar irodalom 
elsősorban leíró fogalom, türelmes melléren
delő formában azt közli, hogy minden egyes 
részt magába foglal: a nemzeti és nemzetisé
gi irodalmak összességét öleli fel." Szűkebb, 
intenzív fogalomként esztétikai minősítést is 
jelent; azokat az irodalmi alkotásokat tekinti 
az egyetemes magyar irodalom részének, 
amelyek esztétikai értékeket hordoznak. 
Olyan kánonértékű fogalom tehát, amely 
egyfajta elitista irodalomszemlélet terméke: 
"ne a fogalom értékeljen, és előzetesen a kü
lönbségtételt az elemzés végezze el, de ne a 
névhasználat, mert az már előítéletet sugal-
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ha majd minden rabszolga nép sze rkesz ti:  rtrtrtn
járm át megunva olajra lép F ekete Vince ZUUU

PAPP ATTILA-ZSOLT VERSEI
E s t i  k á v é
A város meghalt. Ide már 
nem érhet el lélegzete.
Nekünk ma semmit sem kínál 
céda-teste. Végzett vele 
a csönd, mely itt most körbevesz. 
Mozdulataid figyelem: 
kávét töltesz, s az erezet 
kékesen remeg kezeden, 
ahogyan a csészét fogod. 
Számunkra nem él a város, 
és minden perc, mit ellopott, 
most kintrekedt, lent a sáros 
udvaron, az ajtó előtt.
De bent az idő száz fokon 
járja át csontban a velőt 
s lerakódik az arcodon.
Még maradok ma éjszaka, 
bár ezt a lemezt már unom. 
Shaa számvetés évszaka 
eljön majd egyszer, nem tudom: 
eszembe jut-e, hogy ültem 
egykor itt.

Hallgatsz. Hallgatok.
Szar helyzet. És egyikünk sem 
bánja, hogy nem lesz sose jobb.

N o k tü r n
"Sínt dtiva morti in oras iubito"

(G. Bacovia)
Az ereszekről hóié helyett 
vér csorog most, elkeverve 
a pocsolyán táncoló holddal.
Kedvesem, ne jöjj ma erre.
A kandalló előtt didergek.
Jó volna végleg hazamenni.
A házfal rőt-lilában játszik.
Havazás. Csend. Az úton senki.
Morajlik a föld, hallod? Lásd, az 
özönvíz elönti az utcát.
Sikolt a kő, a kárhozatban 
ifjak úsznak, részegek, kurvák.

Szétmálló agyvelőket találsz — 
kedvesem, ne jöjj ma erre! 
az éjszakában vér csorog, a 
sápadt holddal elkeverve.

.Ü
E

H a jn a l i  b lu e s  g
Nézd csak, egymásra tevődik 1
az arany és a fekete föl t o
és szürke lesz a boltozat, ^
hol csillag gyűlt és éj honolt. £
A vonat ablaka mögül, N
mint úti vándorok, a fák §
kiválnak a félhomályból. •§
Utazol. Kísér(t)nek tovább. <

A m ik o r  e lh o z ta d
Ahogy ott álltái, néztem, hogy mi ragyog 
és miért világít úgy az arc, a szem.
A szoknyádon lógtak mind a csillagok 
s a hajadban is, ha jól emlékezem. 
Furcsállottam, de behívtalak akkor.
Az ajtóban állva csak mosolyogtál, 
kisegítve némileg zavaromból.
És úgy éreztem, hogy csak egy nagy lomtár 
házam a tested új színéhez képest.
De még mielőtt eldadogtam volna, 
hogy gyere már be, hiszen időnk véges 
s hogy szerelmünk csak pillanatnyi torna, 
mert a halál bennünk macskaként dorombol 
és perceinket megeszi a holnap 
— kigombolkoztál felhőkabátodból 
s a küszöbre tetted a teliholdat.

M in t  rég i lem ezek en  a c sö n d
"Mert benne élsz te..."

(Juhász Gyula)
Csak úgy vagy, mint régi lemezeken 
a csönd, a szünet, amely összeköt 
két érzelmes, ócska slágert. A tű, 
ha sercegve fut a dalok között.

Ennyi maradtál. Cigarettafüst, 
bor mellé a hangulati háttér, 
hajnali pillanat úrjaélni, 
mit megjátszott önsajnálat átér, 
mielőtt a zene újraindul 
s egy új dallam megoldja a gondod.
A régi mesét.

Ilyenkor hagylak
a megkarcolt résben fölragyognod.
Hallom, amint táncosnőként lejtesz 
a lemez lapján előre, hátra.
Csak míg egy korty lecsúszik. És tudok 
figyelni egy más melódiára.
Ide zárlak. Hogy visszatérhess 
mindig. Látod, én nyújtom a kezem.

Későre jár. A hamuző tele.
Serceg a tű a kopott lemezen.

A z  idegen
Éjjel néha a párna sarka 
sápatag arcát sérti fel. 
Megperzseli testét a paplan. 
Hogyha szólítják, nem felel.
Egy pillanat, mely túl későn jött, 
mert sosem jön elég korán — 
és inge alatt a szárnyakat 
érzi a varratok nyomán.
Valami történt. Es látja már 
a teremtést s a vízözönt! 
Kétségtelen: nagybeteg szegény. 
Vagy csak az Isten ráköszönt.

K o c sm a ro m á n c
melinda drága vártalak 
nemrég a music pub előtt 
míg körbejárt ott fenn a nap 
volt verőfényes délelőtt 
bíborra váltott át az ég 
és észrevétlen este lett 
a gyertya ahogy csonkig ég 
leéltem ott egy életet 
néztem az alkony mint lilul 
szépen elhervadt a rózsa 
s ismét tudtam a sors kiszúr 
nem jön ma el az az óra 
lépteid hozva a sárban

hazugság melinda szívem 
tévedés hogy rádtaláltam 
hogy fel- s letűntél a színen

és káromkodtam meddig még 
és miért hogy így te cafka 
hogy többé nem ez már elég 
te nem veszel engem faszra

s nincs hátra más jut eszembe 
hisz reményem péppé zúzva 
tintát tollat most kezembe 
bár seggberúgott a múzsa

s dalba róttam tán ez segít 
kerekded édes arcodat 
és felidéztem kebleid 
hullámozva a blúz alatt 
reneszánsz vonalú lábod 
mikor meglibben a szoknya

a lámpa épp zöldre váltott 
árnyként rámborult a kocsma

"gyengébbek kedvéért: kolozsvári 
diákok és egyéb állatfajták kulturális 
központja és menhelye
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MÉHES KÁROLY

Fellépés otthon
Zách Gedeon, m indenki Gedi bácsija 

Ü röm  község egyetlen öröme volt. A falu 
nagy fia, a hajdani kis kanászgyerek, akit 
(annak idején) m ég a néphatalom  szemelt 
ki m agának, de  utóbb kiderült, nem  az övé 
lett, hanem  csupán a népé, a közönségé, 
aki szeretve rajongott érte hosszú évtize
deken át. A m ozi, majd a tévé Üröm ben is 
állandó vendéggé tette Zách Gedeont, ám  
a kultúrfelelősök a téeszelnökök és a párt
titkárok  b izta tására  sű rűn  hazahívták, 
hogy a néhai urasági cselédlakások egyi
kéből átalakíto tt m űvelődési otthonban 
szem élyesen kápráztassa el művészetével 
az ürömieket. Gedi, az idő haladtával Ge
d i bácsi jött is, szavalt, énekelt, ugrált, tán
colt, tréfázott, hogy a végén m ár neki is 
patakzott belé a könnye. Az előadás vé
geztével fergeteges lakom át csaptak a tisz
teletére, am i ultipartiba és házi pálinka
versenybe torkollott, de olyan alkalom is 
volt, m ikor a téeszkonyhán a férfiak ke
m ény magja azzal próbálkozott, kinek a 
kvarcórája (és hánynak volt ilyesmi kin
cse, keveseknek, bizony) bírja tovább a 
rotyogó a bélében úgy, hogy utána még jár 
is! M iután Zách Gedeont a M agyar Nép- 
köztársaság Elnöki Tanácsa Kossuth-díjjal 
tüntette ki, Ü röm  nem  győzött osztozni 
véle az öröm ben, és a forró, gratuláló táv
iratok során túl legközelebbi fellépése al
kalm ával d íszpo lgárrá  koszorúzták , a 
község 1284-ig visszanyúló történetében 
először.

— N em  választhatja m eg az ember, 
hogy hová szülessen — m ondta ez alka
lom m al el-elcsukló hangon —, de én vá
lasztani sem  tud tam  volna jobb helyet. 
Éljen Üröm , mindörökké!

Ezt m ár diadalm as üvöltéssel ismétel
ték m eg a jelenlévők, élükön a református 
tiszteletessel, akit az utolsó tanácsi válasz
tások alkalm ával a falubéliek beszavaztak 
a testületbe, így aztán m ár teljesen legáli
san járhatott a zárszám adó-ünnepségek- 
re, a sárga földnél is mélyebbre leinnia 
magát.

Zách Gedeon nem  gondolkodott azon, 
m ikor kellene nyugdíjba mennie, elvégre 
úgy  képzelte, hogy egy m űvész születése 
pillanatától a halála percéig művész, rá
adásul egyre jobb m űvész, h iszen— és ezt 
sose szégyellte bevallani — ő is, akár a jó 
pap, holtáig tanul. A fiatal kollégáktól u- 
gyanúgy lehet tanulni, m int egy utcase
prőtől vagy egy parlam enti hona- tyától, 
aki éppen  interpellál. Azonban a történe
lem  m egoldotta szám ára ezt a problémát, 
m iután a film gyárak tönkrem entek, a tele
vízió koldusbotra jutott, a társulatokból 
pedig  az új undokak maximális tisztele
tük  biztosítása mellett szép lassan (amit ő 
nagyon is gyorsnak érzett) kiutálták. Szo
m orúan kellett konstatálnia, hogy Üröm 
be  se h ív tá k  m ár jó ideje , m iv e l az 
önkorm ányzatnak nem  volt pénze fenn
tartan i a ícultúrházat. Egyszer hallotta,

hogy szóba került, ő lehetne a 
svábbál díszpintye, de végül 
a testület valamelyik frakció
ja leszavazta, m ondván, a bal
jós történelm i félmúlt meg- 

idézése lenne, ha a nagy nehezen újjáte
rem tődő hagyom ányt az ő nevével fémje
leznék.

Azonban úgy látszik, a nyolcvanadik 
szü le tésnap járó l m égsem  feledkeztek  
meg. Felesége és lánya halála után mint 
egy korty víz, úgy kellett m ár szám ára egy 
kis odafigyelés, egy kis siker, így aztán 
azonnal és expressz válaszolt a polgár
m esternek (aki ráadásul — hivatkozott rá 
— anyai ágon rokona, bá ró  m ár nem  tudja 
kibogozni, hogyan s miként), hogy szemé
lyes felköszöntése mellett szívesen szaval 
és tart egy rövid beszédet Üröm  millenni
um i ünnepségén, ahol az ezer évet jelké
pezőzászlótis átadják. Azt javasolta, hogy 
Ady Endrétől a H unn, új legenda című 
verset m ondaná el, hiszen — "beh szomo
rú dolog" — ez a néhány sor aktuálisabb 
most, m int megírása pillanatában.

Kellemes tavaszi időben indult útnak. 
Az őszhajú taxis, aki az első pillanatban 
felismerte, elcipelte a táskáját a vagonig, 
buzgón művész urazta, két filmet is emlí
tett, amit a kedvencei közé sorolt, igaz, 
Zách Gedeon az egyikben nem  is játszott, 
bár szó ami szó, volt idő, amikor ritka
ságszámba m ent az olyan film, amiben ő 
ne alakított volna kulákot vagy császári 
udvari kamarást.

A gyász és saját nyavalyái miatt leg
alább két éve nem  m ozdult ki a városból, 
és m ost úgy merült el a tájba, mintha á- 
lomban utazna. Közvetlenül a vasúti töl
tés mellett, az árokban még meg-megbújt 
néhány szennyes hófolt, de a frissen szán
tott föld m ár elevenen hullámzott, az ekék 
kifordította göröngyök barnán csillogtak 
a napfényben. A távolban falvak körvona
lai rajzolódtak ki, középütt a tem plom to
ro n n y al, s aho g y  a sok elő re  hajoló 
szem lélődéstől elfáradt derékkal hátra
dőlt a zsíros műbőrülésen, és egy pillanat
ra lehunyta a szemét, harangozást is vélt 
hallani.

A harm adik állomáson sokan szálltak 
fel, dehát ezt ismerte, így volt ez, amióta 
világ a világ, ez a vonat azokat gyűjti ösz- 
sze, akik Királyújvárra igyekeznek, ott az
tán kiürülnek a kupék. Ürömben egy-két 
ember szokott leszállni.

A fülke ajtaját felrántották, benézett 
egy borostás fickó.

— Tetves banda, ide, van hely! — szólt 
hátra a folyosóra. Ő maga lezuhant az 
egyik ülésre, majd kisvártatva m ég kettő 
fiatalember érkezett. Az egyiken sísapka 
volt, a m ásikon csak fejpánt. De amelyik 
sapkát viselt, ujjatlan pólóban virított, 
csak egy pufimellényt húzott még fel, bi
zonyára azért, hogy bárki megcsodálhas
sa vaskos karján a tetoválásokat. "Üss!", 
meg "Szeretlek Ica", hol vannak m ár azok 
a bum fordi bájjal megáldott régi idők, ne
tán a horgony, vagy a sellőlány! Zách Ge
deon odapislogott, s látta, hogy csalafinta 
vonalvezetéssel tekerőző, villogó szemű,

tátott szájú, méregfogakkal riogató kígyó 
domborodik a férfi bőrén, ráadásul a kí
gyó teste vetette hurkokon egy kard csú
szik át. A könyök felett és a csuklónál is 
egy-egy sorminta díszelgett. A bal felkar
ját is kidekoráltatta, mert a másik két úti- 
társ épp azon álmélkodott, milyen jól si
került az a munka is.

— Bazdmeg, ez nagyon király— rajon
gott a fejpántos. — Mennyi volt? —

Tizenöt rugó. Nem vészes.
— Mi az anyám töke ez, betmen? — 

kérdezte a borostás, aki a vizsgálódás ide
jére levette a lábát a szemközti ülésről.

— Naná, majd a Demjén Rózsi, nagyon 
hülye.

—Én is nyomok egy ilyet, az tuti. Mut
tertől úgyis kapok pénzt a szülinapomra, 
be van ígérve, akkor beújítok egyet. Vala
mi sztárvárszos szar nincsen? — kérdezte 
a fejpántos, akit teljesen hatása alá vont a 
művészi élmény.

— Van a csávónak minden, mint a sze
mét. Győzzél válogatni. Ne tapizz már, 
bazdmeg, buzi vagy megint?

— Na, akkor most én mutatok valamit. 
Hátast dobtok tőle, az kurva élet — állt fel 
szép lassan a borostás. Elkezdte kioldani 
a nadrágszíját, kigombolta a nadrágját, le
húzta a cipzárt.

A sísapkás felnyerített.
— Mi van, ma mindenki buznyák? 

Húzzál már innét! A borostás azonban 
nem szólt, csak szép lassan leeresztette a 
farmerjét, majd letolta az alsógatyáját is. A 
pucér fenekére két egymásra kancsalító 
szempár volt tetoválva.

A másik két srác valóban eldobta ma
gát a röhögéstől.

— Ilyen nincs! Ekkora kretén! Besza- 
rás!

— A csajok megvesznek érte! — csigáz- 
ta tovább a kedélyeket a borostás.

Abban a pillanatban a vonat hatalma
sat fékezett, és a borostás csupasz üleppel 
Zách Gedeon ölébe landolt. Megkapasz
kodni sem tudott, csupán a fűtés alumíni- 
umkallantyúját rántotta maga felé.

— Bocs, papa! — próbált feltápászkod- 
ni a rángatózó vagonban. — Szőni va
gyok.

— De kérem! — kiáltott a nyugállomá
nyú művész, és azon erőlködött, hogy le
lökje magáról a borostást.

— Kolbász segge mindent lát! — üvöl
tött a sísapkás fetrengve.

A fiú végre összeszedte magát és ko
mótosan felöltözött.

— Nem kell pánikolni, öreg — fűzte 
tovább a szót —, mindig csak vidáman. 
Koca, megvan a pia?

— Nyugi — felelte a sísapkás, és a 
bortáskájából a nyakukat az ujjai közé a- 
kasztva sörösüvegeket szedett elő, majd a 
táska legaljáról egy vodkát is.

— Mi ez? Gorbacsov? Remélem, nem 
zsozsóért vetted!

— Naná, még fizetek is a Gorbiért, mi?
Ezek megint oltárt jót röhögtek
— Ne, papa — nyújtotta Zách Gedeon 

felé az üveget a borostás —, húzza meg.

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

— Nem kérek. Köszönöm.
— Fel van kapva a víz, vagy mi? Nem 

kéne.
— Kérem, semmi sincs felkapva. A 

vodka... nekem túl erős.
— Akkor egy sört. A barátságra.
Zách Gedeon sört se szokott inni, ha

már alkohol, akkor Chivas Regal vagy 
Calvados, dehát ilyen nevekkel hogy is 
mert volna előhozakodni, még megkér
deznék ezek a jómadarak, miféle éneke
sekről dumál. M égis, ez az egész 
valahogy a maga ordenáréságában tet
szett neki. Szinte hálát adott, hogy itt le
het, láthatja mindezt, milyen is manapság 
az élet. Egy vonatút, ugyebár. Hiszen de
rék barátai valószínűleg nem az ő kedvé
ért produkálják magukat, csupán az 
idejüket töltik, úgy, ahogy máskor is szok
ták. S lám most ez néki is megadatott, 
nyolcvan évesen. Ezt is Ürömnek köszön
heti, ha ők nem hívják, otthon kotlana, az 
öregszagú, homályos lakásban, ahonnan 
már a szellemek is kihaltak.

A borostás leütötte az üveg kupakját 
az asztalka szélén. Ittak. A sör meleg volt, 
Zách Gedeon félrenyelt, köhögnie kellett, 
közben kilötyögtette az italt az ingére.

— Ez sem okés, papa?
Zách Gedeon még nem tudott vála

szolni, csak a kezével integetett, dehogy 
nem, minden tökéletesen okés.

A fejpántos farmerdzsekijének felső 
zsebéből kártyát halászott elő.

— Zsuga?
— Csapjunk a lapok közé. Osszál a 

papának is — rendelkezett a borostás.
Az öreg színész aprókat bólogatott, 

szemét az ablak vonzotta, szerette volna a 
fénylő göröngyöket szemlélni, mint eddig 
is, a sovány, még csak álmukból felvert 
fákat, a mélyedésekben szégyenkezve 
megbújó, fehérségüket vesztett hófolto
kat. Hirtelen jól esett volna megérkeznie 
Ürömre, ahogy magában mondta: haza
térni.

Valaki a combjára csapott.
— Fogja már a lapjait, az istenit, mind 

lepotyog! — harciaskodott a sísapkás. A 
gorbacsovos üveg másodszor, majd har
madszor is körbejárt.

— Anyád pont hu! — minden egyes 
eldobott és felvett lap mellé ezt a megjegy
zést fűzte a borostás. Zách Gedeon sejtet
te, hogy ez is afféle modem kifejezés, amit 
ő már sose ért meg. Ez nem is érdekelte. 
De szeretett volna a három arc mögé látni. 
Színészként meg volt győződve róla, 
hogy ami itt a szeme előtt zajlik, alapvető
en mégis csak játék, és ahogy kinéznek, 
csupán jelmez. Nem ők, nem ők, nem le
hetnek ennyire ilyenek!

Miután az első két partit megnyerte, és 
begyűjtötte a néhány "bazdmeggel" kista- 
fírozott elismerő morgásokat, félve meg
kérdezte:

— Az urak, ha nem tolakodó az érdek
lődésem, mivel foglalkoznak?

— Verjük a blattot! — nyerített fel a 
fejpántos.

— Ezt bátorkodtam észrevenni. Úgy

értettem , am úgy, am ikor nem  verik  a blat
tot.

— Akkor meg verünk mást, bassza ki 
— sziszegett a borostás, m ert sehogy sem 
akart neki összejönni a huszonegy.

— Papa, ne variózzon annyit — intette 
a sísapkás. — Húz,rak, húz, rak. Mint a
géP- ,

— Ügyis mindig nyer. Nem  jól van így. 
Szedjen vissza kicsit!

A z  agg színész ismételten mély leve
gőt vett a nagy elhatározásra, hogy meg
szólal.

— Kérhetném, hogy ne hívjanak papá
nak? Igaz, öreg vagyok már, de...

— Miért, m inek kell m agát hívni... pa
pa?

— Nekem, kérem szépen, Zách Gede
on a becsületes nevem  — m ondta ki, m int 
valami nagy titkot. Lopva körbenézett, 
van- e valami hatása.

— Na, papa, ha üyen báró neve van, 
akkor virítson. Fogadjunk, huszonegye 
van megint.

— Kivételesen besokaltam. Nem hallot
ták soha a nevemet, kérem, ugye nem?

— Mi a fasznak hallottuk volna, nem 
maga a Toigyán Józsi, vagy mi! — hum o
rizált a fejpántos és ezzel osztatlan sikert 
aratott.

Zách Gedeon elkedvetlenedett. Már 
épp azon volt, hogy felemlegeti híres film-

Kedei Zoltán:Vörös nap árnyékában

jeit, am ik annak idején országos népsze
rűséget és a Kossuth-díjat hozták meg a 
számára. Összecsukta kezében a lapokat, 
és a borostás felé nyújtotta.

— Köszönöm a lehetőséget. Kicsit pi
hennék, ha nem  haragszanak

— Pihenjen, papa. Majd mi őrizzük az 
álmát!

Vihogtak
Zách Gedeon összehúzta magán a za

kóját, m intha betakarózna, és a fal felé 
fordult. Ebben a pózban, ha kinyitotta a 
szemét, csak nagyon vékony csíkot látott 
az ablakból, és e csíkocskában iszonyatos 
sebességgel tűntek el képek. Elmosódó 
fák, bokrok, villanypóznák, elindult és 
im m ár soha meg nem álló bakterházak 
Lám, valóban csak ennyi m aradt neki, vél
te, egy kis résen leselkedni, mi történik a 
világban. M iképp robog el mellette, és 
ezek a bokrok és fák, akár ezek az arcok is 
hiába hasonlítanak az eddig ismertekhez, 
m ások mint azok, újak és ism eretlenek A 
borostás, a sísapkás és a fejpántos — egyik 
pillanatban úgy sejlett, m intha m ár ezer 
éve ismerné őket, utána azon borzado-

zott, hogy nem  is akarja ism erni őket soha. 
Ha becsukta a szemét, a fénylő földrögök 
helyett most a borostás fenekére tetovált 
két kancsal szemet látta.

Többször összerázkódott. Szerette vol
na m agában elm ondani a verset, am it na
pok óta gyakorolt, m ég a tükör előtt is 
elszavalta otthon, a sötét előszobában: 
H unn, új legenda. De nem  akartak jönni a 
szavak

Furcsa csöndre és m otoszkálásra reb
bent fel. Kifordult rejtekéből. M ellette ott 
állt a sísapkás, kezében az ő pénztárcájá
val, am it akkor em elhetett ki a ballonka
b á tjá b ó l. A k e z e  p o n to s a n  az  a rca  
m agasságában volt, élesen látta a csuklója 
köré fonódó, bőrébe szúrkált kék indavo
nalakat.

Nem  akart kiáltani, csak annyit m on
do tt volna, hogy "Kérem szépen...", és 
nem  is tudta, m iképp folytatta volna.

Iszonyatos csapást é rze tt az arcán. 
Tompa reccsenést hallott volna, de  szinte 
távolról, m intha nem  is az ő  fejében tör
tént volna. A szeme sötétzöldet látott, ami 
egy villanással szikrázó sárgába váltott. 
Tudta, hogy továbbra is ütik, feje az ablak 
fém pereméhez csapódott.

Melegség öntötte el. Kívülről és belül
ről egyaránt érezte a forróságot, am i csak 
az ő elaggott vére lehetett. Ami nélkül 
semm i sem  történhetett volna vele a nyolc 
évtized alatt. Se m űvészet, se szerelem, se 
halál. M indenhez kell a vér. Most is kell.

Jól van ez így.
A fénylő göröngyök Szépek, de még 

nem  hívogatják N em  fog meghalni.
Már hallott is. A reccsenéseken, zúgá

son túlról hallotta valam elyikük hangját.
— Bocs, papa. Szóltunk, hogy szedjen 

vissza... Na, csákány!
— Gyere már, te állat!
Ez se neki szólt.
Nem  megy sehová. M arad. Illetve de

hogy is marad. Utazik Ürömbe. A szülő
helyére. Várják. H át majd elm agyarázza 
valahogy. Ilyen is van. Láthatják legalább. 
Hozzátartozik egy nagy m űvész szenve
déseihez.

Arcát a por- és füstszagú függönybe 
temette. A szája mozgott, m ondta a verset, 
"...megtaláljam, mielőtt egy m égvakabb 
és örök Cethal szájában végkép eltűnök, a 
régi hangot, s szavaim  hibátlan hangsorba 
állván, m int Ő súgja, bátran szólhassak s 
m int rossz gégémből telik és ne fáradjak 
bele esteiig vagy m íg az égi és ninivei 
hatalm ak engedi,k hogy beszéljek s meg 
ne haljak."

Hiszen ez nem  az! Valami m ásik vers. 
Nem  is emlékszik, micsoda, kitől van, mi
kor tanulta meg. De ha így kell lennie? Ha 
m indennek m ásképp kell történnie?

Hátracsapta a függönyt. Szaggató fáj
dalom  verte végig a testét. Látta az elsu
hanó  fe lira to t az  á llom ás ház ikó ján . 
M ilyen m essze vagyok m ég Üröm től! 
Rengeteg időm  van.

Csak azon az egyen törte a fejét: a vers 
eleje, az eleje!

M indent elölről kell kezdeni!
M occanatlanul ült. És örvendezett.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Drakula megjelenik
Hogy mindez mikor kezdődött, 

nem tudja, késztetést sem érez az 
emlékezésre, nehezen is tudná 
visszavezetni; tény, hogy mindég 
sokat képzelgett; voltak visszatérő 
álmai is, de úgy gondolja, ezek csak 
a jelenés előzményei lehetnek, s 
mint ilyenek talán fontosak, talán 
nem? de arra, hogy a sötétség feje
delme mikor képződött meg előtte 
a maga rettentő alakjában, világo
san emlékszik: egy szeles, hűvös, 
szeszélyes április eleji nap éjszaká
ján, de hogy mindez érthetőbb le
gyen, fel kell idézni az előzmé
nyeket: Valami üzéreknél tartottak 
házkutatást, s hiába hányták szét a 
lakást, nem találtak semmi olyas
mit, ami indokolhatta volna bruta
litásukat, s ha lehet, ez még csak 
jobban dühítette őket, az egyik tár
sa széklábbal ütlegelte az öregedő 
kövér valutaüzért, míg kövér, eset
len lányai és őszülő hajú felesége 
kánonban visibáltak, undorító volt, 
ott is hagyta őket, visszament a 
székházba s akkor ott vette észre a 
kissé csapzott, de az akkori fogal
mak szerint mindenképpen hoch 
elegáns csinos fiatal nőt. A székház 
mindég kissé riasztó, mert félho
mályos s ezért talán nem megenge
dett képzeteket is gerjesztő fo
lyosóján közeledett, dacosan, von
zón, sugárzón s annyira elütött si
vár környezetétől, hogy ő azonnal 
felfigyelt rá, "hát itt vagy, Nicolae? 
hallotta, akkor át is adnám neked a 
naccságát", "azt csinálhatsz vele, 
amit akarsz!”, fiatal kollégája teli 
szájjal röhögött, parasztosan, s a fo
lyosó sáros, vérfoltos kövére köpve 
a napraforgó héját, nagyot lökött a 
nőn, aki szinte az ő karjaiba zuhant, 
és fütyörészve távozott, csakhamar 
el is tűnt a félhomályban, alakja a 
falakba ivódott, volt, nem volt, hir
telen esett semmivé, érezte, hogy a 
nő remeg, nagyon meg van ijedve, 
egy életfogytiglani pillanatra véde
kezőn simult hozzá, mintha nem 
tudná, hol van és kivel áll szemben, 
s tekintete az ő fáradtságtól égő sze
mébe mélyedt, elszédült, reflexsze- 
rűen simította végig a nő szökés, 
hosszú haját, mozdulata elakadt, a 
nő máris kiszabadította magát, hát
ralépett, blúzán nagy foltokban ü- 
tött ki az izzadtság, még mindég 
remegett s ő maga sem tudta miért? 
megsajnálta, nona úriasszony volt 
kétségtelen, burzsoá dáma, akit 
mindenféleképpen tiszta szívéből 
kellett volna gyűlölnie, hiszen kö
zéjük tartozott, az ellenség közé, 
"ők azok, akik nem mi vagyunk"— 
magyarázta recsegő hangon akkori 
feljebbvalójuk, Paun ezredes, ha 
néha a kihallgatások, verések, tere- 
pezések, házkutatások közben al
kalma nyílt egy kis szakmai fel
készítésre, ahogy teli szájjal röhög
ve mindég mondogatta, "fejtágítás
ra", s mindebbe természetesen azt 
is beleértette, hogy nem érdemel
nek könyörületet, sőt teljes értékű 
embernek sem számítanak, bizo
nyos feltételezések szerint nem is

emberek, hanem az imperializmus 
aljas ügynökei, akikben néha még 
az is veszélyes lehet, hogy különö
sen tetszetős arcvonásokkal és 
alakkal álcázzák magukat, mint ez 
a reszkető nő is, "igen, a párt ellen
ségei, tehát a mi ellenségeink is, 
mert mi a pártot képviseljük, mi a 
párt ökle vagyunk, velünk csap le 
az osztályellenségre, és az osztály
ellenség nem ember!”, hideglelősen 
idézte tel az ezredes szavait, igen, 
mindez akkor hullámokban futott 
végig rajta, de hiába igyekezett 
gyűlölni ezt a szép, fiatal nőt, most 
nem ment, sőt határozottan valami 
szánalomfélét is érzett, látta, hogy 
nagyon ideges és nagyon fáradt, fe
kete nercbundája szétnyílt, látni en
gedve átizzadt blúzát, s ahogy 
szobájába tessékelve leültette egy 
székre, láthatta egymásra vetett, se
lyem harisnyába bújtatott — meg 
kell jegyeznie így utólag, harminc
hét év távlatából sem homályoso- 
dik a kép — rendkívül formás lá
bait is; elképzelte, amint valahol 
egy szállodai szobában, hogy miért 
szállodát képzelt maga elé, nem 
tudja? talán, mert a jelenet abban a 
patkánylyukban, ahová akkoriban 
néha még aludni sem járt haza, 
vagy a székházban teljességgel el
képzelhetetlen lett volna, igen, 
szállodai szobában látta önmagát, 
amint a nő előtt térdel és nyelvével 
finoman meg-megérinti libabőröző 
combján azt az ujjnyi sávot, ami a 
selyemharisnya és a csipkés alsóne
mű között fehérük, de ennél tovább 
nem jutott akkori képzelgéseiben, 
mert észrevette, hogy a jobboldali 
selyemharisnya valahol beleakad
hatott valamibe, felfutott rajta a 
szem, sőt jókora lyuk is éktelenke
dett rajta, "dohányzik?" — kérdezte 
váratlanul, s amikor a megszep
pent fiatal nő hálásan a hangsúlya
iban megbúvó együttérzésért, vagy 
csak úgy egyáltalán az emberi 
hangért, hevesen bólintott s az iz
galomtól kicserepesedett szájában 
forgatva a szál Plugárt, amivel kö
zönyösen ő kínálta meg, gyanútla
nul mélyen leszíva a füstöt 
—hevesen fulladozva, kétségbee
setten és elveszetten kezdett kö
högni, s akkor Gelu, aki nem is 
tudja mikor lépett be a kihallgató
szobába, az is lehet, már akkor is itt 
rejtőzött, amikor ők bejöttek, csak 
valami okból nem akarta, hogy fel
fedezzék

és kedves szép kaméleon-szo
kása szerint láthatatlannak tettette 
magát, a fal mellől ellépve s karba- 
font kezekkel állva meg a nő előtt 
recsegő, kopott bőrkabátjában, o- 
lyan volt, mint egy haragvó prole
tár isten, mint egy csekista, gú
nyosan jegyezte meg: "látja, drága 
naccsád, mink proletárok ilyet szí
vunk, nekünk nem jutnak drága 
amerikai vagy görög vagy egyipto
mi cigaretták!” "Na jó, ezt most 
hagyjuk”, avatkozott ő közbe, a 
helyzet súlyához képest tán inge
rültebben is a kelleténél, maga sem

tudta, honnan vette a bátorságot 
ehhez a hanghoz? Gelu a példaké
pe volt, rangban is felette állott, s 
tulajdonképpen egyet is értett vele, 
ő is utálta, legalábbis utálni akarta, 
ezt a burzsuj tüneményt, a szakadt 
harisnyájával, a gyönyörű üveg
házban felnövekvő sudár testével 
és az ijedt szemével együtt, és az 
igazság, az Plugárral is azért kínál
ta meg, hogy köhögni és szenvedni 
lássa, hogy kiröhöghesse s így vég
re nyugodtan utálhassa is, de most, 
hogy kollégája idétlen megjegyzése 
kissé el is borzasztotta, egyből mást 
gondolt s elhatározta, ezúttal nem 
engedi, hogy csínbe vigyék, nem 
engedi ki kezéből a kezdeménye
zést, ez az ő ügye és kész, talán 
tényleg meg is sajnálta a köhögő, de 
lelkesen és kitartóan tovább füstölő 
nőt, akinek most árnyék fut át az 
arcán — a jelenet előtte van ma is, 
harminchét esztendő sem volt elég, 
hogy felszívja, eltüntesse, kiégesse 
szemhéja mögül —, és kék szeme is 
elfelhősödik, miközben hol rápil
lant, hol némi tehetetlen irtózattal 
Gelura, aki röhögni kezd, felszaba
dultan, teli szájjal röhög és a térdét 
csapkodva kérdez vissza: "mégis 
miből elég?" s amire ő is elnevetné 
magát, átmenet nélkül komorodik 
el, s most semmi gúny nem bujkál 
szavaiban, épp ellenkezőleg, ha 
nem ismerné mindazt, amit foga 
közt szűrve a szót, elsuttog, vehet
né akár fenyegetésnek is, de ismeri 
és azt is nagyon jól tudja, hogy 
mindez még mindég, ha ldssé éle
sedik is a szituáció, a kettőjük kö
zött folyó színjáték része, a szín
játéké, amelynek egyetlen célja van, 
elképeszteni és megijeszteni a ki
hallgatandó gyanús személyt, siet
tetve a saját érdekében is egyre 
sürgősebb töredelmes és termé
szetesen részleteiben is beismerő, 
minden vádat készségesen elisme
rő vallomását, ezért azután maga is 
megdöbben, ha lehet még ingerül
tebb felcsattanó válaszán: "belőled! 
belőled van elegem, érted, kapitány 
elvtárs!", egy pillanatra maga is 
megdöbben kimondott szavaitól, 
de ekkor a kiszámíthatatlan Gelu 
ismét röhögni kezd, "ez jó — ismé
telte derűsen többször is — eleged 
van!", majd újra átmenet nélkül ko
molyodva el, érces hangon üvöltve 
utasította őt, mint felettese — mert 
az, ha el nem felejtette volna, s tény
leg, ő akkor még azt hiszi, hadnagy 
volt, míg társa kapitány, másfél éve 
került a testülethez, 49 süllyedő 
őszén, és mindenben Gelut tartotta 
példaképének, Paun ezredesre is 
felnézett, de rekedt hangú parancs
nokuk annyira felette volt a rang
létrán, amennyire áttekinthetetlen 
dimenziókban mozgott, hogy vala
hogy nem is tartotta hús-vér em
bernek, félistennek inkább — 
"szedje a hóbeleváncát, tesznek egy 
kis sétát a kis naccsáddal!” "miféle 
sétát?" — hökkent meg ő s elnyom
va a féligszívott cigarettát kétség- 
beesetten felemelkedett—"és miért 
van ő itt?" — kérdezte még mindig 
emelt hangon, de az újra röhögni 
kezdő Gelu széttárta karjait, "ezt 
magának kellene tudnia drága, mi 
nem vagyunk tudakolozó iroda!

vagy azok lennénk, Nicu, időköz
ben átváltoztunk volna tudakolózó 
irodává?" — nézett oldalról őrá, és 
megcsillant éles sötét szürke sze
mében az ismert kénsárga láng, és 
az arcát kettészelő iszonyú vágás 
kivörösödve kezdett lüktetni — né
hány hónapja, amikor egykori mes
terét, a vasas szakszervezet ki
válóságát hallgatva ki, burzsoá bé
rencnek és revizionista patkánynak 
nevezve szembeköpte, a medveter
metű öregember felemelkedett a 
székéről és ahelyett, hogy arcáról 
törülte volna le egykori inasa nyá
lát, követhetetlen mozdulattal mel- 
lenragadva az ablakhoz vágta, még 
szerencséje is volt, hogy nem zu
hant ki az ötödik emeletről az ud
varra, a betört ablaküveg viszont 
mély vágást ejtett jobb arcán, majd
nem el is vérzett —, "na gyerünk, 
ordította váratlanul, sok beszéd 
szegénység!” és felrántva a sikolto
zó nőt a székről, megrázta mint 
Krisztus a vargát, "mikor magácska 
velem beszél, akkor maga hallgat", 
sziszegte az arcába s meglökte, már 
indultak is sietősen, szinte futva lé
pegettek, a székház mindég homá
lyos, mocskos folyosóinak áttekint
hetetlen labirintusa hamarosan 
mögöttük maradt, Gelu már úgy 
ismerte az épületszörnyet, hogy be
hunyt szemmel is tájékozódni tu
dott volna, ő még észrevette siető
sen utánuk lépegetve, szinte futva, 
hogy a nő egyre ijedtebben, értetle
nül bámulja a fekete kendővel be
kötözött szemű, botladozó, véresre 
vert alakokat, mint aki csak most 
jön rá, hogy a Sors szerencsétlen 
összejátszása folytán hová is került, 
aztán már ott is álltak a székház 
hátsó udvarán az éles koradélutáni 
verőfényben, és a metsző áprilisi 
szél lobogtatni kezdte a nő sötét
szőke haját, "szép, mi?" — vigyor
gott Gelu is kinyitva egy terepjáró 
ajtaját, szinte belökte vendégüket a 
hátsó ülésre, őt pedig melléje pa
rancsolva, benyomva a kormány 
mellé, indított, a kocsi megpördült 
a tengelye körül, a kiskatonák ro
hanva nyitották ki a kaput, és már 
suhantak is a délutáni csúcsforga
lomba ájult bulvárokon, Gelu ki 
tudja miért, talán hogy felhívja ma
gára a figyelmet, mai eszével vilá
gosan látja, őrülete tagadhatatlan 
exhibicionizmussal és szadizmus- 
sal is párosult, de míg nyugaton 
esetleg parki sétányokon vagy köz
vécékben mutogathatta volna ma
gát vagy legfeljebb állatokat, kur
vákat kínozhatott volna, nálunk a 
párt nevében jogosan élhette ki bi
zarr hajlamait, kétes ötleteit, s ezek
nek esetenkénti vadságán senki 
nem csodálkozott,

sőt teljesen természetesnek vet
ték, keménynek, határozottnak tar
tották, jó elvtársnak és példás 
belügyi dolgozónak; a vágás is egy
re jobban vereslett az arcán, s 
nyomta a gázt, mintha megőrült 
volna, fokozta a sebességet, minde
nütt meglepett, ijedt, tanácstalan já
rókelők meredtek rájuk, kitértek 
előlük az autók, ahogy elsuhantak, 
láthatta a sofőrök dühös, döbbent

» » >  folytatás a 12. oldalon
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arcát, szétspriccelt a tömeg előlük a 
gyalogjárókon is, eszeveszett roha
násukat a piros lámpák sem állít
hatták meg, csupán a negyedik 
stopnál volt kénytelen Gelu szten- 
tori hangon trágárul káromkodva 
fékezni, mert egy öregasszony ta
szított előtte egy babakocsit, így is 
szinte elütötte, megálltak, rágyúj
tott, látta, hogy remeg a keze, meg
kérdezte, vezessen-e ő, és egyúttal 
azt is, hogy hova mennek? de Gelu 
nem válaszolt, mélyen szíva le a 
füsöt megvárta, amíg az ijedt s min
den lépésnél keresztet vető öreg
asszony áttolja a szomszéd járdára 
a babakocsit, aztán indított, s máris 
suhantak tovább, s ő hirtelen jött rá, 
hogy a tavakhoz mennek, de pilla
natnyilag elképzelni sem tudta, 
hogy miért, mi dolguk van nekik, 
hármuknak ott? s szeme előtt lük
tetni kezdtek a balsejtelem apró, 
nyugtalanító pontocskái, rossz elő
érzet kerítette hatalmába, s először, 
amióta a testületnél van, feltette 
magának a kérdést (és higgye el a 
mélyen tisztelt doktornő, ezt most 
nem azért mondja, mert szépíteni 
akarja áldatlan helyzetét), nem, 
amikor elkezdte ezt a gyónás-félét, 
megesküdött magának a szívében, 
hogy Danton jelmondatát fogja ma
ga számára egyetlen parancsolat
nak és szabálynak elfogadni, az 
igazságot, a kíméletlen igazságot!, 
igen, akkor gondolt először tétován 
arra, hogy talán mégsem jól válasz
tott, nincs benne elég kegyetlenség 
ehhez a munkához, más szavakkal 
még mindég sok benne a felesleges 
könyörület, amelynek Gelu, erre is 
rá kell mutatnia, a puszta létét is 
tagadta és burzsoá csökevénynek, 
imperialista fekélynek tartotta, 
"gondold el, mondogatta mindég 
Istrate kocsmájában és egy húzásra 
itta ki poharából a cujkát, gondold 
csak el, tökös, ha ők lennének a mi 
helyünkben, ők könyörülnének raj
tunk, osztályharc van, és osztály
harcban nincsen könyörület!" ő 
borzongva hallgatta, émelyítette a 
cujka bűze is, nem szerette a szagos 
italokat, idegesítette Gelu fölénye 
is, határozottsága, brutális nyíltsá
ga és ereje, de ugyanakkor ez is 
tény, beszélnie kell már egyszer ró
la, és mikor, ha nem most? valami 
érthetetlen módon vonzódott is 
hozzá, a gyönge mindenkori von
zalma lehetett ez az erősebbhez, 
lepkéket vonzhat így a lámpa, de ez 
idáig még sikerült egy szakadékpe
remen egyensúlyozva ugyan, de 
megőriznie ingatag integritását s 
pontosan ezt látva, eszeveszett vág- 
tatásuk során végveszélybe kerül
ni, és amikor a fővárosi tavaknál 
egy néptelen partszakaszon Gelu 
kiszállította a kocsiból a megszep-

Ent nőt és ráordított: "vetkőzzön!”, 
^szívesebben elfutott volna, de 

tudta, ezzel csak magát szolgáltat
ná végzetesen és végletesen ki a 
másiknak, ezért sápadozva-éme- 
lyegve a kocsi hátsó üléséről figyel
te, hogy a halottsápadt nő leveti 
drága nerc bundáját, kibújik szok
nyájából, átizzadt blúzából, kikap
csolja s majd erőlködve húzza le 
formás lábairól selyemharisnyáit,

az erőfeszítéstől remegő fejjel hát
ranyúlva idétlenkedik, míg nem si
kerül kikapcsolnia fekete melltar
tóját is, lehull a csipkés melltartó, 
mellbimbója azonnal megmereve
dik az erősödő szélben, szipog, 
tüsszög, de Gelu nem ismer könyö- 
rületet, úgy járja körül mint egy ki
állítási tárgyat, s váratlanul csap rá 
a fenekére és újra röhögni kezd, "a 
bugyit is, hát mit akar fürdő után 
felvenni kis naccsád?" és a nő leha
jol s elvörösödve bújik ki utolsó in
tim fehérneműjéből is, telt mellei 
megremegnek, harangoznak köz
ben, s ő elképzeli, hogy mögéje áll
va simul hozzá, de nem tudja foly
tatni, mert a nő kiegyenesedik, nem 
tudja, mit tegyen?, először kezével 
takarja szemérmét, szőke hajához 
képest rendkívül dús sötét a bo- 
zontja, de rájön, nem állhat így so
káig, előhúzza kezét és dacosan néz 
Gelura, "na mi lesz" — röhög az a 
sátánfajzat, mint aki megkergült és 
a víz felé mutat,

"tessék a vízbe fáradni, höl
gyem!", "hogyan?” — nyög a nő és 
önkéntelenül is tesz egy lépést Gelu 
felé, aki váratlanul rántja magához 
és vadul, brutálisan csókol bele a 
szájába, látja, hogy a meglepett nő 
igyekszik kiszabadulni öleléséből, 
de erre tulajdonképpen semmi 
szükség, mert Gelu azonnal elen
gedve, röhögve kezdi lökdösni a 
víz felé, "tud úszni, kisnaccsád?", 
kérdezi, s ő látja, hogy a víz felé 
rohanó nő szája sarkán vércsík szi
várog, ettől váratlanul jön indulat
ba, kiszáll a kocsiból, botladozva 
rohan utána a sáros fűben, a nő még 
jobban megijed s gazellaléptekkel 
fut be a vízbe, sikoltva veti magát a 
habokba és úszni kezd a fényben 
derengő távoli túlsó part felé, mint 
akinek már minden mindegy, mert 
aki megadta magát a sorsának és 
siettetni akarja az elkövetkezőket, 
hogy legyen túl már a borzalmakon 
és föl sem merül benne, hogy elve
szett, s ezt az áprilisi napot semmi
képpen sem élheti túl, úszik tehát, 
mert úsznia kell, mert azt paran
csolták neki azok, akik brutálisan 
ragadva ki eddigi élete megszokott 
díszletei közül, bármit megkíván
hatnak tőle, elvárhatják és el is vár
ják, hogy minden elvárásuknak, 
igényüknek, szeszélyüknek azon
nal, haladéktalanul, ellenvetések 
nélkül tegyen eleget, és benne, mi
közben egyre az elkényeztetett sző
ke dáma arca lebegett előtte, majd a 
szája sarkából szivárgó vércsík kü
lön, fölmerült az abban a helyzet
ben azért már elkerülhetetlen kér
dés is, s kínjában hangosan ki is 
mondta, "de hát ki ez a nő", mire a 
röhögő, még mindig harsányan ha- 
hotázó Gelu elkomorodott váratla
nul és visszakérdezett: "hát nem 
mindegy!?", s elővéve pisztolyát 
egykedvűen vette célba az úszó is
meretlen szépség szőke fejét, noha 
ez a fej önállósulva egyre távolo
dott tőlük a tó piszkosszürek vizé
ben s az években (gondolta ő 
valami érthetetlen, mert ebben a 
helyzetben teljességgel értelmetlen, 
perifid nagyvonalúsággal, felleng
zősen), a szél leveleket sodort előtte 
a fodrozódó habokban, dehát, mi

féle levelek lehettek ezek, nem tud
ta, s azt is megérezte, hogy semmit, 
egyáltalán semmit nem tehet érte, 
még akkor sem, ha akarna egyálta
lán tenni valamit? Gelutfigyelte fél
szemmel, amint pisztolyával ját
szott, "dehát az istenért, mit a- 
karsz?" nyögte, de társa nem vála
szolt, s ő nem tehetett semmit, 
hipnotizál tan nézte az úszó nő fejét, 
aki évekkel később, amikor egyszer 
találkoztak, teljesen véletlenül a 
Romana téri gyalogátjárónál, és 
egy cukrászdába beülve konyakot 
és kávét rendeltek, bevallotta, hogy 
úszás közben végig érezte az ő te
kintetét, a kezén, a vállán, a tarkó
ján, a kiugró és összeránduló comb
jain is érezte, a körülötte fulladozó 
leveleken és a tó épp kifejlődőben 
lévő aljnövényzetének körülötte 
sodródó iszamos szárain is érezte, 
de tudta, ha élni akar, úsznia kell, 
egyáltalán nem szabad visszafor
dulnia, vörös karikák ugráltak a 
szeme előtt, el-eltakargatták a túlsó 
partot, annyira fázott, hogy már 
nem is érzékelte égő testét, de sej
tette, mi vár rá, ha visszafordul, e- 
zért minden erejét összeszedve, ki
tartóan úszott tovább, s ha néha 
visszafordult, láthatta az ő egyre 
kisebbedő, távolodó alakjukat is a 
parton, a bokrok között, "elmegy?" 
— nyögte ő kétségbeesetten, mire 
Gelu távcsövet véve elő s gondosan 
ellenőrizve az úszó hölgy fejét, gú
nyosan jegyezte meg, "ugyan hova 
menne, tököském, hová? legfeljebb 
rongyszedő cigányok erőszakolják 
meg, ha átér a túlsó partra, amit 
nem hiszek", s vigyorogva nyújtot
ta át a távcsövet, ő belenézett, s hir
telen került közel hozzá az úszó nő 
feléjük forduló, lekeskenyedő, szív 
alakú arca, s ez az arc, a távcső volt 
azután ama pont, amely hol lassab
ban, hol gyorsabban forgatta őt, Ni- 
colae Spiridon belügyes hadna
gyot, akár egy hinta, az elmúlt és az 
elkövetkező években, az egyre ér
dektelenebbé váló és saját szemé
ben is mélységesen lealacsonyodó, 
kisebbedő életében; akkor fogalma
zódott meg benne először a gondo
lat, hogy elbaltázza az életét, csak el 
innen! el innen!, a távcső eszmélet
lenül közel rántotta hozzá az úszó 
nő arcát, a vércsík, amit Gelu idét
len harapása idézhetett elő, már 
nem látszott, elmosta a víz,

de ő mégis látta, a vércsík meg
nőtt, eltakart mindent, érezte, hogy 
valami most mégiscsak szövődik 
közte és a ki tudja milyen koncep
ciós perbe belekevert, ismeretlen, 
fiatal, szőke nő között, s ha akkor 
visszafordul, kiált valamit vagy 
mondjuk földrengés lesz, és el
süllyed a tó, ha abbahagyja az ú- 
szást, ő azonnal cselekedett volna, 
talán leüti, talán lelövi az idétlenül 
vigyorgó s őt gúnyosan nézegető 
Gelut, kizökkentve ugyanebből a 
negédes, szédítő, imaginárius e- 
gyüttlétből, de ugyanakkor megte
remtve a továbbiak igézetét is, 
együttlétét ezzel az elkényeztetett 
nebántsvirággal, aki magát nem kí
mélve úszott tovább, s akkor csat
tant el az első lövés, ő hátratán- 
torodva, iszonyodva bámult társá
ra, aki mutatta, hogy csupán egy

falánk varjút vett célba, még nem a 
nőt, s a kezéből kiesett távcső után 
nyúlva ellenőrizte az úszó ismeret
lent, aki ha lehet, még gyorsabban 
távolodott, már csak egy apró pont 
volt az éggel összekeveredő víztü
kör peremén, szabad szemmel alig 
látható, el-eltűnő pont, úszott to
vább magát nem kímélve s akkor 
állt le, amikor meghallotta a han
gosbeszélőn elhangzó félreérthetet
len parancsot: "vissza!”, ez annyira 
képtelenül hangzott, ismeri be 
évekkel később a hölgy a cukrász
dában konyakjából kortyolva s el
vörösödve, hogy ő azonnal megfor
dult, megpróbált leállni, de lábai 
nem érték a földet, tempózva, bi
ciklizve próbálta magát fenntartani 
s ijedten vette észre a feléje közele
dő csónakot, ismeretlen idősebb 
férfi ült benne, nyújtotta a kezét, 
kihúzta őt a vízből, szúrós lópokró
cot nyújtott feléje, pillantása egy
kedvűen siklott le az ő didergő tes
téről, láthatólag egyáltalán nem iz
gatta az ő vélt vagy valódi szépsé
ge, dideregni, tüsszögni kezdett, 
"ha akar, tegyen panaszt”, mondta 
a férfi nyugodtan és evezni kezdett 
a part felé, ahonnan, közelebb érve 
világosan észlelhette, már eltűnt az 
őt megalázó és őrjöngve lövöldöző 
tiszt, s eltűnt a társa is, ő, nézett a 
szemébe a hölgy a cukrászdában, 
katonák álltak a parton, egy gépko
csi körül, ha akar, panaszt tehet, 
ismételte meg egykedvűen az idő
sebb, dvil ruhás, fekete bőrzakós, 
zakója alatt fehér parasztos mel
lényt viselő férfi, "dehát?" — kezdte 
volna ő vacogva, de nem tudta foly
tatni, kiértek a partra, a férfi kisegí
tette őt a csónakból, egy kiskatona 
törülközőt nyújtott feléje s a ruháit, 
aztán elfordultak, a férfi is elfor
dult, ő sietősen vacogva törülkö
zött, öltözni kezdett, akkor vette 
észre méregdrága selyemharisnyá
ján a lyukat is, s először a nap folya
mán hihetetlen indulat ragadta el, 
mégis felhúzta a harisnyáit, mit te
hetett volna?, belebújt cipőjébe, 
bundájába s csapzottan, elkeske
nyedő szemmel nézte a férfit, "téve
dés történt, van ilyen!", mondta az 
tagoltan, foga között szűrve a szót, 
azt hittük, hogy maga is a miniszter 
úr családjához tartozik, de hamar 
kiderült, hogy maga kedvesem 
csak szeretője az excellenciás úr
nak!", "nem érti", kezdte ő dadogva, 
minden hihetetlenül összekavaro- 
dott benne akkor, "nem érti", "téve
dés történt, csattant fel a férfi, mi is 
tévedhetünk, emberek vagyunk, 
kollégáim túlkapásaiért nyilván 
panaszt is tehet!”, azzal megfor
dult, beült a terepjáróba, az őt bá
muló kiskatonák azonnal szökellő 
mozgásokkal követték, a gépkocsi 
megpördült tengelye körül a sár
ban és távolodni kezdett tőle, ott 
állt dideregve a tóparton, távol a 
várostól, a lemenő nap fénye vörös
re festette a fák hegyét, de nem tö
rődött semmivel, azzal sem, ho
gyan jut haza, szívében csupán 
egyetlen érzés élt, minden mást 
megsemmisítve és megszüntetve, 
később hangosan ki is mondta, 
"szabad vagyok! szabad vagyok!", 
és bundáját összehúzva magán, ug
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rándozva távolodott megaláztatása 
színteréről, a tótól, s csak későbben 
jutott eszébe az őt cigarettával kíná
ló másik férfi; az arcát látta, a sze
mét, volt valami furcsa nyugtalan
ság a tekintetében, talán nem ha
ragszik, ha most, annyi év után — 
gyújt rá egy hosszú füstszűrös ciga
rettára a hölgy a cukrászdában, ezt 
is elmondja, ae volt valami ragasz
kodás a tekintetében, olyan ragasz
kodás, amit a vizslája, Diána tekin
tetében észlelt először, s bárhogyan 
is akarta, nem tudta elhessegetni 
ezt a tekintetet, nem tudta elfelejte
ni, évekig álmodott vele »nagy
bátyja« letartóztatása és bebör
tönzése, majd iszonyú halála után 
is, évekig, hajnalban az ő arca, a 
névtelen tiszt arca volt az álom 
utolsó értelmezhető képe, amikor 
lucskosan a félelemtől felriadt s 
várta, mikor szólal meg brutálisan 
a csengő, mikor jönnek újra érte, 

akkor tanulta meg, hogy mi a 
félelem, a rettegés a szívéből többé 
ki nem költözött, de nem szólalt 
meg a csengő, nem jöttek érte s las
san tényleg elhitte, hogy azon az 
áprilisi napon, 1951-ben tényleg 
egy tévedés áldozata volt, s hálát 
adott az istennek, hogy segített raj
ta, hogy időben derült ki, s hogy 
túlélte a kalandot, de nemcsak az 
úristennek mondott hálát ő hosszú 
esztendőkig, hanem annak az isme
retlen tisztnek is, neki, aki cigaret
tával kínálta, emberszámba vette, s 
kutyatekintetét nem túl gyakori 
szeretkezései közben is mindég 
magán érezte, volt egy pincér sze
retője, akkoriban egy vendéglőben 
dolgozott kisegítőként, bizonyos 
Misu, mindég az ágy széléhez tá
masztotta őt, előrehajolva terpesz
ben kellett állnia, s a férfi hátulról 
hatolt bele, lihegett, nyögött, eről
ködött, a nyála a nyakába csurgott, 
de ő ezzel sem törődött, kerekre tá
gult szemmel figyelte a szemközti 
falat, ahol hamarosan megjelent az 
őt alázatosan, kutyatekintettel bá
muló ismeretlen, "maga", a nő rövi
den nevetett fel, igen hálás volt az 
emberi hangért, de nemcsak ezért 
nem tudta elfelejteni, "na jöjjön!", 
állott fel, s rendezve a számlát ké- 
zenfogta őt, kivonszolta az utcára, 
taxiba ültek és a lakására hajtottak, 
a külvárosban lakott, egy csűrtől 
leválaszott kicsi szobában, sza
gosszappant tett a feje mellé, 
mondta, hogy ne érezze az istálló
szagot, szekrénye sem volt, s papír
ral burkolt falon szegeken lógtak 
méregdrága bundái, amelyektől 
úgy látszik lecsúszása és nélkülözé
sei éveiben sem válott meg, gyor
san kapkodva vetkőzött, őt is nó
gatta, eszelősen húzta magára, és ő 
nem tud ta  elm ondani, átvéve 
nyugtalan ritmusát a szeretkezés 
gyorsuló-lassuló extraszisztolés 
mozgásai közben, hogy ő is sokszor 
gondolt rá, ő sem tudott szabadulni 
szív alakú arcától, sokszor látta a 
vércsíkot is a szája szélén, a vércsík 
nőtt, eltakart mindent, nem, nem 
tudta elmondani, két karjával szét
feszítve, mintegy keresztre feszítve 
az aléltan nyögdécselő nőt, egyre 
mélyebbről érintve, már-már a 
méhszáját döfölve újra azt a vércsí

kot látta a szája szélén, s már nem 
tudván megtartóztatni magát, bele
harapott a nő nyakába, "ez fájt", tá
gult kerekre rémülten a nő szeme, 
de ő nem törődött vele, nyelvével 
nyalta fel a harapása nyomán szi
várgó vércsíkot, s azt hiszi, talán 
nem is volt magánál akkor, mozgá
sa az elviselhetőség határáig gyor
sult fel, a nő már sikoltozott, do
bálta magát, s később, amikor egy
más mellett feküdtek a lepedőn, s ő 
néha lázasan nyalta meg a sebet, 
dédelgetve a nyitott szemmel, ha- 
nyattfekve töprengő nőt, széttárt 
combjai közt pihentetve balkezét, a 
sebből már alig szivárgott a vér, de 
még érezte nyelvén a semmivel 
nem összetéveszthető sós ízt, s azt 
is, hogy ujjai bizsergető érintésére 
megmerevedve kezdett pulzálni a 
nő klitorisza, először nagyujját, 
majd gyűrűsujját, végül mutatóuj
ját is bemélyesztette a nedvesen 
lüktető vulvába, majd érezve, hogy 
dobolni kezdett fülében a vér, hihe
tetlen szenvedéllyel fordult rá is
mét a nőre, aki sikoltozva fogadta 
magába, s combjai pántként kul-
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csolódtak össze a derekán, ez akkor 
napokig folytatódott, nem tudták 
abbahagyni, nem tudtak betelni 
egymás testével, napokig nem 
hagyták el az istálló melletti kis szo
bát, szükségüket is egymás előtt vé
gezték, enni is alig ettek, a nőnek 
volt egy üveg konyakja, azt még az 
első éjszakán megitták, azután már 
csak vizet ittak, s újra meg újra egy
másnak feszült több sebből vérző, 
elcsigázott testük, mert a nő is utá
nozni kezdte őt, harapdálta, s nyal
ta vérét, azt hiszi, nem is voltak 
teljesen maguknál akkor, s csak ké
sőre, már a harmadik éjszakán tud
ta némileg összefüggéstelenül 
elmondani, simogatva érthetetle
nül még mindig sóvárgó testét, ci
rógatva azonnal engedelmesen 
szétnyíló combjait, ujjait a lüktető 
vulvába mélyesztve, hogy hová is 
tűntek el ők akkor a tópartról, azon 
a szeles áprilisi délutánon, amíg 5 
— "Maia, mondotta a nő nevetve, 
Maiának hívják", s ez a név annyira 
szokatlan volt az ő Lenufákhoz, 
Doinákhoz, Deanákhoz szokott éle

tében, hogy felnyögött — a tóban 
úszva távolodott tőlük, és ő, Nico- 
lae Spiridon hadnagy némiképp lá
zasan az érzelmei rátörő rohamá
tól, távcsövön figyelte szív alakú 
arcát, s bárhogyan is erőltette a sze
mét, már nem látta szája szélén a 
Gelu brutális harapása nyomán ki
serkenő vércsíkot, ami később kép
zelgéseiben annyiszor vibrált 
előtte, hogy felmagasodjon és meg
nőve takarjon el mindent és min
denkit, hogy az a délután egyetlen 
vörös folttá változott az emlékei
ben, azt sem hallotta, hogy gépko
csi fékez a háta mögött, csak Paun 
ezredes recsegő hangja térítette ma
gához, "mi történik itt?” — kérdezte 
az ezredes, s elképedve figyelte el
őbb őket, majd kikapva az ő tehe
tetlen kezéből a távcsövet s a tóra 
irányítva, észrevette az úszó nőt, 
visszaugrott a kocsihoz, hangosbe
szélőt vett elő s kiabálni kezdett va- 
lamit, aztán leengedve, ráiuk 
bámult s halkan utasította őket, 
hogy azonnal tűnjenek el a szeme 
elől, menjenek vissza a székházba, 
Gelu katonásan csapta össze boká
ját s karonragadva őt vonszolni 
kezdte valamivel távolabb álló te
repjárójuk felé, és így ért véget éle
tében az a délután, amelynek 
egymásra csúszó, nagyon sokszor 
értelmezhetetlen, értelmetlennek 
tűnő és megfejthetetlen eseményei, 
s az ő, a Maia szája szélén szivárgó 
vércsík legalább annyit és annyi
szor kísértette őt, mint Maiát az ő 
alázatos, kutyájának tekintetéhez 
hasonlító tekintete,

de ha ez így van, s ha álmából 
felriadva mindég a csengőt leste, 
akkor elmondhatná már egyúttal 
azt is, fordult feléje karjába szorítva 
a nő megfeszülő, forró, engedelmes 
testét, hogy hol, milyen lakásban 
történt mindez?, mert hogy nem itt, 
az egyszer bizonyos, "Ó, hát éppen 
azért hagyta ott a lakását és jött ide 
az Isten háta mögé" — fordult rá a 
nő, és haja az arcába csapott, amint 
felnyársalva magát, a lovaglás 
mozdulatait imitálva több sebből 
sajgó testén, trágár szavakat sugdo
sott a fülébe, azt hitte, ha idejön, 
megszabadul az emlékeitől s a fél
elmétől, és megszabadult, kérdezte 
ő később, amikor mégiscsak távo
zásra szánva el magát, tétován öl
tözködni kezdett, és megitták a 
valahonnan előkerülő büdös cujkát 
is, Maia »vastartalékát«, s újabb ta
lálkát megbeszélve készültek az el
válásra, a nő nem válaszolt akkor a 
kérdésére, a következő találkára 
nem is ment el, többé nem is talál
kozott vele, álmaiban, képzelgései
ben se tért vissza többé; azon az 
elsüllyedő, továbbélő, elfelejthetet- 
len áprilisi délutánon, amelynek to
vábbi eseményeit már nem is 
mesélte el a nőnek — amikor a ked
vetlen Gelu, az ő sürgető kérdésére, 
hogy "mégis mit akart, mi volt ez az 
egész?", megállva egy gyalogjáró
nál és szembefordulva vele kissé 
gúnyosan kérdezett vissza, "miért, 
6 nem akarta volna megbaszni ezt 
a burzsoá nebántsvirágot?", "talán 
igen” ismerte be ő, többé nem is 
szóltak egymáshoz, visszamentek 
az irodába, Paun ezredes később

érkezett, nem is tolta le őket olyan 
nagyon, ahogyan várni lehetett vol
na, pusztán a túlzott önállóságtól 
óva őket bocsátotta útjukra, még 
beültek megszokott törzskocsmá
jukba, ő vodkát rendelt, akkoriban 
jelent meg az orosz vodka a kivá
lasztott kocsmákban, Gelu cujkát, 
ingerelte a bűz, de nem szólt, "neki 
azért tetszett az a rüfke, mert olyan 
védtelen volt, hogy szinte kihívta 
az erőszakot, mélázott el a társa, 
szívesen hágta volna meg egy fá
hoz támasztva hátulról, mint az ál
latok", erre se válaszolt, Gelu 
később már részegen felszedett egy 
vidám cigány kurvát és eltűzött, ő 
hazament, nem gyújtott villanyt, 
feküdt az ágyán, meztelenre vet
kőzve s dideregve a láztól, a vodká
tól és az érzelmek sűrű hullámban 
rátörő rohamától, egyre az úszó nő 
szív alakú arcát látta, a vércsíkot, 
amint lobogva nőni és terjeszkedni 
kezd, betölti látóterét, eltakar min
dent, nyögve, s arcától kínjában a 
bőrt kaparva, üvöltve, mint a va
dak, emelkedett fel, és akkor látta 
meg először a sötétség fejedelmét, 
amint a fal mellett állva, mintha a 
vakolatlan téglák közül lépett vol
na elő, mozdulatlanul várakozva, 
meredten nézi őt, pillátlan szeme 
kitágul, elvész benne, mint délután 
az ismeretlen nő a városszéli tóban, 
hiába kapálózik elkeseredetten, ér
zi, tudja, már nem menekülhet, el
veszett, és akkor Drakula össze
húzva magán fekete köpenyegét, 
hátrahajtott fejjel harsányan nevet
ni kezdett, és hahotája nem tudja 
megmagyarázni miért, hogyan, de 
hideglelősen és hallucionatóriku- 
san a Gelu délutáni röhögéseire 
emlékeztetett, mozdulni se tudott, 
meredten bámulta a fekete alakot, 
aki egy idő után idétlen baljós röhö
gését abbahagyva, odalépett hozzá, 
s az utcai lámpa fényében megcsil
lantak nagy fehér, kiálló metszőfo
gai, amint föléje hajolva belehara-

Í>ott a nyakába, az irtózattól s a fő
elemtől elájult, de a különös az 
egészben az volt, hogy reggel felri

adva a lepedő és párnája is lucskos 
volt a vértől, nagy foltok utaltak 
arra, ami az éjszaka mégiscsak 
megtörtént, hogy a sötétség fejedel
mének megjelenése valóságos lehe
tett és nem rémálom, de amikor 
vacogva a nyakához nyúlt, nem 
észlelt semmifajta harapás okozta 
sebet, hunyorogva kelt ki az ágyá
ból, törött beretválkozó tükrében is 
azonnal ellenőrizte, nyakán nem 
éktelenkedett semmifajta rituális 
szemfogak okozta sebhely, ült ágya 
szélén, elveszetten bámulva maga 
elé, s visszafordulva döbbenten lát
ta, hogy a lepedőről s a párnáról is 
megmagyarázhatatlan módon tűn
nek el a vérfoltok, s ahogy magához 
tért, egy pillanatra még láthatta a 
fal mellől komoran figyelő Draku- 
lát s hallgathatta az ismételten Gelu 
tegnapi röhögésére emlékeztető 
gúnyos röhögését, aztán a látomás 
eltűnt, semmivé esett, s ő egyedül 
maradt nyomorúságos szállásán, 
iszonyú, megfejthetetlen talányá
val, és szívéből a rettegés többé ki 
nem költözött...

13



HELIKON

PIRI ZOLTÁN

Bethlen Gábor fejedelem útja 
a hágai szövetségbe
Bethlen Gábor a legismertebb 

17. századi magyar államférfi a 
nyugati történetírásban. Ismert
ségét és jelentőségét a harminc
éves háborúban  való részvé
telének köszönheti. Háromszor 
fogott fegyvert a háború első és 
második szakasza folyamán az 
ausztriai Habsburgok ellen. A 
második, de főleg a harmadik 
hadjáratát széles körű diplomá
ciai levelezés és követküldés e- 
lőzte meg. A magyar és a külföldi 
történetírás ezeket a kapcsolato
kat csak hiányosan ismeri. A 
fennmaradt magyarországi for
rások főleg Bethlen portai, vala
mint a bécsi udvarral folytatott 
diplomáciai tevékenykedését is
mertetik. Ellenben a nyugat-eu
rópai tengeri hatalmakkal kiala
kított kapcsolatai és szövetségi 
tárgyalásai csak hiányosan isme
retesek. Ezeknek a történelmi 
esem ényeknek a feltárásához 
nagy segítséget nyújt a hágai Al- 
gemeen Rijksarchifban (Általános 
Birodalmi Levéltár) őrzött levél
tári anyag, amely a holland ál
lamnak az erdélyi fejedelemmel 
folytatott tárgyalásait és levele
zését tartalmazza. A holland tör
ténészek több alkalommal is me
rítettek ugyan a hágai anyagból, 
de a magyar történelmi háttér és 
a magyar nyelv ismeretének a hi
ánya olyan akadályt gördítettek 
egy elmélyedt kutatás elé, hogy 
ezt nem merték felvállalni.

Az angol nyelvű történetírás 
általában megelégedett a múlt 
században kialakult, Thomas 
Roe konstantinápolyi angol kö
vet 1740-ben kiadott levelezésére 
alapozott képpel, amely negatív 
m egv ilág ításban  m u ta tja  be 
Bethlen személyét és történelmi 
fellépését a harmincéves háború
ban. Komolyabb angol nyelvű 
tanulmány azóta sem látott nap
világot, amely a rendelkezésre ál
ló források és irodalom felhasz
nálásával, előítéletektől mente
sen, bemutathatná Bethlen szere-

Eét az európai történelemben, 
eleértve a fejedelem diplomá
ciai kapcsolatait a brit kormány

nyal és követeivel. Az angol 
szemlélet tarthatatlanságára elő
ször Evans hívta fel a történészek 
figyelmét az 1979-ben megjelen
tetett könyvében a Habsburg- 
monarchia történetének 1550— 
1700 közötti alakulásáról. Evans 
azt írja a fejedelemről, hogy "ki
számíthatatlan", de "semmikép
pen nem a nyugati történetírás 
félbarbárja", hanem az a fejede
lem, aki "a másságát kiegyensú

lyozta éles elméjével, kitartó és 
feltűnően felvilágosult politiká
jával, amely egy bizonyos pater
nalista merkantilizmust is tar
talmazott".2 Ez a hangvétel is, 
amely szembeszáll a tradicioná
lis angol állásfoglalással, arra en
ged következtetni, hogy ezen a 
téren még nem hangzott el az u- 
tolsó szó. A londoni Public Record 
Office-ban (Közlevéltár) többszáz 
oldalas levéltári anyag "poroso
dik", amelynek az áttanulmányo
zása sok kiegészítést adhat Beth
len Angliával folytatott diplomá
ciai kapcsolatainak jobb megíté
léséhez.3

Az alábbi tanulmány nem vi
tairat, amely az erdélyi uralkodó
nak igazságot kívánna szolgál
tatni. A fő cél a hiánypótlás: egy
részt megismertetni az érdeklő
dő olvasóval Bethlen Gábor 
diplom áciai fáradozásait, ho
gyan próbálkozott a Habsburg- 
ház ellenségeivel kapcsolatot 
teremteni és lehetőleg szövetsé
get kötni, hogy végérvényesen 
kiűzze az osztrák uralkodóházat 
Magyarországról. Másrészt be
mutatni a fejedelem követeinek 
és szövetségi terveinek a fogad
tatását a nyugati tengeri hatal
mak udvaraiban, különöskép
pen Hollandiában. A tanulmány 
Bethlen a hágai unióba történt 
felvételével fejeződik be. A feje
delem uralkodásának utolsó há
rom éve új fejezetet és megkö
zelítést igényel és ezért nem tár
gya a jelen dolgozatnak.

Az erdélyi fejedelem először 
1619-ben fogott fegyvert II. Fer- 
dinánd német-római császár és 
magyar király ellen, hogy felsza
badítsa a Habsburg-uralom alatti 
magyar országrészt, megszerez
ze magának a királyi koronát és 
segítséget nyújtson Bécs ellen a 
cseh felkelőknek. A hadjárat első 
hónapjai egy sikersorozatot hoz
tak. A felvidéki vezetőréteg jó
részt meghódolt, a városok egy
más után megnyitották kapuikat 
a fejedelem előtt, vagy rövid el
lenállás után Bethlen kezére ju
tottak. Az év végére az egész Fel- 
ső-Magyarország felszabadult.

1620 januárjában az erdélyi 
uralkodó szövetségi tervet dol
gozott ki Pozsonyban a hozzá ér
kezett m agyar rendek, Pfalzi 
Frigyes cseh király, a cseh rendek 
és szövetségeseik képviselőivel 
az ausztriai Habsburgok ellen. A 
szövetségi szerződést április 25- 
én hitelesítette Prágában aláírá
sával a cseh király, valamint az 
erdélyi fejedelem, de aláírták a

magyar rendek, a cseh korona 
rendjei és a szövetségesek képvi
selői is.

Az 1620 nyarán összehívott 
magyar országgyűlés Beszterce
bányán trónfosztottnak nyilvání
totta a Habsburg-házat és Beth
len Gábort választotta Magyaror
szág királyává. Bethlen a válasz
tást elfogadta és a feltételeit is 
aláírta, de nem hagyta magát 
m egkoronázni. Hivatalosan a 
"Magyarország választott kirá
lya" címet viselte.

Az ősz folyamán fordult a 
szerencse. II. Ferdinánd — spa
nyol és bajor segítséggel — véde
kezésből támadásba lendült. E- 
lőször az örökös tartományaiban 
dúló lázadásnak vetett véget, 
majd 1620. november 8-án, a fe
hérhegyi csatában, a császári 
hadsereg megsemmisítő veresé
get mért a cseh király seregére. 
1621 folyamán Pfalzi Frigyes 
cseh király Csehország után né
metországi fejedelmi birtokait is 
elvesztette és a családjával Hol
landiába menekült.

Bethlen Gábor a fehérhegyi 
csata után csak erdélyi hadsere
gére és a részben mellette kitartó 
magyar rendek szerény támoga
tására számíthatott a megerősö
d ö tt H absburg -ha talom m al 
szemben. Ezek ellenére egy teljes 
évet várt a békekötéssel, de végül 
is rákényszerült erre, úgy azon
ban, hogy hadi sikerei eredmé
nyének legnagyobb részét meg
tarthassa.

A Nikolsburgban kialkudott 
békében (1621. december 31.) — 
amelyet Bethlen 1622. január 6- 
án, II. Ferdinánd pedig 7-én ha
gyott jóvá — az erdélyi uralkodó 
hét felvidéki vármegyét tartha
tott meg magának életére. Sze
mélyi kielégítésként a bécsi ud
var neki ajándékozta a sziléziai 
Oppeln és Ratibor hercegséget, 
de a magyar királyi címről le kel
lett mondania és a kezére került 
magyar királyi koronát kényte
len volt v isszaszolgáltatn i a 
Habsburg-háznak.

Bethlen Gábor fél évvel a ni- 
kolsburgi béke megkötése után 
újra a háború megindítása mel
lett döntött. A döntés okait két 
irányban kereshetjük. Egyrészt 
nem volt megelégedve a békében 
elért eredménnyel. Főleg a királyi 
dm  elvesztését fájlalta. Másrészt 
az Erdélytől nyugatra megválto
zott helyzet kínált új lehetősége
ket. A hadszíntér az osztrák te
rületekről messze északra és 
északnyugatra helyeződött át. A

Bethlen aranyforintja 1619-ből

Katolikus Liga hadserege Felső- 
Pfalz elfoglalása után Közép- és 
Észak-Németország ellen vonult. 
Spinola, a Habsburgok spanyol 
ágának a hadvezére pedig visz- 
szatért a dél-németalföldi tarto
mányokba, hogy onnan folytassa 
a harcot az "eretnek" észak ellen. 
Ehhez járult még hozzá a cseh 
korona alattvalóinak az elégedet
lensége Bécs repressziós, rekato- 
lizáló és abszolutista fellépésével 
szemben. A lakosság hajlandó
nak tűnt egy biztató jelre újra 
fegyvert fogni a Habsburg-ház 
ellen, aminek az esélydt az is nö
velte, hogy II. Ferdinánd nem 
rendelkezett jelentősebb katona
sággal ezeken a területeken. 
Bethlen szemében a körülm é
nyek ígéretesnek tűn tek  egy 
újabb hadjárat megindításához, 
amennyiben sikerül terveihez je
lentős katonai és pénzbeli támo
gatást szereznie a Habsburgok 
ellenségdtől. Esélyd felmérésére 
és a szükséges támogatás meg
szerzésére két helyre, Konstanü- 
nápolyba és Hágába küldött kö
veteket.

A török fővárosba küldött kö
vetek fő feladata a Porta megnye
rése volt, hogy engedélyezze a 
fejedelemnek egy új hadjárat 
megindítását Bécs ellen és támo
gassa azt török segédcsapatok 
küldésével. További feladataik 
közé tartozott kipuhatolni az ott 
székelő nyugati követeknél kor
mányaik viszonyulását a hábo
rús tervhez.

A követek 1622. szeptember 
1-jén érkeztek Konstantinápoly- 
ba. Az erdélyi Kapy András tár
saságában odaérkezett Thurn 
gróf (Jindrich Mátyás z Thumu), 
a cseh felkelés egyik vezéralakja 
is. Thurn a fehérhegyi csata el
vesztése után maradék katonái
val, királya engedélyével, az 
erdélyi uralkodó szolgálatába 
állt. Most a fejedelem azért küld
te a Portára, hogy nagyobb tekin
télyt adjon a követküldésnek úgy 
a török udvarnál, mint a nyugati 
hatalmak követeinél. A portai be
leegyezés elnyerése és a török se
gédcsapatok ígérete sok időt és 
fáradságot igényelt. Hogy Beth
len végül is szabad kezet kapott 
a háborúhoz és ígéretet katonai 
támogatásra, csak annak köszön
hető, hogy időközben Gürcsi Me
llemet, a fejedelem legnagyobb
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pártfogója a Portán, nyerte el a 
fővezért tisztséget. Az új fővezér 
gondoskodott arról is, hogy szul
táni aláírással ellátott levelek 
m enjenek Hágába, Pfalzi Fri
gyeshez és a németalföldi köztár
saság első emberéhez, Móric her
ceghez, amelyekben a Porta a 
címzetteknek ajánlotta Bethlen 
terveinek támogatását. A levelek 
lefordítását a holland követ vál
lalta magára.4 A követek végül, 
majdnem tíz hónapos tartózko
dás után, kézhez kapták a szultá
ni fermánt, ami engedélyt adott 
Bethlennek a háború megindítá
sához és ígéretet török katonai tá
mogatásra.

A hosszúra nyúlt törökorszá
gi tartózkodás lehetővé tette azt 
is, hogy Kapy és Thum találkoz
hasson a nyugati követekkel. A 
francia követ, De Harly (Césy 
grófja) volt az egyedüli, aki szóba 
sem akart állni velük. Thurn 
megbotránkozva, levélben szá
molt be Pfalzi Frigyesnek a követ 
viselkedéséről.5 De Harly maga
tartása csak azután változott meg 
a követekkel szemben, miután 
értesült a Franda-Savoya-Velen
cei Liga létrejöttéről a spanyol ki
rály ellen, Valtellina visszafog
lalása ügyében. Cornelius Hágá
tól tudjuk, hogy Thum visszain- 
dulása előtt még szövetségkötési 
lehetőségekről is tárgyalt vele. 
Bethlen mindenesetre nem tu
dott meg sok mindent tőle a fran
cia kormány álláspontjáról. Ezért 
küldte 1623 júniusában Tholda- 
laghy Mihályt a Portára megér
deklődni a francia követnél, hogy 
küldhet-e követet Franciaország
ba. De Harly annyira semmit
mondó válaszokat adott Tholda- 
laghy kérdéseire, hogy a fejede
lem egyelőre lemondott a követ- 
küldésről a francia udvarhoz.7

A velencei követ, Giustinian 
Zorzi, udvariasan fogadta Beth
len követeit. Kérésükre, hogy az 
olasz köztársaság támogassa az 
erdélyi uralkodó terveit, Zorzi 
megígérte, hogy továbbítani fog
ja kérelmüket kormányához. A 
velencei tanács sem adott egye
nes választ a követek kérdéseire,
csak kitérő általánosságokat kö
zölt. Thum grófnak viszont azt 
üzente, hogy szívesen szolgálatá
ba venné hadserege egyik gene
rálisaként. A cseh gróf valószí
nűleg elfogadta a meghívást az
zal a feltétellel, hogy engedélyt 
fog kérni királyától a vállalkozás
hoz. Ezt meg is kapta és Thum 
követsége befejeztével Erdélyen 
át Hágába utazott Frigyeshez, 
majd Velencébe, ahol két éven át 
a Signoria szolgálatában állt.

N agy-B ritann ia  követe, a 
nagy m űveltségű Sir Thomas 
Roe, sok fenntartással fogadta az 
erdélyi fejedelem követeit. Roe 
nem volt híve sem Bethlennek, 
sem politikájának. Thum gróffal
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szemben feltűnően barátságo
sabb volt, mint Kapy Andrással 
szemben. A cseh nemest Roe és 
felesége több alkalommal is ven
dégül látta. A különleges bánás
módot Thum azzal érdemelte ki, 
hogy Pfalzi Frigyesnek és felesé
gének, Stuart Erzsébetnek alatt
valója volt, akiknek a sorsa iránt 
az angol követ is nagy érdeklő
dést tanúsított. Thum gróf remél
te, hogy a száműzött királyi pár, 
királyi és fejedelmi rokonai tá
mogatásával, vissza fog térni a 
cseh trónra, és a cseh korona or
szágai vissza fogják nyerni a fe
hérhegyi csatában elvesztett sza
badságukat. Roe mindenekelőtt 
a királynőnek, Erzsébetnek volt a 
nagy tisztelője. Stuart Erzsébetet 
az angol királyi udvarban ismer
te meg, amikor fontos szerepet 
kapott az apjától, I. Jakabtól, a

ra enged következtetni, hogy az 
angol követ nagy szeretettel és 
tisztelettel volt Stuart Erzsébet 
iránt. A jó viszony kölcsönös volt. 
Erzsébet leveleiben eleitől kezd
ve "drága Tomi"-nak szólította 
Roet és ismételten leghűbb és leg
jobb barátjának nevezte.

Thum és Roe, az előbbi török- 
országi tartózkodása idején, tel
jesen különböztek egymástól a 
helyes módszer megválasztásá
ban. Abban ugyanis, hogy mi
képpen  tu d n ák  Frigyes és 
Erzsébet ügyét előbbre vinni. 
Thum Bethlen sikereiben látta a 
cseh szabadság zálogát és a fiatal 
uralkodópár visszatérési lehető
ségét Prágába. Meg volt győződ
ve róla, hogy az erdélyi fejedelem 
kezében van az egyetlen olyan 
katonai erő, amely a nyugati 
H absbu rg -e llenes hata lm ak

Amszterdami rézmetszet Bethlen Gábor és Pfalzi Frigyes szövetsége emlékére

serdülő hercegnő nevelésében. A 
bizalmas kapcsolatot tovább erő
sítette az is, hogy Roe egyike volt 
azoknak a nemesifjaknak, akik a 
hercegnőt, esküvője után, elkí
sérték férje rezindendájába, Hei- 
delbergbe. Ezek után érthető, ha 
nem is természetes, hogy Roe 
volt talán az egyetlen, a királyi 
házhoz közelálló személy, aki I. 
Jakab rosszallása ellenére, meg
védte Pfalzi Frigyest, amikor az 
elfogadta a Habsburg-házzal 
szemben a cseh koronát. Roe 
1621 végén érkezett Konstantiná- 
polyba, mint Nagy-Britannia ál
lan d ó  követe . H am arosan 
felvette a kapcsolatot a Hágában 
letelepedett, száműzött cseh ki
rálynéval is. A levelei tartalma ar

pénzbeli és katonai támogatásá
val ki tudja űzni II. Ferdinándot 
a cseh korona országaiból. A gróf 
törökországi útja is ezt a célt szol
gálta. Ezzel szemben Roe királya 
felfogásának hódolt és a tárgya
lásos megoldás híve volt. Bízott 
abban, hogy I. Jakab diplomáciai 
fáradozása a spanyol királyi ud
varnál a legjobb módszer a békés 
megoldáshoz. Az osztrák Habs
burgok nagyban rá voltak utalva 
megingott hatalmuk megőrzésé
ben a spanyol rokonra, és így be
folyásolni lehetett Bécset, hogy 
adja vissza Frigyesnek Pfalzot és 
választófejedelmi méltóságát. A 
cseh korona visszaszerzését Roe 
csupán illúziónak tekintette. Ezt 
a hozzáállást tanúsítják a követ

konstantinápolyi lépései is. Beth
len személyét és háborús terveit 
elítélte. A fejedelem támogatóit 
árulással és lekenyerezéssel vá
dolta. Most, hogy Bethlen újabb 
háborús tervekkel jelentkezett a 
Portán, és Thum gróf is azoknak 
a tám ogatását szorgalmazta a 
nyugati követeknél, Roe megér
deklődte Londontól, hogy válto- 
zott-e az angol kormány politi
kája a cseh és magyar ügy meg
ítélésében. Calvertnek, a király 
külügyi tanácsosának a válasza 
félreérthetetlen volt: "őfelsége 
ezelőtt sem akart szóba állni vele 
[Bethlennel], kegyelmed se ve
gyen tudomást sem személyéről, 
sem dolgairól". I. Jakab állítólag 
meg is tiltotta, hogy környezeté
ben valaki is az erdélyi fejedelem 
nevét kiejtse.

A fentiek ellenére 1623 folya
mán Roe Angliába küldött leve
leiből azt lehet kiérezni, hogy a 
helyzet megítélése Bethlen javára 
tolódott el. Először is Thum meg
győződésének és kiállásának a 
fejedelem oldalán tudható be ez 
a változás. Ehhez járulhatott még 
hozzá a patthelyzet Pfalzi Fri
gyes ügyében. Ha időközben volt 
egyáltalán elmozdulás, az csak a 
hátrányára történt. Bethlen az an
gol követ véleményének az ala
kulásáról nem tudhatott. Követei 
leveleiből és szóbeli beszámoló
jukból csak arra tudott következ
tetni, hogy tervei kivitelezéséhez 
Frigyes apósára nem számíthat.

Cornelius Haga, a Németal
földi Egyesült Köztársaság portai 
követe fogadta a legszívélyeseb- 
ben Bethlen Gábor követeit. Ha
ga kezdettől szimpatizált az er
délyi uralkodó Habsburg-ellenes 
politikájával, mert szövetségest 
látott benne hazája ellenségeivel 
szemben. A közös hit ténye ezt a 
rokonszenvet csak erősíthette. 
M iután 1620 tavaszán kormá
nyától is hivatalos felhatalmazát 
kapott, hogy támogassa a cseh és 
magyar ügyet a Portán a Habs
burgok ellen, a követ minden tőle 
telhetőt m egtett ezen a téren. 
Azonnal kapcsolatot teremtett 
Bethlen követeivel és segítette 
munkájukat a Portán. Tetteiről le
vélben minden alkalommal bő
ven beszám olt kormányának. 
Sajnálattal ve tte  tudom ásu l, 
hogy a Bécs elleni háborúban ma
gára maradt Bethlen 1621 végén 
békekötésre kényszerült. Most, 
hogy Kapy András és Thum gróf 
tervekkel érkeztek a Portára a há
ború újraindításához, Hágát új 
remény töltötte el. Számtalan al
kalommal találkozott és tárgyalt 
velük. Segítette útjaikat a török 
politikai dzsungel útvesztőin ke
resztül, hogy találkozhassanak 
olyan dívánülő pasákkal, akik 
döntő befolyással voltak a Porta 
döntéseire. A holland követ érde-
» > »  folytatás a 16. oldalon
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> » »  folytatás a 15. oldalról
mének is tekinthetjük, hogy a 
szultán jóváhagyta a fejedelem 
terveit, engedélyt adott a hadjá
rat megindításához és segédcsa
patokat rendelt Bethlen mellé. 
Haga aktív szerepe nélkül elkép
zelhetetlen, hogy a szultán leve
let írt volna Hágába Móric her
cegnek és a kormánynak, amiben 
felszólította Bethlen terveinek a 
támogatására. A holland követ 
felszólította Zorzit is, hogy írjon 
a Signoriának és kérje tóle az ügy 
támogatását. Amikor 1623 tava
szán tudomást szerzett a Franda- 
Savoya- és Velencei Liga létre
jöttéről, azonnal újra felkereste a 
velencei követet, hogy vegyék fel 
Bethlent is a szövetségbe. Hágá
tól pedig levélben kérte, hogy 
Hollandia éljen befolyásával és 
írjon a szerződés résztvevőinek, 
hogy hívják meg a fejedelmet a 
ligába. Fontosnak tartotta volna, 
hogy hivatalosan levelezhessen a 
fejedelemmel, de erre kormánya 
soha nem adott engedélyt, bár 
meg sem tiltotta. így nem alakul
hatott ki szoros diplomádai leve
lezés köztük, de számos, egy
másnak írt levelükről van tudo
másunk.

Mindenesetre Haga érdeme 
folytán Bethlen és a holland ud
var közötti kapcsolat szorosabbá 
vált.

Bethlen Gábor Hágába kül
dött követéről és dolgairól csak 
keveset tudunk. A követ neve Pe- 
tendi György volt és a fejedelem 
seregében szolgált. A követkül
dés szövetségesének, Pfalzi Fri
gyesnek szólt. A száműzött cseh 
király 1622. augusztus 19-én fo
gadta a követet. Petendi megbí
zólevelét nem ismerjük, csak azt 
tudjuk, hogy Frigyes örült a kö
vet érkezésének és tudatta Beth
lennel, hogy terveit támogatja.

Bethlen időközben értesült 
k o n stan tin áp o ly i követeitő l, 
hogy az ott székelő holland követ 
m ilyen barátságosan fogadta 
őket és mennyire segíti dolgaikat. 
Arról, hogy Haga egyetért a feje
delem  terveivel és igyekszik 
megnyerni hozzá kormánya tá
mogatását. Ez a tényállás lehetett 
az oka, hogy Bethlen nem várta 
m eg Petendi v isszaérkezését 
Hollandiából Erdélybe, hanem új

követet küldött Hágába. A meg
bízást Ehrenfried Berbisdorf kap
ta. A követküldés ezúttal nem
csak Pfalzi Frigyesnek szólt, ha
nem a Németalföldi Egyesült 
Köztársaság rendi kormányá
nak, a Staten-Generaalnak is.10 
Berbisdorf úgy írásban, mint szó
ban közölte Frigyessel a fejede
lem  üzen e té t: a cseh király 
küldjön sürgősen megbízható 
embert Erdélybe, tárgyalni a csá
szár elleni támadási tervről, és 
számoljon be, hogy milyen had
sereg áll rendelkezésére. Továb
bá: Frigyes írjon levelet Móric 
hercegnek11 és M ansfeld gróf
nak, hogy vegyék fel a kapcsola
tot, valam int őfelsége küldje 
Mansfeldet, vagy Braunschweigi 
Keresztély herceget szövetséges 
hadsereggel a német császár el
len. Am ennyiben lehetséges, 
küldje m indkettőt. Az egyik 
menjen Csehországba, a másik 
ped ig  Sziléziába. Az utóbbi 
könnyen tud majd egyesülni a 
magyarokkal, őfelsége, a cseh ki
rály, és a közös ügy elővitelére. 
Végül: amennyiben Braunsch
weigi Keresztéíy nem állna Fri
gyes rendelkezésére, úgy küldje 
a brandenburgi őrgrófot, költsé
gei megtérítésének ígéretével.12

A Staten-Generaal Berbisdor- 
fot 1623. január 28-i gyűlésén fo
gadta, annak ellenére, hogy a kö
vet nem tudta a megbízólevelét 
felmutatni, amelyet, elmondása 
szerint, Németországban elra
boltak tőle. A követ ismertette a 
fejedelem tervét a császár ellen. 
Beszámolt katonai és anyagi 
helyzetéről, barátai támogatási 
ígéreteiről, nem utolsósorban a 
török szultán részéről. Biztosí
totta a holland kormányt, hogy a 
Porta a legkevésbé sem a keresz
ténység kárát keresi. Önmagát és 
birodalmát akarja csak megvéde
ni a Katolikus Liga és annak tag
jai ellen, mert meg van győződve, 
hogy amennyiben azok kereked
nének felül, nem hagynák a török 
birodalmat sem nyugton. Hang
súlyozta: ne tévesszen meg sen
kit a fejedelem békekötése a csá
szárral, mert annak megtartását 
olyan feltételekhez kötötte, ame
lyek Bécs számára elfogadhatat
lanok és a háború megújulásához 
fognak vezetni.

Másnap Berbisdorf, a fejede
lem levelének a hiányára is hivat
kozva, összefoglalót juttatott el a 
holland kormánynak elhangzott 
beszédéről. Megköszönte a meg
tisztelő fogadást, és még egyszer 
kérte a hollandokat, hogy higy- 
gyenek neki, mint közismert, be
csületes úriembernek, aki legjobb 
tudása szerint tolmácsolta a tisz
telt "király" (Bethlen Gábor) sza
vait.13

A Staten-Generaal Duyck ra- 
adpensionarist14 — a kormány 
első emberét — kérte fel, hogy 
fogalmazza meg a magyar ki- 
rálynak az általa és Móric herceg 
által előterjesztett választ.15

A Staten-Generaal "felséges 
és hatalmas király"-nak szólította 
Bethlen Gábort. Ékes szavakkal 
dicsérte és biztatta, hogy folytas
sa továbbra is a sokat ígérő poli- 
tikáját. "Hihetetlen gyönyörű
séggel értettük, hogy Felséged 
megbízásából Felséged követe, 
Ehrenfried Berbisdorf, Felséged
nek a szóban forgó ügyek iránti 
buzgalmáról és szándékáról előt
tünk megjelentetett. Elsősorban 
pedig Felségednek arról az elha
tározásáról azon károknak és 
pusztításoknak a helyreállítására 
vonatkozólag, amelyek az auszt
riai ház erőszakoskodása és ha
talmaskodása által történtek nem 
olyan régen, egyrészt Magyaror
szágon és Csehországban, más
részt Szilézia egyesült tarto
mányaiban, harmadrészt a né
m et nép szent birodalm ának 
földjén és rendéi között a kivált
ságok és a közönséges jog ellen, 
párhuzamosan az igaz evangéli
kus vallás irtásával. Ezért, ami
képpen rendkívüli hálát adunk 
most, Felséges Király, Felséged 
oly barátságos üzenetéért, u- 
gyanúgy magasztaljuk és csodál
juk Felséged hősi elhatározását 
és igazán királyhoz méltó nagy 
lelkét, kérjük és könyörgünk, 
hogy ugyanilyen elszántsággal 
és ugyanilyen módon maradjon 
ahhoz állhatatos a jövőben is."1

Hága tudatta továbbá Beth
lennel, hogy elképzeléseivel és 
terveivel teljesen egyetért, de 
egyelőre pénzzel nem tudja tá
mogatni, mert a háború költségei 
Spanyolország ellen ólomsúllyal 
nehezednek a köztársaság költ

Bethlen felesége, Brandenburgi Katalin asztali zongorájának zománcos ezüstlapja

ségvetésére. A fejedelem sikeres 
vállalkozása viszont új helyzetet 
teremtene. "Ha pedig megtörté
nik, amit a legjobban óhajtunk — 
hogy Felséged ama ragyogó el
határozásával, csak egy kicsit is 
elm ozdul nyakunkról és vál- 
lunkról az ellenség, és hogy az
után nem fordíthatja ellenünk 
minden erejét és a háború egész 
súlyát, és így valamennyire fel
szabadulunk a mérhetetlen költ
ségek alól, amit szükségképpen 
kényszerülünk fizetni több mint 
hetvenezer lovas és gyalogos ka
tona zsoldjaként, ehhez járul a 
majdnem m egszám lálhatatlan 
ágyú, az ezekhez szükséges éle
lemmel, szekerekkel és más ha
sonlókkal, am it a hadviselés 
megkövetel; ezen kívül százhúsz 
hadfelszereléssel ellátott hajót 
kényszerülünk állandóan fenn
tartani, amelyekkel a folyókon és 
a tengereken védjük ezt a vidéket 
— higgye el Felséged, sohasem 
hagyjuk cserben Felséged ragyo
gó tervét, sőt szorgalmatosán a- 
zon leszünk, hogy Felségednek, 
úgy pénzzel (ami a háború ide
ge), mint bármi más dologgal, 
amint, vagy a mi körülményeink 
hozzák magukkal, alkalmasint 
segítséget és támogatást nyújt
sunk, amint azt a mi gyűlésün
kön Felséged követe előtt kifej
tettük."

A S ta ten -G eneraa l levele  
majdnem félévi késéssel, 1623 jú
liusában érkezett meg Erdélybe. 
A fejedelem a levélből megértet
te, hogy egyelőre Hágából pénz
segélyre nem számíthat. A hol
land hajlandóság akkor változna 
meg, ha hadjárata a császár ellen 
sikerrel járna. Július végén Beth
len újra levelet írt a holland kor
mánynak és Móric hercegnek. 
Bethlen a levélben nagyon re
ményteljesen ecseteli a hollan
doknak , hogy  m ásodik  
hadjáratával be fogja tudni bizo
nyítani, hogy keleten ő az egyet
len olyan erő, amely nem csupán 
ellen tud állni a Habsburgok ha
talmának, de arra súlyos veresé
get is képes m érni. Büszkén 
ismertette Hágával augusztusi 
haditervét a közös ellenség tarto
mányai ellen. Bízott a vállalkozás 
jó kimenetelében, mert "ily nagy 
erővel, ennyi hadban, seregben 
bízva támadjuk meg az ellensé
get, és mivel az ő erejüket és je
len leg i c sap a ta ik a t igen  jól 
ismerjük, egyáltalán nem kétel
kedünk, hogy a háborút kívánsá- 
gunknak m egfelelően fogjuk 
befejezni". Ezután a közös fellé
pés értelmére tért ki: "mindket
tőnknek felette érdekében áll és 
javára szolgál, ha a lehető legna
gyobb elszántsággal és a legna
gyobb erővel tu d ju k  m inél 
többfelé feltartóztatni az ellensé
get, mivelhogy annál gyengébb 
lesz, minél jobban szétforgácsol-
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gyenletesen és szabadon vonul
hassanak fel a harctérre. Donin 
két héttel később Frigyesnek is 
írt, és tudatta vele, hogy a bra- 
unschweigi herceg követe Gyu
lafehérváron járt és tárgyalt a 
fejedelemmel, és azt az üzenetet 
hozta a hercegnek, hogy mihelyt 
tudatja vele elindulását, azonnal 
Brandenburgi János György jä- 
gerndorfi őrgrófot fogja elébe 
küldeni, míg ő később fog elin
dulni, a melléje rendelt török se
reggel.19

A b raunschw eig i herceg  
Szászországon át, Szilézia érinté
sével tervezte seregét eljuttatni 
Morvaország határára, hogy ott 
egyesüljön Bethlennel, majd on
nan vonuljanak együtt Csehor
szágba. A hadjárat óriási ku
darccal végződött. A herceg had
seregét röviddel elindulása után 
Tilly, a Katolikus Liga fővezére, 
Stadtlohnnál, közel a holland ha
tárhoz megsemmisítőén megver
te. A maradék katonaság elme
nekült és a hollandok zsoldjába 
állt.

ígéretekkel ráb írta  Bethlent, 
hogy kössön fegyverszünetet a 
császáriakkal az előnyös béke re
ményében.

A november 20-án megkötött 
fegyverszünetet 1624 januárjá
ban követték a béketárgyalások. 
A császár, aki most már bizton
ságban érezte magát, hallani sem 
akart a nádor által tett ígéretek
ről. A béketárgyalások eltartottak 
egészen májusig, de miután a fe
jedelem belátta, hogy egyedül 
maradva többet nem tud elérni II. 
Ferdinándnál, megkötötte a bé
két. A békeszerződés nagyjából a 
hadjárat előtti helyzetet állította 
vissza, de amennyiben attól el
tért, az Bethlen hátrányára tör
tént

Bethlen 1623. július 28-i leve
lét október elején tárgyalta a Sta- 
ten-Generaal. Akkor már ismerte 
term észetesen Braunschweigi 
Keresztély seregének tragikus 
vereségét, de még nem tudhatta 
az erdélyi fejedelem hadjáratá
nak a kimenetelét. Hága elküldte 
a levél másolatát a déli fronton

Bethlen Gábor zászlója 1620-ból

juk erejét". Befejezésül felszólítot
ta Hágát, hogy lépjen vele szö
vetségre. "Minél biztosabban 
tudjuk tehát, hogy dicséretes kö
vetkezetességgel erre törekednek 
uraságaitok is, annál nagyobb 
szeretettel és a legigazabb szán
dékkal viseltetünk uraságaitok 
iránt, és ígérjük, hogy a barátság 
még szorosabb bilincsével (ha 
így tetszik uraságaitoknak) kös
sük össze magunkat. S noha a 
föld igen nagy térségei fekszenek 
köztünk, mégis módot fogunk ta
lálni arra, hogy megmutassuk: a 
szövetség és segítség kölcsönös 
kötelezettség."17̂

Bethlen Gábor 1623 nyarán 
Velencének is felajánlotta katonai 
együttműködését. Hatvani Ist
vánt küldte követeként az itáliai 
köztársaságba, hogy ismertesse 
terveit és szólítsa fel a Signoriát, 
küldjön felhatalmazott követet 
Erdélybe a szövetségkötés érde
kében. A Signoria tanácsülésén 
fogadta a fejedelem megbízottját. 
Hatvani beszámolt Bethlen hadi 
és szövetségi terveiről. Ismertet
te, hogy fejedelme, ha Velence 
szövetségre lépne vele, segítené 
felszabadítani Valtellinát és ad
dig nem kötne békét, amíg a ve
lencei tanács azt nem kívánja.18

A Velencébe küldött követség 
nem hozott eredményt. A Signo
ria szimpatizált ugyan az erdélyi 
uralkodó Habsburg-ellenes poli
tikájával, de vele együttműködni 
nem volt hajlandó. A Signoria 
nem merte még jobban magára 
haragítani Bécset. Mint 1621-ben, 
úgy most is udvariasan vissza
utasította az erdélyi uralkodó e- 
lőterjesztését. A velencei tanács
ban az a tény is bizonyos távol
ságtartást követelt, hogy Erdély 
és uralkodója a reformáció olda
lán álltak. A köztársaság katoli
kus állam volt, és a velencei ta
nács döntéseire a pápa is jelentős 
befolyással bírt. Mindehhez hoz
zájárult a gazdasági hanyatlás. A 
Török Birodalommal és Spanyol- 
országgal folytatott háborúi sok 
pénzbe kerültek. Függetlensége 
megőrzése érdekében nagy zsol
dos hadsereget tartott fenn. A 
Signoria fukarsága érthető, hi
szen Bethlen együttm űködési 
terve elsősorban Velence kincstá
rára alapozott.

Berbisdorf közvetlen elutazá
sa után Pfalzi Frigyes 1623. febru
ár 11-én Achác Donin tanácsosát 
bízta meg, hogy menjen Erdélybe 
és tárgyaljon Bethlennel. A cseh 
főúr elindult ugyan Észak-Né- 
metországon keresztül Erdélybe, 
de oda sohasem érkezett meg. 
Ennek ellenére köze volt a hadi
terv végrehajtásának előkészíté
séhez. M ájus 30-án keltezett 
levelében a Keleti-tengertől szólí
totta fel Bethlent a hadjárat meg
kezdésére, hogy M ansfeld és 
B raunschw eigi K eresztély e

Bethlen a lesújtó hírről csak 
ú tközben , M orvaország felé 
mentében értesülhetett. Hadjára
tát így német segítség nélkül, de 
török segédcsapatok támogatá
sával folytatta. Az ellene ldren- 
delt császári sereg főparancs
noka, M ontenegro gróf, nem 
merte erejét összemérni a fejede
lemével, mert annak jelentősen 
több katonája volt. így visszavo
nult Hodonin védelmi sáncai 
mögé. Mivel a fejedelem nem 
rendelkezett ágyúkkal, a körül- 
zárás és kiéheztetés taktikáját vá
lasz to tta . M ontenegro egyik 
tisztje (Wallenstein) leveléből 
tudjuk, hogy már csak napok 
kérdése volt a császári hadsereg 
fegyverletétele, amikor megje
lent a magyar táborban Thurzó 
Szaniszló nádor, a fejedelemnek 
a császárhoz átpártolt híve, és

tartózkodó Móric hercegnek. 
Kérte véleményét és sürgős vá
laszt várt. Az utóbbi tény arra 
enged következtetni, hogy a hol
land kormány komolyan foglal
kozott a Bethlennel való szoro
sabb együttműködéssel. A her
ceg válasza pár nap múlva meg 
is érkezett. Azt tanácsolta a kor
mánynak, hogy udvariasan biz
tassa Bethlent a közös ügyek 
elősegítésére és tervei megvalósí
tásának a folytatására. A szövet
ségkötési döntést a Staten-Gene- 
raal bölcsességére bízta, amely— 
belátása szerint — az ország ér
dekét a legjobban szolgálja. Vé
gül is a holland kormány nem 
mert szövetségre lépni Bethlen 
Gáborral Móric herceg kimon
dottan pozitív támogatása nél
kül, és a fejedelemnek írt vá
laszban időben kitolta a döntést,

hogy időt nyerve, a fejedelem 
hadjáratának az eredményét ki
várja. Voltak, akik azt a hamis 
nézetet híresztelték, hogy a bra
unschweigi herceg azért szenve
d e tt vereséget S tadslohnnál, 
mert az erdélyi uralkodó, ígérete 
ellenére, nem ment elébe. "Az 
események kezdeteiről és külön
féle kimeneteleiről mindenfelől 
mendemondák érkeztek. Semmit 
sem remélünk jobban, mint hogy 
hamarosan értesülünk az igaz
ságról és a dolgok további előre
haladásáról. [...] Reméljük, a 
hatalmas és jóságos Isten a mi 
ügyeinket úgy állítja egymás 
m ellé, hogy m indkettőnknek 
hasznos lesz szorosabb kapoccsal 
és bilinccsel egymáshoz kapcso
lódnunk" — írta a Staten-Genera- 
al az erdélyi fejedelemnek.21

Nem tudjuk, hogy Bethlen 
megkapta-e decemberben a Sta- 
ten-G eneraal levelét, am ikor 
megjelent nála, Erdélyben, Adam 
Jan Vitzkov.22 Zero tin morva őr- 
gróf küldötte Berlinből, hogy ér
deklődjék a m orvaországi és 
sziléziai helyzetről. Bethlen meg
kérte Vitzkovot, hogy ne csak Ze- 
rotinnak vigyen válaszlevelet 
tőle, de egyúttal utazzon tovább 
követeként Hágába, vigyen ma
gával leveleket a cseh királynak, 
a holland kormánynak, Mans
feld grófnak és Braunschweigi 
Keresztély hercegnek is. Számol
jon be a Hodoninnál történtekről, 
és magyarázza meg, hogy miért 
volt kénytelen békét kötni a csá
szárral. Azt is remélte, hogy mi
után ő a szavát betartotta, fel
mondta a békét a német császár
ral a cseh király és a protestáns 
vallás érdekében, török sereggel 
az oldalán fegyvert fogott és 
nagy anyagi áldozatot hozott, er
kölcsi és pénzbeli jóvátételre jo
gosult a cseh királytól és a Sta- 
ten-Generaaltól. A követet meg
bízólevéllel látta el és Móric her
ceg és a Staten-Generaal bizal
mába ajánlotta, hogy "kétkedés 
nélkül adjanak minden szavának 
hitelt".23

Vitzkov 1624. március 3-án 
érkezett Hágába, és 6-án fogadta 
a holland kormány. Először szó
ban, majd írásban számolt be a 
követ a fehérhegyi csata után tör
téntekről. Dicsérte Bethlen Gá
bort, aki mindig a cseh király ol
dalán állt és minden tőle telhetőt 
m egtett érdekében. M ásodik 
hadjáratában is a végsőkig har
colt a közös ügyért, annak ellené
re, hogy a braunschweigi herceg 
nem érkezett meg a megbeszélt 
helyre, Sziléziába. Befejezésül 
pénzbeli támogatást kért a ma
gyar királynak.

A Staten-Generaal válasza 
csak azért váratott több napig 
magára, mert Móric herceg nem 
értett egyet a levél tartalmával. Ki 
» > » /b/ytfltas a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról

kellett húzni belőle az évi katonai 
kiadások összegét, a zsoldban ál
ló k a to n ák  szám át, és hogy 
mennyivel segítette Hága a cseh 
háborút és Braunschweigi Ke- 
resztély herceget. A végleges vá
lasz csak általánosságokban a 
védelmi költségekre hivatkozva 
utasította el a pénzbeli segélyt. A 
németalföldi köztársaság még 
nem volt ilyen nagy veszélyben 
hatvanéves függetlenségi harca 
során soha, mint most. Spanyol- 
ország három oldalról, három se
reggel támadja. Az elmúlt hideg 
tél is az ellenségnek kedvezett, 
mert befagytak a folyók, így ezek 
a természetes védelmi erődítmé
nyek az ellenség számára hidak- 
ká váltak. A hadviselés Hágának 
annyi pénzébe került, hogy segít
ségért a szövetségesekhez kellett 
forduln ia . A Staten-Generaal 
azért most sem hagyta remény 
nélkül a fejedelmet. "Amennyi
ben az Úristen a következő nyár 
folyamán könnyebbedést hozna, 
vagy Angliában a dolgok más
képp alakulnának — amihez kis 
reménysugár kezd feltűnni —, 
vagy a spanyol király jelentős ve
reséget szenvedne a tengeren — 
amihez a Nyugat-Indiai Társa
ságnak jó reményei vannak —, 
akkor a Staten-Generaal nem fog
ja elmulasztani Királyi Felségét 
mindenben segíteni, amit némi
képpen elbír."

A kormány a választ Pf alzi Fri
gyesnek is megmutatta. A számű
zött pfalzi választó és cseh király 
nem volt megelégedve a levéllel. 
Szívesebben látta volna, hogy a 
holland kormány pénzbeli támo
gatást nyújt Bethlennek. Frigyes 
véleményét a Staten-Generaal- 
ban az ülés elnöke, Culemborg 
ismertette, de az a levél tartalmán 
már nem változtatott.

Busschof és Hartevelt adták 
át a kormány levelét a követnek. 
Az átadásnál jelen volt Thurn 
gróf is. Elmondta a két kormány
tagnak, hogy jelen volt akkor is, 
amikor a nagyon tisztelt magyar 
király Erdélyben a követet meg
bízta az idejövetellel. Felkérte őt 
is az ügy támogatására. Most lát
ja, hogy milyen nehéz terhet visel 
ez az ország a hatalmas ellenség, 
a spanyol király ellen. Másrészt a 
nagyon tisztelt király is megígér
te, hogy mindent meg fog tenni 
vallása iránti buzgalmától vezet
v e  Véleménye szerint újra haj
landó harm incezer katonával 
hadba szállni. Nem kaphatna, ha 
pénzt nem is, legalább ötezer 
puskát? A holland urak állítólag 
azt a cinikus választ adták, hogy 
nincs puskájuk raktáron, de a fe
jedelem pénzért beszerezheti De 
Geemél, a nagy fegyvergyáros
nál.26

Második hadjárata kimenete
le nagy csalódást okozott Bethlen

Gábornak. Sok fáradságába és 
pénzébe került, mégis inkább 
vesztesnek, m int nyertesnek 
érezhette magát. A magyarorszá
gi urak nagy többsége kezdettől 
ellenezte a hadjáratot. Az erdélyi 
rendek is egyre értelmetlenebb
nek tartották a háború folytatá
sát. Különösen a szász nemzet 
képviselői nem rejtették véka alá 
elutasító véleményüket.

A fejedelem  elképzelése, 
hogy a Habsburg-ház ellenfelei 
és ellenségei támogatni fogják a 
hadjáratot, hiú reménynek bizo
nyult. Némelyik szóba sem állt 
vele, míg a többi csak szép sza
vakkal hitegette. Segítséget min
denesetre egyiktől sem kapott. 
Egyetlen kivétel azért akadt, aki 
legalább segíteni akart, első szö
vetségese, Pfalzi Frigyes. Frigyes 
viszont maga is kegyelemkenyé
ren élt. Volt ugyan egy hadserege 
Mansfeld gróf vezetése alatt, de 
azt az angolok, a hollandok és a 
franciák tartották fenn és ők dön
töttek a bevetéséről is. A zsoldos
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sereg állapota annyira le volt ro
molva, hogy minden fenntartója 
a legszívesebben lemondott vol
na róla. A rosszul felfegyverzett 
és mindig pénzhiánnyal küszkö
dő, fegyelmezetlen zsoldosok 
sáskahad módjára mindenütt a 
lakosság nyakán élősködtek. Fri
gyesnek ezzel a lehetőségei ki
merültek. Nem volt sem pénze, 
sem hatalma, sem befolyása, csak 
a hite, hogy vissza fogja tudni 
szerezni német birtokait, vala
mint a választófejedelmi és cseh 
királyi méltóságot. Ehhez Beth
len volt az egyik legnagyobb re
ménye.

A fejedelem a törökkel sem 
volt megelégedve. A Porta is 
mindig csak a saját érdekét nézte 
először, és nagy árat fizettetett 
minden engedményért és segít

ségért. A támogatására küldött 
török csapatok pedig több bosz- 
szúságot szereztek neki, mint 
örömöt. Ilyen feltételek között 
kötötte meg Bethlen II. Ferdi- 
nánddal a bécsi békét (1624. má
jus 8.).

Ezek után nem lehet csodál
kozni, hogy Bethlen a fő célja ér
dekében, a Magyarország feletti 
hatalom megszerzéséért, egy ide
ig a bécsi udvar felé közeledett. 
Az özveggyé lett fejedelem meg
kérte Ferdinánd magyar király és 
német-római császár lányának, 
Cecília Renátának a kezét. A leg
fontosabb kikötése az volt, hogy 
a házasságkötés után, kormány
zóként, életére megkapja a hatal
mat a királyi országrész felett. A 
legtöbb történész ezt csak megté
vesztő politikai manővernek te
kintette, és csak kevesen hitték el 
neki, hogy ezt komolyan gondol
ta.
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’Ehrenfried Berbisdorf von Ber
bisdorf kezdettől aktív részvevője 
volt a cseh felkelésnek. A fehérhe
gyi csata után Sziléziába menekült 
és egy éven át Jägemdorf őrgróf 
seregében harcolt a Habsburgok el
len. 1621. ápr. 5-én az osztrák kato
nai bíróság becsülete elvesztése és 
vagyona elkobzása mellett halálra 
ítélte, távolléte miatt nevét a bitófá
ra szegezte.

10A Staten-Generaal a Németal
földi Egyesült Köztársaság kor
mánya, ténylegesen a hét tarto
mányi parlament, egyben tartomá
nyi kormány képviselőinek a köz
gyűlése Hágában. Rendi jellege 
megmaradt, de egyházi képviselet 
nélkül. A nemesség jelentősége ki
csi. A politikai hatalom a tengeri

kereskedelemből meggazdagodott 
városok nagypolgárságának, az ún. 
regenteknek a kezében nyugodott.

11 Móric herceg tekintélyét és ha
talmát elsősorban származásának 
köszönhette. Apja az államalapító 
Orániai Vilmos volt. Apja halála 
után hét tartományból öt Móricot 
választotta stadhouderjává (szó 
szerint helytartóvá), amely méltó
ságot még V. Károly vezette be köz
pontosító politikájával, hogy a 
tartományokat jobban hatalma alá 
fogja. A stadhouderi tisztség ebben 
az értelemben anakronizmus. Mó
ric herceg valódi hatalma azon ala
pult, hogy 1589-ben a Staten-Gene
raal őt nevezte ki a köztársaság szá
razföldi hadseregének és tengeri 
hadiflottájának a főparancsnokává. 
Tisztségéből kifolyólag és hadi si
kerei által tekintélye nőtt, és a har
mincéves háború kezdetétől 1625- 
ben bekövetkezett haláláig Hollan
dia leghatalmasabb államférfia 
volt.

120. Odlozilik: i. m. 32.
,3ARA SG 12 569.64.
14A legjelentősebb tartomány, 

Holland, első embere. Mint ilyen a 
Staten-Generaalban az övé volt az 
első szó joga. Véleményével általá
ban képes volt a testület döntéseit 
befolyásolni.

lsRijks Geschiedkundige Publi
ca tién (= RGP), 208. SG 203. sz. dön
tése.

lsARASG 12 569.64.
17 Uo.
18i4ngyal D.: i. m. 351.
l9Moriz Ritter. Untersuchungen 

über die pfälzische Politik am Ende 
des Jahres 1622 und zu Anfang des 
Jahres 1623. Historische Zeitschrift 
1895.74. Bd. 440441.

“Maja Depner: Das Fürstentum 
Siebenbürgen im Kampf gegen 
Habsburg. Untersuchungen über 
die Politik Siebenbürgens während 
des Dreissigjährigen Krieges. Stutt
gart, 1938. Schriftenreihe der Stadt 
der Ausländsdeutschen 4.) 100.

21RGP 208. SG 2030. sz. döntése. 
ARA SG 12 569.64.

“Jan Adam Cejkovsky z Vicko- 
va morva nemes. Unokanővére, 
Lucrezia Neksch második házassá
ga révén rokonságba került Alb
recht WaldstenneT (Wallenstein). 
Állítólag az ifjú házasok becsapták 
Vitzkovot, amikor az 50 000 forint
ra értékelt örökségi részét 8000 fo
rintért szerezték meg. Mint a morva 
rendi szabadság védője a Habs
burg-ház elleni felkelésben vezető 
szerepet vállalt. 1622 januárjában, 
miután Bethlen békét kötött ü. Fer- 
dinánddal és hadaival kivonult 
Morvaországból, Vitzkov is feladta 
a harcot és Bethlenhez menekült. 
Magyarországról Berlinbe ment, 
ahol sok más emigráns mellett a 
morva rendek első embere, Ladis- 
lav Velen Zerotin morva őrgróf is 
menedéket nyert.

“ RGP 208. SG 2030. sz. döntése. 
ARA SG 12 569.64.

24Uo.
^ G P  208. SG 2962.
“ RGP 208. SG 3032.

(befejező rész következik)
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A rendszerváltozás u tán  a m agyar irodalom sok évszá

zados rangja m egkopott, s mára szinte m egszűnt, ahogyan 
a nyugati demokráciákban is — jóval korábban — végbe
m ent ugyanez a folyamat. A világirodalmi értékítélet ku
darcait m ár a N obel-díjasok igen kétséges listáján is 
szemlélhetjük: m intha a díjat odaítélő bizottság kalapból 
húzná ki a nyertest. Az önsorsrontás irodalmárai csaknem 
száz különböző irodalm i folyóirat köré szerveződve nem 
csak egym ást nem  olvassák, de őket sem  olvassa szinte 
senki: a különböző állami és m agánalapítványok segítsé
gével létező irodalm i irányzatok többsége csupán a papírt 
és a nyom dafestéket pusztítja. Nincs ember, főleg nincs 
kritikus, aki áttekinthetné a m agyar irodalmi folyóiratpia
cot és a kis példányszám ú könyvek piacát. A népi-urbánus 
ellentét új értelm ezést nyert a posztm odem  irodalom  és 
kritika segítségével: az urbánus irodalom  önsorsrontó m ó
don eltávolodott a m agyar olvasóközönségtől, és ma nép
szerűbb ném et nyelvterületen, m int itthon, ugyanakkor a 
népi, m agyar hagyom ányú, realista irodalom szinte vege
tál, tám ogatók és olvasók híján. Az önsorsrontó irodalom 
beteljesítette végzetét: a "kozmopolita" Konrád György és 
a "nacionalista" Csoóri egyform án m agyar olvasótábor nél
kül m aradt, s az irodalom politikai szembenállásból csak az 
értéktelen töm egirodalom  profitált, a Leslie L. Lawrence- 
féle szórakoztatás, mely m ár hosszú ideje az eladottsági 
listákat vezeti, m ert látszólag m agyarul beszél, de semmi
ről szem  szól. A "piacgazdaságban" elképesztően leértéke
lődött a m agyar irodalom, melyet a Kádár-kori tíz-tizenöt 
könyvkiadó úgy-ahogy el tudott tartani, ám a három-r.égy- 
száz jelenlegi kiadó m ár nem: a túlélés szerencse dolga.

H ogy személyesre fordítsam  a szót, m agam  is az ön
sorsrontó irodalm árok közé tartozom , bár nagyon kedves, 
közeli íróbarátaim  ugyancsak ilyen véget értek, Fekete 
Istvántól Ratkó Józsefig. Az erkölcsi tartás, a közösség 
tisztelete ritka irodalmi kincs lett, s ak ik— m int a népi írók 
— úgy vélték, hogy nem  csupán megfigyelők, hanem  fele
lősök is a m agyar nép sorsáért, önsorsrontók voltak, mert 
időről időre szem bekerültek a fennálló hatalommal.

Az utolsó nagy írófejedelem Illyés Gyula volt — ő nem 
tartozott az önsorsrontók közé, s egész életpályája úgy 
épült fel, hogy a kom prom isszum ok is a közös ügyet szol
gálták: írói tekintélye nemcsak védte, de támogatta is ab
ban, hogy m indenkor a m agyar nemzet sorskérdéseit 
képviselje

A m agyar irodalom  jövőjét a m agyar nyelvhez és a 
m agyar nem zethez lehet csak kötni, s feladata e két dolog 
feltétlen szolgálata. Ha valamelyikről lemond vagy felada
tát nem  teljesíti, maga is a m agyar nyelv és a m agyar 
nemzet sírásójává lesz. A posztm odem  irodalom kozmo- 
politizm usa és közügyekben való érdekeltsége belesimul 
a globalizáció folyamatába: sikerei onnan származnak, 
hogy a posztm odem  m agyarul szól, de nem  magyar, s 
legjobb esetben megfigyelője, de nem  cselekvő részese 
annak, ami M agyarországgal történik s történhet.

Ma is nehéz helyzetben van a m agyar irodalom  — akár 
a m agyar nemzet. Szinte vetélkednek egymással, melyik 
rontja hatékonyabban saját sorsát. Ha az írók ráébresztik a 
nem zetet, m it követ el önm aga ellen, s jobb útra irányítják, 
talán m egszűnik ez az egym ást gerjesztő, ördögi folyamat. 
Lesz egy békésen gyarapodó, fejlődő magyarság, és lesz
nek tisztességes, felelős, nem  hősi, hanem  polgári írói, 
költői.

Nincs rá túl sok esély, de mindig van valami remény. Vagy 
ha nincs, hát marad a hősies önsorsrontás. Az irodalomban az 
is m aradandó emléket hagy.

Részlet Szentmihályi Szabó Péter Önsorsrontó irodalom 
című tanulmányából Ökotáj 20-21. .
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PA R A M U ZIK O LÓ G IA  47.
N yitott v ilágok?

A barokk kor zenéje bizonyult 
eddig a legnyitottabbnak minden 
idők muzsikájából. Mi lehet a tit
ka ennek a fantasztikus nyitás
nak?

Először is nincs foglalt jelzés, 
tiltótábla jó kétszáz évig a zené
ben. Ez a boldog időszak a 17—
18. század. Haendelt plágiummal 
vádolják. Nem érti, miért. Hiszen
— szerinte — onnan veszi témá
ját, ahonnan jónak látja. Minden 
téma szabad, hiába tiltakozik 
Stradella. Bach sem tekinti plági
umnak átvételeit. Saját műveiből 
éppúgy "kölcsönöz", mint máso
kéból. Egy angol muzikológus 
(N. Carell: Bach the Borrower — 
Bach, a kölcsönvevő, London, 1967) 
678 művet talált, amelyben Bach 
saját vagy idegen dallamkincset 
dolgozott fel. Az egyedivé válás 
folyamata csak a barokk korszak 
végeztével indul és válik általá
nossá. Ennek egyenes következ
ménye, hogy az egyéni zene
szerzői vüág kiépítése a 20. szá
zadra EGYEDI MŰVEK létreho
zásával teljesedik ki. Vannak 
modem zeneszerzők, akik telje
sen az önmagukban egyedülálló
— még a szerző által sem megis
mételhető tabu-művek sorozatát 
hozták létre (Boulez, Stockhau
sen, Ligeti). Mi következik ez
után? Visszafordulás a nyitott 
zenei világok felé. És teljes elfor
dulás a zárt világú tabu-művek
től. Egy új barokk küszöbén ál
lunk. Megnyugtató érzés! Mintha 
máris oldódna bennünk a feszült
ség. Az új kor zeneszerzője immár 
nem műszer, afféle precíziós ener- 
giamérő-adagoló gép. Ismét em
ber lehet.

Mi is ez a nyitott (barokk) vi
lág?

A gondolatok szabad áramlá
sa megy végbe egyik műből a má
sikba, egyik alkotótól a másikig. 
A művek szellemi terét a legkü
lönbözőbb mennyiségű és minő
ségű anyag töltheti ki. Akevesebb 
fluidummal teli zenei terek (mű
vek!) más, újabb, nagyszerűbb al
kotások létrejöttét sugallják. Az

újabb hasonló művek sorában a 
zeneszerző tetszés szerint bővít
heti az alkotás szellemi terét, a 
kitöltő anyag sűrűségét. A zenék 
sokasága makámaként "viselke
dik". MINTA, amely nyitott min
den hatás, óvatos vagy erőszakos 
beavatkozás előtt. Ebben a sza
bad v ilágban  nem  teszik  fel 
minduntalan a kérdést: mennyire 
egyedi a műalkotás? mert ez már 
újra nem fontos! Amire az alko
tóknak válaszolniuk kell, az a mi
ként, ahogyan művükben a tér és 
fluidum anyaga egyensúlyba ke
rül vagy éppen egyensúlytalan
ságba. Ez utóbbi is lehet célja és 
eszköze a művésznek, hogy mon
danivalóját kifejezhesse. A ba
rokkhoz való visszafordulásunk 
igazi oka éppen a nyitottsághoz 
való visszamenekülésünkben ke
reshető.

Shakespeare csupa nyitott té
mát választott színdarabjai alap
anyagául. R endszerin t olyan 
tém ákhoz nyú lt, am elyekben 
csak a szellemi tér volt kidolgoz
va. Afféle üres lakások voltak, be- 
ren d eze tlen ü l, néha m aga a 
keretépület is romos volt, így 
könnyen lehetett megújítani, és 
fluidummal, szellemi energiával 
"benépesíteni" őket. Máig nyitot
tak ezek a Shakespeare-i témák, 
történetek, játékok. Ezzel magya
rázható, hogy egyetlenegy sem 
vált tabuvá. Rengeteg m ű szüle
tett, néhány közülük az eredeti
hez méltó művészi hőfokon, anél
kül, hogy bárkiben is felmerült 
volna a tiltás gondolata. Sőt, a 
szerzők egymást ösztönözték a 
Shakespeare-i v ilághoz való 
visszakapcsolódásra.

Bach művészete is olyan, mint 
a Shakespeare-é, minden utána 
következő korszakra, alkotóra 
megtermékenyítő hatással volt. 
Az benne a fantasztikus, hogy ze
néjében a tér és szellemfluidum 
teljesen egyensúlyi állapotban 
van — egyenletesen sugározza az 
energiát! —, és mégis van benne 
hely másféle gondolatok befoga
dására, beolvasztására. Mi a vég
telen? — tették fel a kérdést. A 
válasz: ha egy hotelben már min
den hely foglalt, akkor ha az a 
hotel végtelen, mindig van egy 
szoba a később érkezőknek.

Shakespeare, Bach és a többi
ek mind ilyen végtelen térségű és 
szellemi fluidumú műveket hoz
tak létre, amelyekben mindig van 
üres hely a későn érkezőknek is.

A ligha kell hangsúlyozni, 
hogy ez a típusú végtelen szel
lemi tér mennyivel magasabbren- 
dű, mint a robbanásveszélyes ÉN 
— MŰVEK hosszú sora.

TERÉNYI EDE
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Szeptemberi évfordulók
1 — 125 éve született Edgar Rice Burroughs amerikai író

— 80 éve született Janitsek Jenő erdélyi nyelvész
— 30 éve halt m eg Francois Mauriac francia író
— 600 éve halt meg Franco Sacchetti olasz író

2 — 160 éve született Giovanni Verga olasz író
4 — 175 éve halt meg Frandszek Karpinski lengyel költő
5 — 250 éve született Robert Fergusson skót költő

— 110 éve született Avigdor Hameiri héber író
6 — 100 éve született Lauri Sakari Viljanen finn költő
7— 130 éve született A lekszandr Ivanovics Kuprin orosz író
8 — 170 éve született Frédéric Mistral provence-i költő

— 70 éve született Pétre Salcudeanu román író
9 — 30 éve halt m eg Csűrös Emilia erdélyi írónő

— 75 éve született Kerényi G ráda költőnő
10 — 110 éve született Franz Werfel osztrák író
11 — 475 éve született Pierre de Ronsard franda költő

— 70 éve született Szabó Gyula
12 — 340 éve halt m eg Jacob Cats holland költő
13 — 30 éve halt meg Sanda Movila román írónő
14 — 40 éve halt meg Mitszosz Karagatszisz görög író
15 — 100 éve halt meg Áron Densusianu román kritikus

— 75 éve halt meg René Ghil francia író

— 125 éve született Henric Sanielevici rom án író
16 — 190 éve halt m eg Rát Mátyás m agyar pulicista
17 — 180 éve született Émile Augier franda író
18 — 30 éve halt m eg Görög Ferenc erdélyi történész 

— 170 éve halt meg William Hazlitt angol író
19 — 110 éve halt meg Jósé Foomaris y Luque kubai költő
20 — 110 éve született Kántor Lajos kritikus

— 110 éve halt meg Alphonse Karr franda író
— 40 éve halt m eg Fjodor Ivanovics Panfjorov orosz író 
— 140 éve született Rákosi Viktor író

21 — 140 éve halt m eg A rthur Schopenhauer ném et filozófus 
— 125 éve született Ivan Szergejevics Smeljov orosz író

22 — 90 éve született Faludy György m agyar költő
— 230 éve született Kis János költő

23 — 350 éve született Jeremy Collier angol költő 
— 130 éve halt m eg Prosper Mérimée francia író
— 25 éve halt meg Saint-John Perse francia költő

24 — 90 éve született Vas István író
25 — 320 éve halt m eg Samuel Butler angol író

— 100 éve született Henri Jacquier romániai franda 
filológus

— 30 éve halt meg Erich Maria Remarque ném et író
— 70 éve született Ungvári Tamás író

26 — 40 éve halt m eg Bán A ladár m agyar m űfordító 
— 10 éve halt m eg Alberto Moravia olasz író
— 420 éve született Frandsco Gómez de Villegas y 

Quevedo spanyol író
— 25 éve halt meg Jakob Paludan dán  író

27 — 10 éve halt meg Ion Biberi román kritikus 
— 125 éve született Grazia Deledda olasz írónő
— 200 éve halt m eg Michael Denis osztrák költő

28 — 30 éve halt meg John Dos Passos am erikai író
29 — 60 éve halt m eg Eduard Claparéde svájci pszichológus 

— 190 éve született Elizabeth Gaskell angol írónő
— 70 éve született M uradin László erdélyi nyelvész
— 20 éve halt meg Szenczei László erdélyi író

30 — 120 éve születet.t Zsögön Zoltán erdélyi költő 
? — 375 éve halt meg Thomas Lodge angol költő

A vén kastély
Ha valaki nagyon dicsérte Voltaire 

szellemességét, ő szerényen csak ennyit 
fdelt: (lásd a rejtvényben)

VÍZSZINTES: 1. Voltaire szavai; első 
rész. 12. Mindent..., igyekszik. 13. Pusz
tított. 14. Antonov gépe. 15. Sportoló 
téli edzést végző. 17. Azonos betűk. 18. 
Autóalkatrész. 20. Daru. 21. Angol fiú 
becenév. 22. Bacillus fajta, fordítva ma
gyarul. 24. Virágszirmok! 25. Szobaku
tya. 26. Védelmez. 28. Település az 
De-de-France-on. 30. Biztatószó. 32. Ju
goszláviai békefenntartó alakulat. 34. 
Fiú becenév. 36. Mákszemek! 38. Skan
dináv férfinév. 40. Fúvós hangszer. 42. 
Szorító. 44. Szenvedés. 46. Alányúlt. 48. 
Nitrogén, fluor és oxigén vegyjele. 49. 
Nagyszerű. 51. Párosán elaggik! 52. La
tin kettős betű. 53. Letétbe helyezett 
pénz hozadékának jelzője. 55. Védel
mez. 56. Szennyvízcsatorna. 58. Test
részre vonatkozó.

FÜGGŐLEGES: 1. Jósika Miklós re
génye. 2. Muzsikáló. 3. Római 49. 4. 
Ritka női név. 5. Híres egyetem. 6. Hol
land sajtvárosból való. 7. Torvényt sér
tő. 8. Idegdvel felfogó. 9. Zavaros ton! 
10*. Kiütés az ökölvívásban. 11. A hideg 
évszakban. 16. Dd-amerikai állam. 19. 
Téli sporteszköz gyereknyelven. 21. 
Pajta. 23. Sikeresen horgászik. 25. Fehé- 
redik a haja. 27. Szóló közepe! 29. Isko
lai, röviden. 31. Voltaire szavai; második, 
befejező rész. 33. Magyarországi város.
35. Láncfonalat erősít. 37. Az udvar irá
nyába. 39. Halfajta. 41. Rabindranath..., 
indiai író. 43. Idegen tagadás. 45. Dél
afrikai tartomány. 47. Ez a módi. 49. 
magyar "atomváros". 50. Rock an d ... 53. 
Páratlanul kiárad! 54. Meskete része! 
57. Költői sóhaj. 59. Annyi mint, rövi
den.

BO TH  LÁSZLÓ
A HELIKON 15. számában közölt, 

Tamási-novellák cím ű rejtvényünk  
megfejtése: A legényfa kivirágzik, Him
nusz egy szamárral.
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