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Csomafáy Ferenc felvétele

Közös nyilatkozat
Ez év június 14-15-én a gyergyószárhegyi Ferences Kolostorban és 

Lázár Kastélyban több megyei és országos testület közös kezdeményezé
sére 32 erdélyi és Erdélyből elszármazott, de változatlanul ide kötődő író 
és irodalmár A romániai/erdélyi magyar irodalom 1980—2000 között és 
tovább... címmel tanácskozott irodalmunk helyzetéről és időszerű kérdé
seiről.

A résztvevők megemlékeztek a húsz év előtti Kriterion írótáborról, 
amely akkor a hatalom megtorló intézkedéseinek sorát váltotta ki. Az 
eltelt húsz esztendő óta irodalmunk helyzetében alapvető változások 
következtek be; a mai világban más — és másképpen nehéz — helyzetbe 
került a kultúra, változott az irodalomban az értékrend, átalakult az írók 
egymáshoz és az irodalom intézményeihez való viszonya. Súlyos gondo
kat okoz az irodalom és az azt hordozó könyv sorsát meghatározó anyagi 
feltételek hiánya vagy esetlegessége, megváltoztak az olvasók szokásai, 
átalakultak a velük való kommunikáció formái.

A megbeszélések során a résztvevők irodalmunk sorsa, jövője iránti 
felelősséggel tekintették át a mai helyzetben felvetődött kérdéseket, ab
ban a meggyőződésben, hogy irodalmunk képes az ezredfordulós kihí
vásrendszerben a maga sajátos helyét és feladatát megtalálni, s ezek 
alapján szerepét betölteni.

Á jelenlévők elhatározták, hogy az írók közötti kapcsolatok elmélyíté
sét elősegítendő, a sajátos erdélyi lét kihívásaival való szembenézésre 
alkalmas, folyamatosan működő alkotó fórumként állandósítják a gyer
gyószárhegyi írótábort, ahol minden évben egy-egy előre meghatározott 
téma sokoldalú és minél szélesebb kört bevonó megvitatására kerül majd 
sor. A két napos tanácskozáson felvetődött számos — és külön-külön is 
megvitatandó — kérdés közül elsőnek a 2001 májusában megrendezendő 
írótáborban a mai magyar irodalom és a határokon kívüli magyar iroda
lom-részek kapcsolatának/viszonyának kérdését kívánjuk megvitatni, 
felkért előadók vitaindítói alapján, minél bővebb részvétellel. A jelenlévők 
ennek a tanácskozásnak a konkrét előkészületeivel kapcsolatos teendők
ben is megegyeztek.

A jelenlévők megállapították azt, hogy a romániai/erdélyi magyar 
íróknak (és irodalmi intézményeknek) sajátos érdekvédelmi, jogi, infor
mációs, kommunikációs stb. szükségletei vannak.

Részletesen megvitatták a mai helyzetet, a különböző lehetőségeket, 
és közös elképzelést alakítottak ki, amelyet javaslat formájában minden 
írótársunkhoz eljuttatnak, egy közösen elfogadható álláspont és az abból 
következő gyakorlati lépések megtétele érdekében. Ennek alapja a meg
lévő — és íróink legnagyobb részét már magába foglaló szervezetekben 
(Romániai írók Szövetsége, Magyar írószövetség, Romániai Magyar Pen 
Q ub, Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány) korábban végzett munka 
alapján az írók érdekeinek autonóm, nagyobb hatásfokú, egybefogott 
megjelenítése.

Á most körvonalazódó új formákban minden bizonnyal hatékonyab
ban lehet majd elősegíteni irodalmunk értékrendjének újrafogalmazását 
abban az új évezredben, amelynek a küszöbén állunk.

G y ergyószárhegy  2000. jú n iu s  15-én.

A TANÁCSKOZÁS RÉSZTVEVŐI

•  C sávossy G yörgy versei

•  László Noémi versei
•  Szőcs István tanulmánya
•  L ászlóffy  Csaba novellája

•  Egyed Ákos: K üzdelem  az erdélyi 

országgyűlés összehívásáért 1848-ban
•  SERÉNY MÚMIA



HELIKON

LÁSZLÓ  N O ÉM I 
A CSEND UTÁN 

E s t i  k é rd és
Miért ne lopjak, miért ne csaljak. 
Kivájják hitvány szívem a varjak. 
Hazug ajakam keselyűk rágják. 
Hazug ágyékom tépik a kányák, 
ízlik az élet, mért ne fogyasszam. 
Miért gázoljak derékig gazban, 
korgó gyomorral, kopogó szemmel, 
örök holdkóros szent szerelemmel? 
Szállnak a lombok, nézek az égre. 
Szédít a felhők szúmyverdesése.

I m p e r a t ív u s z
Ne szóljak vissza, ne nézzek görbén. 
Hegedűk csöpögő hangja a törvény. 
Dohogó bőgők, sivító brácsák. 
Dallamuk mindenbe belemártják. 
Éljek józanul, emberségben, 
teljesítsem a kötelességem, 
vegyek erőt a fiatalságon: 
legyen autóm, házam, családom. 
Tapad a hínár, nyűik az örvény. 
Legszívesebben nyakamat törném.

"N agy c sa p a t  
álarcos vendég”
Van, amiről még így sem beszélek. 
Legalább hibásnak érzem magam. 
Tehetségem itt határtalan: 
a hibák mindig mind az enyémek. 
Csendemre ázott szürke plakátok. 
Szorongok, valahányszor felmérem: 
hány ismerősöm életében 
felszabadultabb lélekkel járok, 
mint az enyémben, ö k  sem beszélnek. 
Kölcsönösek a vendégségek.

A  h iv a tá sró l
Miért nem ejtek szót a becsületről. 
Világok sorsa így is, úgy is eldől. 
Mint születésem, éppen olyan régi 
probléma ez: ritkán merek beszélni 
azon a hangon, amit mellkasomban 
a csend után először meghallottam, 
amit először küldtem a sötétbe, 
amit az álom súlyos szövedéke 
is átereszt. Gyakran hallucinálok.
A becsületről mégsem prédikálok.

*

"A nemes magyar Nemzetnek ajánlva"
1779-ben különösnek tűnő írás jelent meg 

Pozsonyban. Címe Entwurf zu einen (!) ungari
schen Nationaltheater, szerzője pedig egy Fren
del nevű német katonatiszt. A német szerző a 
következőket írja: "Mely boldogság lészen! ha 
egykor majd a hazai erény érzetétől fognak sziveink 
fel-emelkedni! — Ha egykor majd egy-egy érzéke- 
nyítő résznél egy gyengéd könnycsepp fog Polgár
társaim orcáján remegni. Akkor elértem vágyaim 
célját! Akkor elnyertem koszorúmat!"

Azon túl, hogy Frendel írásai színházelmé
leti gondolkodásunk egyik első írásos doku
mentuma, más szempontból is el kell rajta gon
dolkodnunk. A szöveget olvasva vüágossá vá
lik, hogy újra kell gondolnunk a magyar szín
ház történetének néhány fontos kérdését: A 
többnemzetiségű Magyarországon mit jelent
hetett a magyar nemzeti színház fogalma? Ki
nek a színháza volt a pesti német nyelvű játék
szín? Egyáltalán, hogyan szerveződtek a pest
budai színházi viszonyok?

A Tarnói László által szerkesztett kötet 
mintegy fogódzót próbál nyújtani ehhez az 
újragondoláshoz, amint már arra az Utószó is 
utal. Szerzője ebben megpróbálja megvüágíta
ni az ún. hungarus-tudat meglehetősen össze
tett problémáját: demográfiai, történeti, műve
lődés-, irodalom- és színháztörténeti adatok 
segítségével próbálja szemléltetni azt a bonyo
lult tudati helyzetet, amelyet a hungarus-tu- 
datként való kategorizálás kissé leegyszerűsít. 
Tamóinak nem ez az első ilyen jellegű írása, az 
ItK 1997/3-4-es számában megjelent Értékítéle
tek a magyarországi német nyelvű irodalmi életben 
a 18—19. század fordulóján dm ű közleményé
ben is erről a témáról értekezik. Itt találjuk a 
következő nagyon érdekes észrevételt: "Jo
hann Paul Köffinger budai költő, aki pedig 
külön kis füzetet adott ki a magyar dicsőséget 
felidéző katonadalokból, első generációs bu
dai német polgár volt, aki még Németország
ban született, arról tehát, hogy Magyarország 
Európa védőbástyája, Hunyadi és Zrínyi a 
megmentője, szülei még mit sem tudhattak, ő 
azonban már ezen ősökkel tudatosan azono
sulva serkentette magyar honfitársait, némete
ket, magyarokat egyaránt a Napóleon elleni 
hősi harcra." Németnyelvűség és magyarság 
bonyolult kapcsolatrendszerére könyvünkben 
is eklatáns példát találunk: a cseh Franz Xavier 
Girzik, a pest-budai társulat színésze németül 
írta meg az akkoriban egyik legjelentősebb ma
gyar nemzeti tárgyú drámát Szent István király
ról, Stephann der erste König des Hungams cím
mel. De a sort tovább is folytathatjuk: a Hunya
di családról ír drámát Simon Péter Weber (Die 
Hunyadische Familie). Vagy hogy ne csak köte
tünk példáinál maradjunk: Szent István király 
továbbá a közönségkedvenc német szerző, 
Kotzebue drámájának hőse (a darab a pesti 
német színház megnyitására készült, zenéjét 
Beethoven szerezte). Zrínyi alakját a hivatásos 
színjátszás számára szintén német szerzők 
mintázhatták meg először, mégpedig Werthes 
Kelemen (Clemens) és Theodor Köm er.

Nem állíthatjuk azonban azt, hogy ez a 
közvetítés problémátlanul zajlott volna le. Tar- 
nóival éllentétben — aki szerint egyetlen ma
gyart sem irritált például az, hogy Girzik sze
rint Szent István aligha tudta volna megvaló
sítani a magyar keresztény állam megteremté
sét a németek segítsége nélkül — úgy gondo
lom, hogy épp ennek a mozzanatnak köszön
hető Katona József átdolgozása, amelyben már 
István önerőből győz Kupa felett, illetve Ber

zsenyi töredékben maradt, A somogyi Kupa cí
mű drámája. Találónak tartom Kerényi Ferenc 
észrevételét: "Katona (1813-ban) és Berzsenyi 
(1816-ban) a rendi szemlélet német-magyar el
lentétét helyezi előtérbe, a sajátosan idegen 
István-kép, a keresztény segítséggel pogány 
vérei ellen harcoló király rovására." (Uő: A régi 
magyar színpadon, 1981,123.)

A válogatás nagy erénye, hogy ezt a közve
títési folyamatot nem egyoldalúan mutatja be, 
hisz az ellentétes irányú mozgást is példázza a 
Rudolf von Felsek dm ű lovagdrámával. Szerző
je a magyar Korompay József, a darab pedig az 
egész német nyelvterület egyik legkedveltebb 
művévé vált.

A drámák kiválasztása azért is szerencsés, 
mert sokat elárul a közönség preferendáiról: 
találhatunk itt nemzeti témájú szomorújáté
kot, lovagdrámát, vígjátékot. Carl Anton von 
Gruber Vanina Omano dm ű  klasszikus drámá
ját az irodalomszervező Böttiger Lessing és 
Schiller műveivel egyenértékű drámai alko
tásnak tartotta. Mindazonáltal sosem került 
színpadra, s ez a tény éppúgy a befogadói 
elvárásokról árulkodik, mint a fentebb említett 
színjátéktípusok sikere.

Akötet azonban nem csak drámaantológia: 
a válogatásban található alkalmi versek külö
nösen értékesek, hisz a kor színházelméleti 
nézeteiről, illetve a korabeli befogadói elvárá
sokról is tanúskodnak. Karl Daniel Nitsch Pro
log für das Gesellschafts Theater in Pressburg 
(1800) dm ű írása több szempontból is különös 
figyelmet érdemel. Sokatmondó például az a 
tény, hogy Goethéről és Schillerről csupán egy- 
egy sorban emlékezik meg, míg az irodalom- 
történeti kánonon kívül rekedt szerzőket, Kot- 
zebue-t és Ifflandot öt-tíz soros terjedelemben 
méltatja. Ugyanakkor színházelméleti tételek
re is reflektál: végigköveti a színház intézmé
nyesülésének történeti folyamatát, s ezzel ösz- 
szefüggésben a művészetek, s ezen belül a 
színház funkdójáról értekezik. A színház eb
ben a koncepdóban egy nemzet műveltségé
nek, kultúrája fejlettségének tanújele. Görög
ország, Germánia után — a színjátszás intéz
ményesülésének gesztusa révén — Pannónia 
is a művelt nemzetek sorába emelkedik. A szín
ház ugyanis nem csak szórakoztat — hanem a 
horatiusi elv alapján — tanít is: a színház nevelő 
feladatokat betöltő intézmény, fő feladata az em
ber értelmi, érzelmi és erkölcsi nevelése

A kötet nem a kritikai kiadás igényévd ké
szült, erre utal a pontos filológiai apparátus hi
ánya, a szövegkritikai észrevételek mellőzése 
stb. így a — külsőleg is tetszetős és igényes 
kivitelezésű — kötet kevésbé használható for
rásként tudományos kutatások számára. Mind
azonáltal betekintést nyújt a korszak színházi 
kultúrájába, s a hungarus-tudat problematikájá
nak újragondolásához is hasznos támpontokat 
szolgáltat. S nem utolsósorban: az érdeklődők 
számára élvezetes olvasmány lehet.

D ie täuschende Copie von dem  Gewirre 
des Lebens. D eutschsprachige Dram en in  
Ofen und Pest um  1800. Herausgegeben von 
László Tarnói, Budapest, Argumentum Kiadó, 
1999, 520 1. (Deutschsprachige Texte aus Un
garn. Bd. 2.)

Eredetileg németül: 'Der edlen Nation der 
Hungamgewidmet"(a Stephann der erste König des 
Hungams című dráma ajánlása.)

JÁNOSI SZABOLCS
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CSÁVOSSY GYÖRGY VERSEI
A  borjú halá la
Még nedves és anyameleg.
Az otthon, melynek terhe lett, 
rideg, hideg.
Reszket anyja nyelve alatt, 
a kupányi korpaadag, 
mi jó szokás, csepp irgalom 
szerint kijár, ha a barom 
világra jő,
hintőpora, mit nagyhamar 
a tehén dajkálón lenyal.
A gazda nézi s még segít: 
támasztja roggyant térdeit, 
emelgeti mohó fejét, 
hadd szopja anyja föccstejét.
Szép s boldog perc, mert annyi kín 
és gond utánoz élet ím 
csodát teremt, 
áldás ünnepe ez falun, 
nem szoktak hozza szomorún 
hümmögni. Sógort és komát 
hívnák egy kortyra, homlokát, 
szügyét dicsérik s más jegyet, 
hogy a szülött pompás egyed.
De nincs áldás, nincs áldomás, 
a kutyának is csak rúgás 
jut, a tej, az hej, másra kell!
Ökör az, ki borjút nevel.
Oson az est, alattomos 
szándékot, szép szót egybemos, 
felhő ujjábán fényt csihol, 
akár a görcsös kéz, mikor 
lámpást gyújt az állás felett.
Béke honol, kény ér szelet 
ízére hajló.
A gazda az alomba köp, 
türelmesen hurokra köt 
kis kötelet,
veszi a farzsebbe rakott 
fénylő műanyag-tasakot :
— Ne boci, sapka — szól s nyakig 
ráhúzza, késleg kanyarít 
kendert köré.
A kicsi, hitvány piros-tarka 
liheg, már dagad nyelve, torka, 
lágy köd kél, fullad, förgeteg 
hörög vele — rúg, ráng, remeg, 
vadul vonaglik — micsoda 
pokol idő! nem néz oda 
az élő sem: 
keservesen
vár, foggal tépi a dugót, 
káromkodik és húz egy jót 
a törkölyből, majd hallgatag 
térdel soká. Páros patak 
arcán... A  lélek tiszta ága 
szégyenkezik a másvilágra.
(1989)

Télutó
Szitál az elvirágzott hó, 
kezedet fogni volna jó, 
öledbe hajtani fejem, 
a csődleltárt felejtenem.
Az elbitangolt holnapot, 
csöpp napfényt kolduló vakot, 
a gyász rongyát toronyhegyen, 
az amen-szót, hogy úgy legyen. 
Szitál az elvirágzott hó, 
kezedet fogni volna jó, 
az üdvösség kis, meztelen, 
mécslánggal égő szerelem.
(1989)

Köszöntjük a 75 éves költőt
Téli a lkony
Az ige csetlik-botlik.
Kár minden szóért, 
az alkony is haldoklik.
Az ablak keretében 
színes kristályok karca, 
lüa selymek között 
a táj csontfényes arca 
opálos párát hördül, 
nyílt szája szegletében 
a vércsepp mélybe gördül.
Csak ezt ne,
e szép megszentelt véget 
zsolozsmds sötét bokrok 
térdepelő seregével!
Hazátlan lettünk, puszta népe, 
az otthonunk lett pusztaság 
s az ég is puszta, hol a lélek 
vizekre hullott eszterág.
Ha jönni fog, ne jöjjön el 
a nagyszerű halál, 
legyen csak botrányos a vég, 
ocsmány, mi sorsunkhoz talál 
s a szégyenhez, amit viselhet 
a világ, mely úgy elhagyott, 
mint körhintán keringve szálló 
az olcsó papírkalpagot.
Fekszik a kocsmából kirugdalt 
holttest a sárfoltos havon.
A nép nagy ívben elkerüli, 
capiat a másik oldalon.
Fekszik a holt. Nem rémkép. Jelzés. 
Megszaglászni mind közelebb 
lopakodik egy loncsos eb 
és míg az est gyászfátylat ölt, 
jövője kínzó sejtelmével 
a rezgő fény felé üvölt.
(1988)

H am let
Szerep, szerep, 
sorsítélet, 
kijátszott, 
eljátszott élet, 
füst ki-be az ablakon 
mintázza az alakom. 
Szerepelsz: 
a vér, ha forma, 
csitt! Ez létezési forma, 
függöny mögött hallgató, 
éned is börtönlakó, 
kelléknek még megmarad 
bajvívásod szép jutalma 
méregpoharad.
Halott szülő,
ringyó szülő,
csak a játék
elbűvölő,
csak a szerep,
csak a szerep,
selyem mögül
gyilok mered,
csak az utolsó bizonyság,
hogy érte a véred ontsák,
csak a szerep,
örök kényszer,
vagy elvállalt
botor ésszel,
vagy szenvedély
vagy csak színlelt,
hiú, gyáva, önző, öntelt,
hazug szerep —
Kifordított tenyerek,
befelé forduló szem:
gondolkodom, hazudok,
így létezem.
(1980)

Téli á lm o d o z á s
Tél van, kesernyés füst, az éjfél 
magánya, a sem ma, sem holnap, 
vagy mindkettő, szenvedélyért 
esengő csend, fölém hajolnak 
derengő arcok, lomha fák 
között bujkál a lét homálya, 
sziromnak álmodja magát 
a lélek zúzmarája.
(1989)

Fekete fo h á sz
Sütő Andrásnak 

Feketedünk, feketedünk, 
sírunk fölé telepedünk, 
fordított kép visszapergő 
sorsorsóval, égő erdő 
égre másolja a testünk, 
keresztvivők, ha elestünk.

Feketedünk, feketedünk, 
esti eső festi lelkünk, 
mint a rögöt, lassan ázva 
fekete vért von a házra, 
halál angyala kereste 
küszöbünk a húsvét este.

Feketedünk, feketedünk, 
csillagvesztő betört egünk, 
várrom, akasztófa-dombja

árnyát álmunk bebolyongja, 
arcunk századoktól párás, 
tatárjárás, testvérjárás...

Kérdés halmán vetélt válasz, 
örök keresztuton állasz, 
ferdült fakéz-irányjelző 
alatt, fagyos, bőröd cserző 
éjszakában, bűnöd bánod, 
hollószámyú imádságod:

Uram, roncs már mindkét 
arcunk,

nincs más, amit odatartsunk, 
csak a Tiéd, hogyha értünk 
felöltöd fekete vértünk 
s Golgotánkról poklot járva 
vezetsz a feltámadásra.
(1990 március)

H arangszó
Király Lászlónak

Ha olykor, mint a könnyű korom 
fellebben kihűlt gyermekkorom 
emléke,
az a nyerskőből égre lobbanó
egydg,
a tűhegyű torony, 
az alkony alatt hamvadó, 
porfelhőt szusszanó mezőben, 
az a párákba hasító 
kiáltó jel
harangok zúgó mondatához, 
a jegenyesor sóhajos, 
titokzatos zsoltárszavával, 
szülőfalumnak Bábel-vágya, 
ma már csupán a messzezengés, 
az őr sorsának vállalása.
Hol a virágzó gyermekszem 
számára oly reménytelen 
a magasság, 
délben,
elérhetetlen ablakokból, 
eloldott csónak ringásával 
áramlott ki
egy-egy galambraj csipke-lánca, 
este meg sötét denevérek 
alig sejthetőlélek-tánca.
Tűnő torony, 
gyermekkorom
harangja szól, harangját hallom 
a lélek szülőföldi táján, 
zeng, hazahív, hazám hangjával 
rezeg a jelen ablakfáján.
ós harangszó. Köt, buzdít, éltet. 
Vészt jajgató, viharzó ének, 
ünnep kongása, zendülő 
terekbe bongó bronzüllő.
Apák sír őrző siratója, 
kimondhatatlan elmondója, 
hit a jövőben, hitünk végett 
hirdet hitőrző emberséget.

Ó, gyöngyharang, ó, lélekvárta, 
lesem minden szívdobbanásban 
visszhangod, mely karunk kitárta, 
élsz-e még bennem, élsz-e másban ? 
(1984 november)

A  vers szü letése
Gerlék búgása altatja a délutánt. 
Kert aljában árva kőfal, 
töve nyers pirosra hámlik; 
zöld százlábú tiszafa, 
jövőbe néző padlás.
Az ágakon tucatnyi fáklya, 
lángbaglyok kara őrzi 
a megsejtett világot.
Az ég tócsáin pelyhek, 
rajzó pihék lebegnek, 
a pillanat
ezüst pókháló fonalat 
sodor szivárványtartónak.

Kerítésen gyermek gubbaszt, 
az elkezdődő magányban, 
rövidnadrágban, 
halkan gajdol valamit, 
ami éppen eszébe jut.
Virágba borul a csend, 
szirmait bontja lassan 
lepkék szárnya alá a vers.
(1984)
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SZŐCS ISTVÁN

"... tanult meg Széchenyi magyarul?"
Saját csodálatos találékonyságától elragad

tatott, önhitt korszakunk rajongó képviselői 
mindég dühbe gurulnak, ha a múlt teljesítmé
nyeit többre tartja valaki a miénknél. Pedig új
ból és újból be kell látnunk, hogy az Ancien 
Régime— mely a Duna völgyében egész évszá
zaddal tovább virágzott, mint a Szajna mentén 
— nemcsak a faragott székek, a csipkegallér, a 
vadaspástétom készítése terén múlta felül a ké
sőbbi korokat, hanem az ámítás, félrevezetés, 
elhitetés, az intrika, az ármány és a kínvallatás 
dolgában is finomabb szerkezetű, hatékonyabb 
eszközöket használt. Egyszóval a manipuláció, a 
dezinformáció és a többi titkosszolgálati tevé
kenység tekintetében, amelyekhez nem kellett 
nagyipari háttér és infrastruktúra, a mi korunk 
izzadó szakemberei még mindég csak kezdő 
tanoncok ama nagy korok mestereihez képest.

Hosszú ideig csak a rendőrminiszter recept
jét tudták az utódok maradéktalanul elkészíte
ni: rágalmazz, rágalmazz, rágalmazz, valami csak 
megragad belőle; majd kezdték elsajátítani a bí
boros-politikus tudását is: adjál bárkitől hat sor
nyi írást és akasztójára juttatom érte; de a nagy 
játékmesteri keveréseibe, hogy "tulajdonkép-

Een ki kicsoda"? — még mindég csak hitetlen- 
edő ámuldozással nézünk fel. Mivel a történe

lemalakító nagypolitika leghatásosabb eszköze 
a Szereposztás, a commedia deli' marté szerepek
nek kiosztása. (Régen s ma is.)

Széchenyi Istvánról, én is (mint úgyszólván 
mindenki), már az iskolában azt tanultam, 
hogy csak felnőtt korában tanult meg magyarul; 
mivel odahaza, amint az arisztokrata családok
ban ez szokás volt, német nevelésben részesült, 
meg természetesen franciában is, valamennyi
re; meg latin oktatásban is, ha igen; ha maradt 
még idő a vadászeb- és lóisme, e legfontosabb 
tantárgy besulykolása után.

Megkérdezhető, hogy: na és, mi van abban? 
Miért ne tanulna meg egy gazdag ember, több 
idegen nyelv után, akár csak felnőtt korában is 
magyarul?

Ámde ez a "megállapítás" a legnagyobb ma
gyar szerepével kapcsolatban hangzik el. Va
gyis, hogy mennyire érdektelen dolog egyálta
lán magyarnak lenni, ha még "a legnagyobb 
magyar" is — ahogy Kossuth nevezte Széche
nyit — csak felnőtt korában veszi magának a 
fáradságot anyanyelve megtanulásához; ez azt 
sugallja, hogy az egész magyar ügy csak amo
lyan úri passzió; arisztokrata kedvtelés, mint a 
versenylovak tenyésztése.

Vajon nem csak félreértés, nem pussztán 
tévedés ez az állítás? Nemcsak abból ered, hogy 
1826-ban Széchenyi két levelet is ír barátjának, 
Wesselényinek, s bennük egy-két német kifeje
zés tükörfordítása olvasható, és magának Szé
chenyinek panaszkodása gyenge magyar 
nyelvtudására?

Mai magyar nyelvünk tele van Széchenyi 
alkotta, vagy legalábbis általa bevezetett ma
gyar szavakkal; nemcsak a lóversenyre vonat
koznak ezek, mint a fogadás, futtatás, idomár, de 
"Beöthy szerint: alkotmány, Budapest, erőmű, fu- 
vattyú, kezdemény, kísérlet, működés, műtét, oszta
lék, részvény, sugárút, szabatosság, véderő'. Va
lamint az ildom és az ildomosság, és ő terjesztette 
el megszólításként az Ön névmást. Hát "ahhoz 
képest" felnőtt korában is jól megtanult! — 
mondhatnánk. (Mert nem tudom, hogy például 
a magyar akadémiai nyelvészet nagy pátriárká
ja, Budenz, aki ugyancsak felnőtt korában ta
nult meg magyarul, s akiről ezt nem emlegetik 
olyan jelentőségteljes hangsúlyokkal, mit adott 
az élő magyar nyelvnek? És a magyar életnek?)

Kéri Edit új könyve most arra készteti lel
kendező, csodálkozásra tátott szájunkat, hogy

becsukódjék, és az ajkak szigorú, zárt, keserű 
vonallá szűküljenek össze. Bebizonyítja ugyan
is, hogy az egész módszeresen terjesztett ferdítés, 
hazugság; mivel Széchenyi Ferenc családjában 
a gyerekekkel nemcsak az alacsonyabb rangú 
cselédség beszélt magyarul, hanem a szülők is, 
sőt, mit ad Isten, még Kazinczy Ferenc is, hogy 
Madách Imre nagyapja volt a gyerekek egyik 
házitanítója és Révai Miklós, a nagy nyelvész 
költő a másik, hogy a mindennapok kedves 
kézikönyve volt asztalukon Baráti Szabó Dávid 
Kisded Szótára...

Kéri Edit előkotor, felkutat családi emlék
könyvet, leveleket, feljegyzéseket, a "magánta
nuló" gyerekek vizsgabizonyítványait és kéz
iratos tankönyveit, meg gyakorló füzeteit; — és 
talál például olyan beírást, ahol is Stefi gróf 
nyolcévesen nem mint Stefferl, hanem mint Pis
ta írta alá a nevét; és tizenkét évesen nemcsak 
atyjához írt ünnepélyes köszönőlevelet — az 
éppen megalapított Széchényi könyvtár első 
katalógusáért — magyarul, hanem jószágigaz
gatójuknak is, pipaszár ügyben, s beszámol Ré
vai főtisztelendő úr architektúra óráiról.

Huszonötéves korában choriambusos lejtésű 
magyar verset írt édesanyja köszöntésére —

évekkel azelőtt, hogy magyarul kezdett volna 
tanulni...

Kéri Edit tudván, hogy a hazugság sohasem 
jár egyedül, elősorolja a többi, célzatosan ter
jesztett "valótlanságot” — többek közt, egy oszt
rák lapban István halála után megjelent kétesen 
illatozó vallomást hogy tudniillik társainál csak 
később tanult meg írni-olvasni, tanulmányait be 
sem fejezhette; mivel majdnemhogy félhülye 
volt satnya, görvelykóros és nyápic., és nyomon 
követi, hogy ezek a sunyiságok hogyan bukkan
nak fel később nagy irodalomtörténetekben, lexi
konokban; még rangos, jóindulatú, finomlelkű és 
emelkedett szellemű szerzőknél is.

Szememben Kéri Edit művének nemcsak az 
adja meg az értékét és a hitelét, hogy felvonul
tatja a tárgyi bizonyítékokat Széchenyi valósá
gos tanulmányairól, nyelvtudásáról, és igazolt 
tényekkel felvillantja a mesterlovas, kitűnően 
vívó s ha kell, többszáz kilométert evező atléta 
alakját; s noha elismerem, önálló tudományos
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teljesítményként is méltánylandó a Széchenyi 
történelem-füzetének a felfedezése, mégis leg
többet azzal éri el, hogy bemutatja: tulajdon
képpen mindez eddig sem volt titok, azaz mindez 
eddig is így lehetett volna közismert!

Ugyanis — hogy csak ismertebb nevekre hi
vatkozzam — a valódi tények jórészét feltárta és 
közzétette már az irodalomtörténész, Toldy Fe
renc is; és az ő kikutatta valóságos kép található 
meg a valaha igen népszerű, több kiadást megért 
Beöthy-fáe irodalomtörténetben is! És mégis: a verk
li, hogy "csak felnőtt korában", ment, megy to
vább, mai napiglan... (Beöthy irodalomtörténetét 
később kompromittálták a "turáni lovas" vízió 
csépelésével, s ez jól jött ahhoz, hogy hiteles ada
tait is kitudják az irodalomtörténetből.)

Éppen a torzított és a valóságos tények egy
más mellé sorakoztatásával, és a már az ő kuta
tásai előtt keletkezett helyes megállapítások ex
ponálásával éri el Kéri, hogy belátjuk, nem fe
lületes ítélkezésről, félreértésről volt szó Szé
chenyi esetében, hanem céltudatos, szervezett 
dez- információról... mint az egészséges nem
zettudat módszeres aláásásának egyik lánc- és 
gyöngyszeméről.

Széchenyi 1826-os kifakadásának saját 
"gyenge" magyartudása miatt Kéri két irányból 
is okát adja. Széchenyi István közvetlenül gim
náziumi tanulmányai befejezése után belépett 
az osztrák császári hadseregbe, és tizenhat éven 
át, mint huszártiszt, tömény német nyelvű kör
nyezetben él, nyilván nemcsak németül beszél, 
de legalábbis szakmája dolgairól németül is 
gondolkozik — joggal érzi hát úgy, hogy ma
gyar nyelvtudása megrendült; elszigetelődött 
az akkor szárbaszökkenő irodalmi mozgalmak
tól — Kisfaludy Károly delelésének és a Vörös
marty-csillagzat felfénylésének kora ez —, 
hogy magyar nyelvhasználata beszűkült és 
passzívvá lett... Másrészt: Széchenyi nem a köz
nyelv, a társalgási nyelv szintjén akart magya
rul tudni, hanem a szónoklat, az irodalmi rangú 
kifejezésmód és a tudomány nyelvhasználatá
nak a szintjén... Mindehhez valóban már fel
nőttként, élete derekán fogott hozzá... és hogy 
rövid időn belül egymás után négy könyvet is 
írt magyar nyelven — és másokkal fordíttatta 
németre őket! —, az csak a gyermekkori alapok 
megléte által válhatott egyáltalán lehetségessé!

E képhez még hozzátehetünk valamit: Szé
chenyi ekkor, 34-35 évesen a midlife crisis, az 
életkorközépi válság, a férfi nagy megrendülé
sének korszakában van; túl az úgynevezett 
krisztusi életkoron; az emberélet útjának felén, 
abban a bizonyos sötétlő vad vadonban; még nem 
egész éretten, de szakítva már az ifjonti gond
talansággal, s e dantei-villoni élményhez hoz
zájön még a különleges magyar vonatkozás, a 
dsidai feljajdulás: "Már félezemyi dalt megír
tam s e szót magyar, még le nem írtam... Kol
dusapám, visszafogadsz-e?"

Széchenyi megtehette volna, hogy németül, 
azaz "osztrákul" akar a társadalom kiszolgáló
jából a társadalom alakítójává lenni; de mégis: 
...lám, a fel-feldobott kő példája!

Az is Kéri Edit saját, különleges érdeme, 
hogy éppen most, a megszervezett világközöny 
napjaiban látja meg és láttatja meg a Széchenyi- 
komplexus értelmét, amikor mindnyájan u- 
gyanabban a hajóban evezünk. Amit maga 
Széchenyi a Blickben így foglalt össze: "Mert 
hiszen végtére is minden ember nem lehet né
met, a világ nagyon unalmas volna így"...

(A "német" szó az éppen időszerűvel behe
lyettesíthető.)

Kéri Edit M ik o r  ta n u l t  m eg  S zé ch e n y i m a 
g ya ru l?  Előszó: Kiss Dénes költő; bevezető: dr. 
Mészáros István neveléstudományi prof., az 
Akadémia doktora; lektor Benkő Lóránd aka
démikus, nyelvészprofesszor A Magyarok 
Világszövetsége kiadása, Budapest, 2000.
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Banális történet volna, ha...
Lányomnak, Lillának a nagy út előtt

Hátborzongató éjszakák után megpró
báltam aludni. Idegen földön, ismeretlen vá
rosban. Ronse... A név nem jelentett semmi 
titokzatosat. Aligha játszott említésre méltó 
szerepet Belgium újabb kori történelmében, 
gondoltam (az önálló belga királyság az 
1830-as szabadságharcot követően jött létre); 
sokkal mélyebb rétegekben kell keresni az 
eredetét.

Kényelmes, nagy szállodaszobám volt. 
Itt legalább békét hagynak, kedvemre heve- 
részhetek és lazsálhatok.

A sötétítő függönyön túl már derengett, 
amikor valami távoli nyöszörgésre ébred
tem. Kis állat: nyest vagy menyét képzetét 
keltette bennem  a sejtelmes, korántsem 
szándékosan erőszakos (alattomos?) hang. 
Ha nem lettem volna egyedül, újabb, szag
gatott álmom talán erotikus képekkel társult 
volna; volt rá eset, hogy szenvedélyesen ma
gával ragadott ilyenkor az extázis.

A szádra tapasztott tenyérrel, nehogy fel- 
üvölts, a gyönyör boldog dzsungelére látsz, 
ablakod a végtelenre nyűik. Vadállatok bőre 
gyöngyözik, együtt vágtatsz velük, hiúztes- 
ted megfeszül, antilopvéred már menthetet
lenül folyik, de tovább hajszolod magad, 
gyorsvonatot, autót, repülőgépet (sugárhaj
tásút is) elhagysz, magatok mögött hagytok; 
a gyerm ekkori herv ad h a ta tlan  ligetek 
csendje zúg füledben s az az idétlenül döcö
gő, időtlen szénásszekér. Aranyszálakat hul
lat el azóta is, s te tudod, soha utol nem 
érheted...

Ezúttal azonban az ébredés nem csábított 
semmi különlegessel. A sok élet közül miért 
éppen ez adatott megnekem? A végtelen sok 
én közül a következő napokban, hónapok
ban vajon müyen meglepetés — betegség, 
görcs, fekély, lelki nyavalya, bűn és bűntudat 
vár arra, aid ha a Tisztítótűzben nem is hisz, 
de időnként igényli a gyógyulást, a megtisz
tulást?!

Most éppen azt álmodom, hogy kora haj
nal van, és nem kívánok — erős szó volna rá, 
hogy félek — szembenézni valamivel, ami 
rám vár. (Hol és mikor? a kérdés még nyi
tott.)

Az álombéli hang, mely megismétlődött 
(bizonytalan érzés fogott el): bennem volt 
már. Kiűzhetetlenül. Egyenes vonal gyanánt 
futott végig a szemközti házig, mint valami 
kitöltetlen űrben — és én nem ismertem e 
vonal titkát.

Különben szokványos éjszakát töltöttem 
a vendégágyban. Ideje volt felállni és szét
húzni a függönyt. Nem kellett attól tarta
nom, hogy bamba vagy ijesztő fej, fekete 
gombszem (vagy ellenkezőleg: messzire vi
lágító gálickék, amelyben nincsen semmi 
emberi) leselkedik rám egy alacsony homlok 
alól. Emberi teremtményé, nem állaté; az arc
bőr sárgás, pergamen anyaga nem ludferi, 
inkább gyermeki, egy távol-keleti út emlékét 
idéző.

Egyedül tette meg a száz valahány lépést, 
a frissen öntözött aszfaltúton átvágva, a 
szemközti házig. Az igazság az, hogy nem 
véletlenül vetődött oda, épp ehhez a házhoz. 
Napok óta volt alkalma látni a szálloda abla
kából, hogy ki lakik benne, kik és hányán

járnak a kapun ki-be. A fiatal, szőke lánnyal 
— utólag könnyű lenne úgy nyilatkozni róla, 
hogy hóbortos, együgyű lény — több ízben 
találkozott már az utcán. így hát, úgyszól
ván, a gondolatai vezették most abba az 
irányba, ahonnan hallani vélte a különös 
hangokat. Bizonyára mások, a szomszédok 
is így voltak vele.

Tudatalattijában lehet, hogy az az ösztön 
munkált benne, amellyel a fiatal fákra vadá
szó hódok ki szokták kezdeni a ledöntött 
fa törzseket.

A félhomályban bekukucskált az óriási
nak tűnő kulcslyukon; semmi fény. Gondol
ta, leül a veranda árnyékába. Szellő sem rez- 
dült, a fák levelei mozdulatlanok voltak.

Azok után, ami (be)következett, amit ő 
maga is átélt, nem lehetett egyértelműen fe
leletet adni a kérdésre, hogy valójában ki a 
megszállott!...

A lélek is anyagi természetű-e? Azokban 
a napokban olvasmányaiban elmélyülve sok 
adatot talált arról, hogy az egyház mit tartott 
eretnekségnek valamikor. A paráználkodás 
gúla-, torony- és katedrális-szerkezetei! Lát
szólag jámbor nőszemélyek éjszakai bujál- 
kodásairól gyűjtötték a bizonyítékokat az

illetékes megbízottak, olyan boszorkány hí
rében álló bestiákról, akik feneketlen sóvár
gásaiktól hajtva, csupa döfő, dühös, epétől 
forrongó férfitagba hullajtva, rántva, a leg
különbözőbb állati pózokban, hideg kőpad
lón térdepelve, a hideg kőfalnak támasz
kodva, avagy a csupasz, szálkás lócán, ha
son, nemegyszer pirkadatig űzték bűnös já
ték u k a t a Sátán gyönyörűségére, 
össze-összetévesztve s -cserélve fiúk és lá
nyok testrészeit, nyúlványait, s közben egy
re azt hajtogatták, hogy ők még mindig 
szüzek, úgy, hogy képesek voltak e hazug
sággal pokoltűzre juttatni még a tulajdon 
anyjukat is. A középkori lélek sírt, jajongott, 
hörgött, vérzett a Golgotává felnövesztett ol- 
tári szentség előtt.

Az ésszerűség korának modem vívmá
nyai között (s földhözragadtságában egyben!) 
honnan ezek az avítt látomások? E takaros

polgári hajlékok aligha takarnak primitív 
agyagszobrocskákat, s nem messze, az euró
pai metropolisok szmogfelhőiben fuldoklók 
milliói paradicsomi tájnak képzelnék ezt a 
kisvárost, ha tudnának létezéséről egyálta
lán! (Az a különös eset — melynek sok rész
letét neki alkalma volt már megismerni — 
nem változtat a lényegen; vagy talán még 
sincs így? Cseppet sem lényegtelen, hogy 
hol és kik ennek a pszichometriai felmérést 
igénylő jelenségnek a szereplői! Az áldoza
ton az asztrológiai, kozmológiai vizsgálatok 
segíthetnének-e? (Hipnózissal, álomfejtéssel 
megpróbálkoztak már.)

Mindez aközben fut át agyán, hogy szün
telenül maga előtt látja a titokzatos (egyelőre 
csak annyiban, hogy sápadt, beesett, gödrös, 
mint aki sokáig éhezett) fiatal arcot, mely 
mintha ugyanolyan megközelíthetetlenül él
ne benne, régóta, ismeretlen régiókból üzen
ve, akár a templomoslovagok lelke.

Azzal a szabadsággal — szabad lenni, 
mint a seregélyek! —> amelyet minden ihle- 
tettségre fogékony szellem érez, nyitotta 
meg az ajtót. Nem emlékszik már rá, hogyan 
történt az egész, mikor szánta rá magát a 
merész, tolakodó gesztusra... Előbb meg
nyomta a csengőt, közben hátát véletlenül a 
tölgyfaajtónak vetette.

Az ajtó nyitva volt.
A tisztelendő atya éppoly elítélően nyi

latkozik az orgiasztikus rítusokról, mint a 
babonákról.

"Isten kezeiben vagyunk!" — mondja be
letörődő alázattal; de aztán nem mulasztja el 
megjegyezni: "Franciska nem egyedül volt. 
Ingujjban rohant ki a házból..."

"Kicsoda?"
"Az illető férfi. Van tanú, aki látta..."
A rendőrség már azt is tudja (persze, ez 

is csak szóbeszéd), hogy francia útlevele volt 
az idegennek. Csalás miatt, házasságszédel
gés vádjával (mint egykor Gutenberget) egy
szer már a törvény elé idézték; de akkor 
szerencsésen megúszta ítélet nélkül.

A templom udvarán székelő kupakta
nács elegáns urakból áll; az idős, kölni illatú 
polgárok egytől egyig kicsípték magukat.

"Ki kell füstölni a házból és abból a kis 
boszorkányból is a rosszat!"

"Értesíteni kellene..."
"Kit? Isten helytartóját? A Vatikánt? Vagy 

egyenesen az Interpolt?!"
"Nem tanácsos sietni a nyilvánosságra 

hozatallal."
A gyanúsított férfi (ha a lányon kívül volt 

egyáltalán valaki is a házban) első gondolata 
bizonyára az lehetett, hogy jó volna örökre 
lelépni a "színről”... Ha azt látta, azt tapasz
talta, amit én.

A lakásban minden a feje tetején állt. A 
földön párnák, cseréptörmelék, a fiókok ki
borítva. A lányon, áld önkívületi állapotban 
feküdt a szőnyegen, kék foltok, ütések nyo
ma, mintha erőszakot követtek volna el rajta. 
A szomszédok zárt ajtóval ülnek otthon, 
nem nyilatkoznak; a kiöregedett város lakos
sága, mintha vastag, bénító ködfelhő eresz
kedett volna hirtelen alá, hallgat. Csak 
egy-egy suttogásból lehet következtetni a 
közhangulatra. Fekete Mágiát emlegetnek! 
"Holtbiztos azt űzött az a szerencsétlen le
ány, hogy kapcsolatot létesítsen a Sötétség 
Szellemével. Alátogatója, az a francia, állító
lag egy sovány drogos volt."

folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról

Összezsugorodott, lárvaszerű arcocskát 
látok magam előtt. Alig lehet több tizenhat
tizenhét évesnél. Ahogy letöröltem homlo
káról a verejtéket, és rám nyitotta tekintetét, 
világoskék, üveggolyóra emlékeztető szeme 
egyszerre fejezett ki iszonyt és csodavárást. 
Pillanatok múltán fölismert, maga volt a 
megtestesült gyermeki bizalom (a vissza 
nem térő múltnak valamiféle fényudvara); 
szempillái szintúgy remegtek, mint koráb
ban a réztárgyak körülötte. Ösztönösen vé
delmet keresett, de aztán eltakarta az arcát.

Idegen tömegben kószálok. Minden ku
száit, riasztó, sehol biztos szándék a kézfo
gásra. Pedig az a lány meleg kuckóra, puha 
gyolcsra, valami megnyugtatóra vágyik... A 
romantikus meghittség, a nyüt szenvedély 
korszakai után az álpuritán hangulatot leg
feljebb a csillogó fűszálak, a kesernyés sza
got árasztó kerti gyomok ellensúlyozzák.

Mert a város környéke derűt fakasztó, 
szabadságra ingerel. Az állott vizek szürke
ségén túl minden üde és vadregényes. Ha 
nem is látni el innen a havasi legelőkre, hol 
sziklák közt, szorosok mélyén hegyi patak 
zuhog.

De a komor sikátorokban, a fényesre 
koptatott, repedezett ódon köveken, a hám- 
lásos házfalak között, a sötétlő gerendák, a 
himbálózó cégtáblák alatt a maszk mögött 
rejtőzködő város rejtélyes, bizarr története
ket él át. Recsegő bútorok, maguktól elsza
badult kések, mozsárütők, edények, polco
kon csilingelő poharak, csészék, csorba száj
jal repülő ibrikek. Az elektromos háztartási 
robotgép szikrákat szór, a hűtőszekrény vé
szesen felbúg, mint egy későre időzített Sztá- 
lin-orgona. Ki milyen magyarázatot keres és 
talál a megfoghatatlanra?!

Hivő családok. Bűbájossággal foglalko
zó, pláne szodómiáról szóló könyvekre alig
ha bukkannál otthonukban, ufo-történeteket 
is csak a tévé sugároz. "A ház ura ma is a 
biblia" — hajtogatja a teológia idős tanára, 
mégis zavarba jön: a történtek meghaladják 
tudását.

A nyúlós rémálmok aggasztóbbak a hét
köznapi halálfélelemnél.

Elképzelhető, hogy a régi szűk utcák é- 
lénkzöldre festett zsalugá terei mögül, a 
megfeketült kőhomlokzatok mögül a város 
polgárai a mohos bükk-, tölgy- és gyertyán- 
erdők homályában megbújt koboldok és 
(különben a templom oszlopfőin is könyök
lő) démonok tanyája felé sandítanak ma is, 
és csalóka fények csábítják az ösvényeken 
sétálókat? Elfojtott vágyakozás volna ez — 
mi után?

Szellemes társalgás helyett szinte minde
nütt konok, tompa csend fogad. Mintha a 
késő középkor kétes kimenetelű (germán, 
gót) invázióit idéző kényszerű "univerzalitá
sa" élne tovább a kissé fagyos vendégszere
tetben.

Vákuumba kerül a vándor lelke is, ha 
sötétség telepedik a környező világra, s a 
derengésben feltámadnak a tárgyakkal ját
szadozó, okkult tanokkal hizlalt démonok.

A kabalisztikus jelekből kiolvasni a fény 
és a sötétség ellentétét, mostanság, midőn a 
műholdról készült fényképeken a mélyten
geri áramlások is kimutathatók! Az allegó
ria, "minden dogmák szülőanyja" (Eliphas 
Levi) kiismerhetetlen szakadékok felett le
beg itt. A jámbor hívőket a modem Sátánkor 
kihívása tósérti meg. Ez újabban több aggo

dalommal tölti el az egyház szolgáit, mint a 
(meg kell adni, alaposan lejáratott) ateista 
propaganda. Az intézményes ördögűzés, az 
erényöv és a spanyolcsizma korában volt 
divatban utoljára. Belülről — a hit, a hiszé
kenység oldaláról — nézve jámborabb, egy
értelm űbb idők voltak azok mégis. Az 
ördög, aki a vallási dogma szerint a mérleg 
másik serpenyőjében ül, maga is hiszékeny
ségre biztató lény (mondjuk, ha a falra festi 
magát egy részeg polgár előtt). A tudathasa
dás folytán az érzelmi válság mögül feltörő 
láthatatlan erő azonban a régóta szimbólum
má háziasul t: kénköves esőnél is nagyobb 
fenyegetés. Úgyszólván felmérhetetlen kö
vetkezményei lehetnek a kétezer esztendőt 
— ha nem is végig diadallal — túlélő keresz
tényi együgyűségre nézve.

A város papja szorultságában már annak 
sem tud örüliú igazán, hogy a spirituális 
lángolás belülről kezdte ki a materialista 
megalapozottságú tudati világ törvényeit, 
egész berendezkedését. A moszkovita ideo
lógia világuralmának füstbe menetele (lásd: 
mennybemenetel + füstbe ment terv vegyí
tése) nem okozhat újabb — nevetségbe ful- 
lasztó! — robbanást. Egy közönséges mé

dium mit szólna hozzá?!
'Mi következhet még?! — kérdezi a gaz

dag díszítésű terítővei letakart oltár előtt, a 
fénylő belsejű aranyozott kehellyel kezében 
a felvilágosult tisztelendő atya, miközben a 
ministráns gyerek segít neki, hogy átbújtassa 
fejét a vállkendőn, melyet aztán nyaka körül 
ügyesen megteker. — Ezek már nem a vizek, 
nádas tocsogók lidércei! Éhesek, frusztrál
tak, mint a város sok-sok munkanélkülije. 
Kedvükre packázhatnak velünk..."

Az atomfizika s az űrkutatás korában!
A szellemi elmaradottságnak, csökött- 

ségnek több nyoma van itt, mint a hajdani 
hódító háborúknak. Mit tesz e szolidnak hitt 
polgárokkal a bizonytalanságtól való féle
lem — a modem ipar, a vagyoni hajsza be
láthatatlan borzalmainak árnyékában?!...

Összerezzensz, ha megszólítanak. Min
den ébredés egy félreértés, minden séta egy 
félve távolodás korodtól, saját magadtól.

Zaklatottan járja be a kihalt utcák sorát. 
Nem tud szabadulni az ájult — különben 
csúnyácska — lány rémképétől. Látott már 
közelről ágyhoz szíjazott, megerőszakolt női 
áldozatot. Ilyenkor jellem és alkat vonásai 
jobban kiütköznek rendszerint Sáfrányszí
nű sugarak simogatják a Frandskáék tágas 
szobáinak falait, az ablakszemek is meglehe

tősen nagyok, a kandalló sem füstöl. Benn ül 
a lány, kezében színes képes folyóirat, de a 
családi meghittségnek befellegzett (az olva
sásénak is). A szelídség, az ártatlanság kor
szaka véget ért. A lágyság már csak álca az 
elkékült halántékon, a húsba mélyedő hege
ken. Zsigerek, idegszálak mind megkemé
nyed tek . K örü lö tte  farizeus  rokonok, 
ismerősök visszatetszést, zavart kifejező áb
rázata az ő bágyadt szégyenkezésére. Alan
tas érzés, szánalom volt kezdettől fogva a 
kívülről jött reagálás mindarra, ami a lány
nyal történt (történhetett), s ami környezete 
képzeletében az aljas és buja jelzőkkel volt 
társítható.

Az ő számára is felfoghatatlan kihívás a 
véletleneknek ez az összeesküvése (hogyan 
nevezhetné másképp?); most értette meg 
igazán, mit jelent az, amikor megszokott dol
gokat szokatlan, különös megvilágításban lá
tunk. Olyan titokkal áll szemben, melyre csupán 
egy másik titok adhat magyarázatot.

Végre megérteni a testünk jeleit! — szólal 
meg mellette érces hangon egy biológus. 
Orosz emigráns családból származik. Hány 
határon keresztül jutott el idáig, hogy kö- 
lyökkori hobbijától sanyargatottan, szerény 
másolóként (vagy mázolóként) kedvére dús
kálhasson a flamand mesterek képeiben.

Kiégett, száraz, kopár lelkek között, ahol 
szemmel láthatóan minden merészség holt
vágányba, minden kaland zsákutcába tor
koll, az elementáris imalom vég nélküli 
óráiban, rájössz, hogy már nem szállhatsz ki 
a nyomozásnak nevezett játékból.

A megkísértés krónikája borzongató és 
befejezetlen.

*
Vlagyiszlav Bogdan szerint Franciská

ban belülről szabadultak el holmi láthatat
lan, romboló erők. Először egyedül volt a 
házban, amikor a tárgyak és a bútorok ellene 
fordultak. Másodszor az anyja éppen ké
szült elmenni otthonról ("Kétszer hagyott el 
az apád — mondta nyersen a fürdőköpeny
ben elheverő lánynak, Franciskában kuszán 
állnak össze a szavak —, halott hírét is kel
tették már, de végre Düsseldorfban sztriptíz 
bárokban látták, megtudtam, hogy most is 
latorkodik... Meg kell adnom netó a kegye
lemdöfést."), egyszóval az asszony fél lábá
val már kint volt a házból, amikor hirtelen 
pokoli zenebona támadt. Mintha valaki lese
perte volna a tárgyakat a polcokról s a falról. 
A szobának abba a sarkába repült minden, 
ahol Franciska lovagló ülésben egy támlás
székre telepedett éppen. Az anyjának volt 
annyi lélekjelenléte, hogy a túlfűtött szoba 
közepére penderülve lánya elé ugorjon, s így 
sikerült meggátolnia (utólag legalábbis úgy 
képzeli), hogy a képek s a falióra ingái kárt 
tehessenek benne.

"Arcán a szörnyű zúzódások, a nyüt se
bek. Láthatta ön is. Képtelen, ostoba történet 
— ismétli meg Vlagyiszlav. — A balesetet 
vizsgáló nyomozótiszt (máskülönben maga 
is nő) szinte mohón tapadó tekintettel a kö
zönséges, otromba frivolitás nyomait kutat
ta a fiatal áldozaton (feltételezvén talán, 
hogy a karakter korán megmutatkozik az 
öröklött vonásokon). A megalázott test vo- 
naglani látszott, de ez sokak számára legfel
jebb annak bizonysága, hogy a vallásos 
áhítat nincs messze ama másik, érzéki meg
szállottságtól, mely olykor túlontúl könnye
dén teremt végzetes katasztrófákat..."

A biológus szemtanúja volt annak, mi-
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ként tört fel Franciskából az értelmetlen, 
megalázó tortúrák ellen egész lényével tilta
kozó szenvedély. Vakító élességgel rajzolód
tak ki benne utólag a váratlan merénylet 
kockázatai: csoda, hogy életben maradt!

A lány hisztériás nevetése is arról árulko
dott, hogy szeretett volna szabadulni végre 
a zsibbadtság állapotából. Emlékezni pró
bált valamire... Például arra, hogy forró for
gatag ragadta magával — mindvégig érezte 
az ismeretlen erők szorítását, altesti izmai 
utólag ismét megfeszültek —, s úgy lökte a 
szoba ellenkező sarkába, mint valami rongy
csomót. A téboly villanásai után teljes rövid
zárlat következett. Kinek, minek a vak esz
köze «5?!...

"A belülről romboló erőkre kell magyará
zatot keresnünk — töprengett, vörösben ját
szó, sprőd hajában turkálva, Vlagyiszlav. — 
Hiába oly nyilvánvalóak a gyötrött testen a 
sérülések."

A pap újra átvette velem a maga "tan
anyagát" (a vizsgát megelőző, ismétlő órá
kon volt ez nálunk szokás, a nyári vakáció 
előtt):

"A gonosz szellemek elhintik mérgező 
magvaikat az emberek között. Diabolikus 
hatalommal bír az, úgymond, kit gonosz 
szellem vesz gondozásba. így történt ezzel a 
védtelen gyermekkel is. Ha elegendő szen
vedély tombol benne a falánkságra, bujaság
ra, bosszúra, netán gyűlöletre is, ez azt je
lenti, hogy szövetségre lépett az ördöggel. 
Ilyenkor csak az imádság, az Istentől kapott 
segítség menthet meg valakit..."

"A könnyed elcsábíttatás? — replikázott 
vele a biológus. — De hát ön is láthatta: 
kizárt dolog! Ez a leányka gyanún felül áll, 
nemcsak elhanyagolt külseje, a természetes 
női hiúság úgyszólván teljes hiánya miatt, de 
mert a gyönyör »korbácsütései« helyett a 
téboly rémképei élnek benne ma is változat
lanul. Hasi fájdalmak gyötörték... Képzelje 
el, milyen érzés lehet a megfoghatatlan lé
nyekkel magad körül. Az ember nincs akivel 
hadakozzék, csak azt érzi, hogy kiszolgálta
tott, és a csontjai elnehezülnek."

Franciska akkor éjjel összekuporodva, 
borzongva aludt el. Nem volt, aki megment
hette volna testét, lelkét ez elkárhozástól.

Másnap nyugtatókat kapott. Én már a 
tisztulás pillanataiban találkoztam vele. 
Vagy inkább a szenvedés és a szégyen csalt 
holmi halvány pírt az arcára. El-elsírta ma
gát, s ilyenkor már-már magam is hallani 
véltem a számtalan (emberi? ördögi?) láb 
dobogását, mintha viharos táncba készülné
nek sodorni engem is, rettentő, vad ütem
ben. Kétségbeesett erőfeszítéssel ragadnám 
ki magam mágneses körükből, hogy elérhes
sem az ajtót, s a kilincsre rácsapva kitárjam, 
hogy hanyatt-homlok meneküljek onnan.

A Franciska kicsiny, sovány ujjait tanul

mányozom. Magam elé képzelem, amint ki
merültén a földre rogy, majd felragad a pad
lóról egy törött üvegű szentképet és a mellé
hez szorítja. Hirtelen elsötétedett előtte a vi
lág, éles fájdalmat érzett a nyakán, a ha
lántékán, ujjaival odanyúlt, s valami mele
get, ragadósat érintett. Vér volt.

"Descartes szerint Isten minden dolgok 
kútforrása — mondja hangosan Vlagyiszlav, 
úgy, hogy a pap is hallhassa. — A világegye
tem nagy gépezete láttán Isten nem érez se 
szeretetet, se gyűlöletet, beéri a titkokkal, 
melyeket csak a tudás fénye szabadíthat meg 
a fölösleges sejtelemtől... Tudom, így gon
dolkodni — nevette el magát az emigráns 
biológus — egyesek szemében felér az eret
nekséggel. Az eretneküldözésnek Oroszor
szágban is nagy, fényes múltja van. Talán 
Merezskovszkijnál olvastam, hogy az eret
nekek perét a felállított Szent Szinátus előtt 
tárgyalták egykor. Az ítélet úgy szólt, hogy 
a főkolomposok kerékbe töressenek, a többi
ek megbotozandók, az orrlikaikat fel kell 
hasítani, s a férfiak gályarabságra, a nők fog
házba vagy kolostorba vettessenek... Há
nyán szenvedtek gyötrelmes halált azért, 
hogy végül mégis beigazolódjék, amit Leib
niz állított volt: minden mozgás okozója az 
emberi szellem, amely ideákból áll, valamint 
centrumszegletekből. A világegyetem az Is
ten harmónia szerint működő gépezete, ha 
úgy tetszik: óraműve... Erre nyilván jön az 
ellenvetés, miszerint..."

Kivárta, amíg a pap méltó válaszra ra
gadtatja magát:

"Az, hogy Isten ember képében öltsön 
testet, épp olyan esztelen állítás, mint azt 
mondani, hogy a kör háromszög vagy négy
szög alakú... Most én várom az újabb replikát 
— húzta el a száját az egyházi ember. — 
Hogy az ige testté válása csupán keleti virágos 
beszéd. Lám, más is forgatta Merezskovszkij 
Antikrisztusát."

Füst kaparja a torkomat (meglehet, kerti 
gazt égetnek valahol); de érzem, tudom, at
tól sem esnék izgatott kábulatba már, ha fe
jem et netán  parázstartó  fölé hajtanák, 
melybe sámán füveket és esszenciákat szór
tak.

A Franciska titka — az én történetem is 
immár — egyelőre tudós fők számára is 
megfejthetetlen maradt. Hát akkor e polgá
rok előtt, akik számára a bűnön hűi "terra 
incognita"-állapot: Istenkísértés! Mit kezd
hetnének ők ezzel a titokkal.

Újabban egy Blackner vagy Blackster ne
vű amatőr biológus kísérleteiről rebesgetnek 
valamit... a növények érzelemvilágát illető
en. A hazugságvizsgáló gép meghibásodása 
miatt állítólag az egyik rendőr úgy feldühö
dött, hogy elpusztította a kísérleti alanynak 
tekintett növényt. Az incidens után a többi

növény, minteg gyilkost kiáltva, feltűnő mó
don — mérhetően — összerezzent e rendőr 
közelében, míg más személyek iránt közöm
bös maradt...

A Frandskáék lakásában a dísznövények 
mindig nagy becsben álltak. Nos, hangzik az 
okoskodás, ha igaz, hogy bizonyos növé
nyek villanyhuzalokat összebogozva képe
sek rövidzárlatot okozni, és házi berende
zéseket, sztaniollemezeket is megrongáltak 
már, miért ne forgathatták volna fel a szóban 
forgó házat? Na és, hogy ráijesztettek arra a 
lányra, talán "érzelmi leckének" szánták!...

Mások megint okkult teóriákkal igyekez
nek bizonyítani a világot mozgató angyali és 
ördögi lények jelenlétét az emberek életében. 
A jezsuitákra hivatkoznak, akik szerint az 
angyalok tulajdonképpen az Isten termé
szetfölötti ajándékának tekinthetők; ha nem 
is fizikai, de metafizikai értelemben véges 
létünk tartozékai. Relatív örökkévalóságukat 
maga Szent Tamás is megvilágította volt: "az 
időfolyam partján állnak, és csak akkor lép
nek a folyamba, ha cselekvésbeli feladataik 
ezt megkövetelik tőlük."

A Ronse-ot is érintő időfolyam sodrában 
— e riogató bagolyhuhogás szerint — az, 
ami ezzel a lánnyal történt, ha nem is csoda, 
de égi jelnek tekinthető... Vagy mégsem?! E 
rontó erőkkel és teóriákkal szemben hátha 
épp egy ártatlan szempillarezdülés jelenti a 
kárhozatra ítélt világvég enzimjeiben szuny- 
nyadó kezdetet.

A száraz szélben gyanús sóvárgások.
Betemetett illúziók.
Sehol a kockázat, hogy a vakság sikáto

rában vár valaki vagy valami... Ellenfél — a 
felújított lovagi tornán!

Égy bolyongó számára marad a talán má
sutt.

A Valahol.
Tompa, szívós érzés. Nem vágy, nem is 

hit már. Csak az évszázadok alól feltörő őrü
let salakja.

2000. IV. 1.

*A néhai kelta-germán törzsek földjén Ró
ma tartós uralmának a frankok betörése vetett 
véget. 864-ben Kopasz Károly veje, Vaskarú 
Balduin megvédte a tartom ányt az újabb betö
rések ellen, s elsőként kapta meg a Flandria 
grófja címet. Jó fél évezred múltán Flandria 
Európa legnépesebb és leggazdagabb földjének 
számított. A városok — köztük Ronse — polgá
rai posztószövésből, kereskedésből, később 
csipkeverésből éltek, és meg tudták védeni sza
badságukat grófjaik, de még az idegen fejedel
mek ellen is. A XIV. században Artevelde Jakab 
vezetésével fellázadtak  I. Lajos gróf ellen. 
Flandria utolsó grófjának, II. Lajosnak Mária 
nevű unokáját Miksa herceg (majdani császár) 
vette feleségül; ez által Flandria, Burgundiával 
együtt, a Habsburgokra szállt.

Az angyalok relatív örökkévalósága
E.-nek

Szállj magadba! — mondja és rám sandít.
Egy titok után kutat, amelyre csupán egy 
másik titok (az övé) adhatna magyarázatot.
Keserű füst kaparja a torkomat, elöl az 
udvarban fonnyadt kerti gazt égetnek, kicsípett 
újpolgárok sietnek el fintorogva a kapu előtt.
A nappalok vagy az éjszakák hátborzongatóbbak? 
Csak azt tudom, hogy az értelmetlen önsanyargatás 
felér egy Fekete Mágiával. A nyúlós rémálmok 
aggasztóbbak, mint a häköznapi halálfélelem.

Móser Zoltán felvételei
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BÖLÖNI PÉTER VERSEI
P á r iz s , P á r iz s
Párizst először
egy vendéglőben láttam.
Kávét ivott és cigarettázott, 
a cigarettán ott maradt 
a rúzs nyoma, 
mint a csésze peremén, 
kényeskedve, két ujjal fogta, 
csak néztem és lágyan 
ébredt a szerelem bennem, 
szemében furcsa fény csillogott, 
Miles Davis játszott 
és puha kurvák táncoltak 
kemény férfiakkal, 
izzadton, harsányan vihogva.
Tenyerén macskaköves tér nyílt, 
bőrébe cipőnyomok égtek, 
későesti séta, hűvös megtisztulás, 
vakon elszórt csókok 
virítottak az esőben, 
a köveken, a tócsák vizében, 
mintha tükörbe néz, 
halkan száll, vonaglik 
a fekete trombitaszó, olyan szép, 
ahogy szép egy ölelés, 
egy szeretkezés, ahogy ölem

lüktet keze nyomán.
A lábát mustráltam, 
hosszú, egyenes utca 
vezetett egyre beljebb, 
láng lobbant az égen, 
az ablakokban, a város köldökén, 
valaki az eső közepén énekelt,
La vie en mse, 
kis szürke veréb, 
nagy fekete véreb, 
fekete tmmbitaszó, 
langyosan lüktet, lebeg, 
ahogy repülni vágyik az ember 
a nyugati széllel, 
la vie en rose, kis veréb, 
a rózsák madarakká lesznek 
egy ecset nyomán, 
szavakba festett sziromvihar, 
csak egy zajos vendéglő 
és egy asztal a sarokban, 
a füstben Párizs üldögél, 
mintha nem is lenne 
semmi más, csak a szép.
Bámultam egyre, 
mosolyogva tűrte, 
hogy nézem őt.

L á to g a tó
Azt hiszem, 
köszönnöm illene, 
hogy benéztél hozzám 
az Makón tegnap este, 
ködös szemekkel, 
ahogy szoktad, 
kicsit részegen, 
mzsdás levelet 
tettél asztalomra.

U ta z á s
A vonat átsuhan 
a közhelyeken, a táj 
kopott festmény az ablakon.

Olyan, mint amilyet 
a piacon láttam 
délelőtt,

pimspozsgás jézus 
és tizenkét 
sápítozó apostol.

A n n a  éneke
Éjszakánként démonok 
röpdösnek szobámban, 
néha táncolnak velem.

Árnyékuk reggel 
a konyhába költözik, 
gőzölgő kávé illatában 
fakadnak dalra.

E g y s z e r ű  tö r té n e t  
Prológus
Egy kávét? — kérdezte.
Inkább nem — feleltem. — Későre jár.

Leírom a szót és nem értem.
Valaki megmagyarázhatná, 
de félek,
ehhez egy Jézus-kaliberű elme 
szükségeltetik. I. II.

I. fejezet, melyben hősünk létére 
rózsaszínű báj telepszik.

Zsuzsát egy hete nem láttam már.
Tudom, nem illik ilyet mondani, 
de a magány nem olyan rossz dolog. 
Kicsire meg nem adok.
Hülyeségeket beszélek, hát persze.
Mert nem volt gyertyafény, 
hozzám vagy hozzád se volt.
De volt egy rózsaszín fürdőszoba.
Szó se róla,
rejtezett ott egy-két élvezet.
Azután a kanapéra is leszédültünk.
Ennyi volt.
Minden ráadás
unalmas önismétlésbe bocsátkozás 
lett volna.

II. fejezet, amelyben hősünk levelet ír.
Nem írok levelet számítógéppel.
Pedig a szövegszerkesztő program

szebben ír, mint én.
Néha már hajlok rá,
hogy nálam okosabbnak higgyem.
Lehet, hogy okosabb, 
nem vét helyesírási hibát.
Meg olyan sületlenségeket sem enged meg, 
mint a pillanat hevében lerótt levél.
Mert könnyebb kijavítani.
Ezért hát kézzel írok.
Olvasni, szenvedni tőle úgyse én fogok.

Legfeljebb, ha eszembe jut.

III. fejezet, amelyben a nem létező 
távolság árnyékot ve t hősünkre.
Hogy a világ végén lakom, 
nem zavarna túlzottan.
Most már nem.
Megszoktam, kevéssel beérem.
De nem szégyellem bevallani, 
hogy buszra, vonatra ülni, 
útnak indulni jó dolog.
Az ablakon túl elsétál a táj.
Szabad vagyok.

IV. fejezet, melyben hősünk könyvet 
olvas, először az íróasztalnál, 
majd az ágyában.

Olvasok, állítom magamról.
A könyv jól mutat kezemben.
Úgy néz ki,
hogy az már szinte entellektüel.
Üres sorok a betűk alatt.

Emberek hullanak, akár a legyek. 
Megfigyeltem,
a jó négerek meghalnak a filmeken. 
A rosszak is persze.
Ebben a könyvben is.
De ebben a könyvben szép nő is van 
A harmadik ágyból száll ki éppen. 
Ringasd a csónakot, bébi. 
így, amerikaiul.
Az irányt a negyedik felé veszi.
Ha megéri, persze.
Mert ebben a könyvben tényleg 
mint a legyek.

Szeretem ezt a könyvet, 
már amennyire szeretni lehet 
egy agymosást.

Epilógus
Az élettelen dolgokhoz nem értek. 
Az élőkhöz sem.
Túl bonyolult,
zöld, kék, sárga, piros minden.
Én monokróm vagyok.
Nem biztos, hogy fehér és fekete, 
néha zöld is.
Meg persze piros, sárga, kék.
Nem a hazafiság szól belőlem, 
a véletlen hozta így.

Mert én egyszerre 
csak kétszínű vagyok.
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DEMETER SZILÁRD

Tempetőfi naplója
— önlengés, mozi, vagy amit akartok —
(befejező rész) 
"Márpedig itten 
zene nincs!"
Nagyot néztem. Mert nem a 

Kedvesem hentergett kétes tisz
taságú hálózsákom alatt, hanem 
egy szép, magas kislány. Egy
másra néztünk, kérdés, honnan 
került ide. Geróf vigyorgott, fris
sen idekerült szobatársunk, Ka- 
jesz mentegetőzött: még a dél
után keresett, mondta, ő itthagy
ta, várjon meg, ha akar. Akart. 
H ü m m ö g te m -h á m m o g ta m , 
hogy én bizony nem tudom, a 
szomszédban m ár műdaloknál 
tartottak Medveczkiék, Szenná- 
éktól hatalmas buli zaja szűrő
dött ki, szórakoztak a magyarok. 
Mindenesetre hónom alá kaptam 
a blockflőtémet, kiráncigáltuk 
Medveczkit is a gitárjával, mind
annyian kivonultunk a konyhába 
borozni. El is érzelmesedtünk 
rendesen, én fújtam, Medveczki 
pöngette, előbb-utóbb mindegy 
volt, hogy mit, mert Gerófék tel
jesen mást énekeltek, néha meg
jelent Szenna is, vigyorogva, egy 
üveg vodkával, csábított, men
jünk be táncolni a kétszer két mé
teres szobába, ahol már tizen- 
valahányan a negyedik láda sör
nél tartottak. A vodkákat, persze, 
nem számolom.

A folyósó testületileg kivo
nult tiltakozni éjféli programja
ink ellen. Mi testületileg kivo
nultunk a folyosóra. Egy a há
romhoz volt az arány. Szerva itt, 
előny ott, nem lett meccs, Szenna 
tiltakozott egy behatoló ellen, az 
visszaütni már nem mert, mert 
többen csöndesen elmagyarázták 
a helyzetet, erre feljött a kapus is, 
megkért, vonulnánk be valame
lyik szobába, ivott egy korty szil
vapálinkát, visszament.

Márpedig itten zene nem lesz, 
fogadkozott besszaráb barátunk, 
náci holnap dolga van.

Márpedig itt zene lesz, fogad- 
koztunk mi is, hajnali ötkor egye
dül fújtam kínkeserves hallgató
kat, búsultam erősen, de a szobá
ba bemenni nem mertem, mert 
ott vol a nő. Aztán már magyar 
barátaim határozott kérésére be
fejeztem. Lefeküdtem.

A nő határozottan nem gyil- 
kolási szándékkal nyakam köré 
fonta karjait. Almosán is gyönyö
rű b b n e k  tű n t, m in t p é ld áu l 
smink nélkül, ellenfényben, még 
akkor is, hogy amikor rámült, 
smink nélkül láttam, ellenfény
ben. A hajnali deregésben magá
évá tett. Tudtam, hogy Kajesz 
néz, nem zavart, lefordítottam, és

részeg barátaim horkolásának or
vé alatt megismételtük az aktust. 
Lihegett, persze, de csak mintha 
kocogna. És megkérdezte, hogy 
ismerem-e Pilinszkyt.

Ö sszeom lottam . Ism erem , 
persze, mondtam, az ágy közös, a 
párna nem, próbáltam menteni a 
helyzetet, de tudtam: a vasárnap
nak vége lett.

Hétfő
Pikáns ügy. Belematatunk a 

teremtésbe. Alter deus? — meg
engedhető, bár ebben az esetben, 
ami elolvasható, tulajdonképpen 
nem más, mint az alkotó imájá
nak hordaléka. Mert az ima, szi
gorúan személyes, privát beszéd, 
akármilyen képtelenségnek is tű
nik ez, ami nyilvánosságra kerül
het, az az üledék, a lom, a valaha 
fontosnak talált, mára viszont fél
retett, elfeledett tárgy. Mint a- 
hogy tárgy az imamalom is. Bár
mennyire lassan vagy gyorsan — 
és a mozgás, mozgatás alapvető 
— forgatjuk a hengert, azért még 
nem biztos, hogy imádkozunk is.

A hétfő-bűn
A hétfő-bűnt a nép egyszerű 

ajka egyetlen szóval jelöli: érdek
lődés. Piaci változata: kíváncsis- 
kodás. Ha valaki hétfőn nem csak 
a világban benne van, hanem e 
konkrét és undorító megismerési 
formát is gyakorolja, azt illesse 
társad a lm u n k  részéről mély 
megvetés, jusson jogos utálat ré
széül, pária lehet ő, osztály
ellenség. Ki hétfőn nőket nézeget 
buszon, trolin, villamoson, azt 
száműzni kell a sportoldalra, a 
tavalyelőtti szaharai homokváré- 
pítő-verseny és a tavalyi alaszkai 
hólabda VB közé, csapd le az utá
latost, mint a legyet. Fel nem fog
hatja, hogy a buszon, trolin, villa
moson, akár az utcán a lány vágy
teli mozgása nem neki szól, a teg
napnak még, netán az éjszaká
nak, az elkenődött smink az ar
cán szélrózsa, méla tekintete mu
tatja az ellenirányt, figyelmeztet, 
ne lógj bele a képébe, te barom, 
nem elfuserált térkép, elcsúszott 
nyomtatás, rejtek az, őriz álombé
li látomást, amiről én már nem, ez 
a sorozatfilmen nevelkedett gü- 
lüszm ű bamb pedig már soha

semmit sem fog megtudni. Mert 
hétfőn a férfi nem ketten van, 
egyedül, dolgozik, nyög, terhet 
cipel, mellékutcán, oldalfolyósón 
setten, kaparja a lelkét a földről. 
Az asszony, az én asszonyom, 
bárki asszonya virágozzék, ha 
akar, nyíljon ez egyszer magának. 
Ez meg itt beletenyerel, tipod 
együgyűen a lány feltartott arcá
ba, csámmog, nyála folyik, állát 
mindjárt felkötöm.

Ki hétfőn villamoson felka
cag, lelkét tűz égesse. Kik ketten 
harsányan társalognak, ne kapja
nak kompótot a kórházban. De ki 
kommentál, csettint, banyákra 
kacsint, orcáját a légbe mártsa, és 
ne legyen rajta ejtőernyő, de meg
nézném, köpnék melléje hegye
set, lám, igaz-e, hogy egyszerre 
érnek földet.

Istenkém, sejtem én az első 
nap titkát, de hogy miért nem te
remtettél mindenkit egyformán 
rútnak, gonosznak és ostobának, 
mint amilyen én szoktam lenni 
hétfőnként, azt már nem veszi be 
a gyomrom. Igazság lenne a föl
dön.

Halottak Napja
Valahogy rendbejöttem, mire 

felébredtem, az a nő eltűnt, a 
Kedvesem megbocsátotta az őszi 
futásomat, egésszé álltam össze, 
cigánykerekeztek az androgü- 
nök. Halottak Napjára mindenki 
hazautazott, csak én maradtam, 
nem mintha nem lett volna, hol 
összegyűljünk a rokonaimmal, 
dolgom volt.

Halottak napján délelőtt öreg 
nénik tipegtek a tem ető felé, 
mintha már vissza sem akarná
nak jönni, kegyeletteljesen ren
dezték a virágokat. Este a lobogó 
gyertyák és céltalanul ődöngő 
emberek közt a sírkövek szemio
tikái megközelítésén fáradoztam, 
mert másfajta az emberáradat mi
att nem volt lehetséges. Áhítattal 
voltak eltelve az emberek, mint 
részeg mészáros disznóöléskor, 
körülbelül, azt hiszem.

Késő éjszaka egy üveg bor ki
nyitásán fáradoztam, egyedül ül
tem a szobában, fejem fölött a rit
mikusan gyorsuló ágyrugózajok 
egyértelműen szeretkezésről val
lottak, a szomszéd szobai üvöltö
zés sem tudta elnyomni. Elkes
kenyedtem, leveleket olvastam, 
tavaly írtam, írta, mindegy. Egyre 
furcsábbakká váltak a vonalak, 
m egannyi im bolygó gyertya
lánggá, de hazudott a retinám, az 
asztalilámpa feljebb mászott a

polcon, visszanézett.
Fent átköltöztek egy másik 

ágyba, az is nyikorgott.

Ima, holdfény, szeretet
"Szomszédom, Isten, ha né- 

hanap /  éjjel kemény kopogással 
zavarlak...", edenig az idézet, to
vább rí a költő, én nem, ha falakat 
döngetek, akkor rosszat kívánok 
a felebarátomnak, a szüleinek, a 
szülészorvosnak, de legfőképp 
az angoltanárának, aki megtaní
totta őt hablatyolni, minek rá- 
üvölteni a Doorsra mégegyszer a 
szöveget, ha már mindenáron 
hajnali háromkor bulizni akar
nak, elégedjenek meg egy Morri- 
sonnal. Nekem, például, ilyen
tájt, még ő is sok. Csapjon beléjük 
a tüzes istennyila, kérlek, Uram, 
csak egy idri-pidri villámocskát. 
Akkorkát, hogy épp az az átko
zott zenemasinéria szétmenjen. 
És ez a Jimmy-gyerek. Meg az 
angoltanára.

Ha ráérsz, légy szíves, árassz 
el egy gátnyi özönvízzel is, főleg 
a budiba menjen, úgy kb. derék- 
magasságig, majd bocsáss tűze
sőt, hogy ki is száradjon, és egy 
kevés Idórt adj, Istenem. A kony
hába lángot, szabály ozha tót, ket
tőt legalább.

Ja, és kéne még egy kis világ
béke, több pénz, boldogság, i- 
lyesmik. És pöccintsd meg azt a 
mozdulatlan első mozgatót, mert 
megállhatott. Megfagyott a zene. 
Félórája ugyanazt a hangot hal
lom. És Karinthy fejében elindult 
már az első villamos.

Tekét választanám
Reggel jött Prímbalett, sza

vazni kellene, közölte, nem illik 
rontani a statisztikákat. Szeszti
lalom is van, tette hozzá, az alko
holisták remegő kézzel ütik mel
léje a pecsétet. Édesanyám tele
fonált, apám felvette a rendruhá
ját, m ondta, temetésekre szo
kott benne járni.

"Cu incredere", bátorítottak a 
szavazóbiztosok, könnyű nekik, 
románok. Szavazni végül is nem 
olyan nehéz, egy pecsét ide, egy 
pecsét oda, egy amoda, belejön 
az ember.

Valami nem jó.
Na, végre, tiszta lappal, remé

lem, az elnök is, jó lóra tettem. 
Még jó, hogy nincs rájátszás, las
san a szem élyim  zsúfoltabb, 
mint az útlevelem. A jól végzett 
munka örömére Prímbalettel le
léptünk a Jókaiba, kezdtem ösz- 
szezavarodni, bántam már a pe
csétet, mennyi szép elnökjelölt, 
és mind énekel. Ez zeneadó, vilá
gosított fel Prímbalett, elhittem 
neki, tényleg, ennyire optimisták 
nem lehetnek.

Tizenegy óra, nem jött a bo
szorka, még elérhettük volna az 
utolsó villamost, de nem siet-

folytatás a 10. oldalon
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tünk, a bentlakásokhoz amúgy 
sem vitt volna ki. Másnap kide
rült, hogy Clinton megnyerte a 
választásokat, de nem itt.

Én mindenesetre összepakol
tam, elutaztam Szegedre, rész
képzésre, ahol többnyire a ká
véautom atával társalogtam, és 
állandóan a számítógépszobá
ban lógtam, nyomtam az emaile- 
ket a Kedvesemnek, barátaim
nak. De ez egy másik történet. A 
vége tartozik csak ide, amikor ha
zafelé indultam.

Szigorúan 
ellenérzett vonatok 
Szeged — Budapest
Szom bat, reggel 9 óra: A 

szomszédomban lakó lány meg
bolondult. Begolyózott, bepör- 
gött, kifejelte magát idegileg etc. 
Az apja jött érte. A lány nem és 
nem, addig haza nem megy, amíg 
nemtudommiből ötöst nem kap. 
Erre megérkeztek a mentők is.

11 óra 22 perc: Én pedig nem 
tudom, jó vonaton ülök-e. Pedig 
jónak kellene lennie, hazame
gyek. Késéssel indul (ha az, ame
lyiknek lennie kell), nem arról a 
vágányról indul, amelyikre kiír
ták (ha még mindig ugyanarról 
van szó), nem arrafelé megy, 
mint a múltkori (az az volt, mert 
megérkezett). Hogy én milyen 
hülye tudok lenni. Bírok, így 
mondaná az átellenben ülő lány, 
kedves kis madárfeje van, apró 
szem ekkel. Lehet, hogy kissé 
kancsi is, ezt nem bírom megálla
pítani, mert valahányszor rám
néz, el kell kapnom a tekintetem, 
elvégre nem fixírozhatok egy 
kancsi, madárfejű nőszemélyt.

12 óra lOperc: Az alföldfeltöl
ti a szemet, addig látsz el, amed
dig  nem  szégyellsz. Talán a 
Hargitát is láthatnám, ha tud
nám, merre van Kelet. Nap nincs, 
subickol az Úristen, mosogató
rongy az ég.

12 óra 13 perc: Kalauz jön, fia
tal fiú, mintha a "Szigorúan ellen
őrzött vonatok"-ból szalasztották 
volna. Mindenkinek köszönget, 
megköszöni, hogy oda bírod ad
ni a jegyet, örül, hogy alá bírhassa 
írni a jegyet, nem kis karton-ficuj- 
ka, itt papírt adnak az útról.

12 óra 30 perc: Jó vonaton ü- 
lök. Bemondták egy állomáson. 
Úgy is vehetnem, hogy szóltak 
nekem.

12 óra 47 perc: Az előtérben 
négy lány úgy cigarettázik, mint
ha lélegezne. Tehát rá lehet gyúj
tani, hm. Annál is inkább, mert a 
szomszédban kultúrcsevely, ta
nárképző főiskolás pinkók színes 
kurzusaikat tárgyalják, mutogat
ják fűnek-fának. Szegények, ta
lán v izsgázni m ennek, zéhá, 
m ondanak néha okosan. Meg 
kell vallanom, tele van ez az út 
izgalmakkal.

12 óra 50 perc Ezek a nők 
hazamennek, bazmeg. A mamá
jukhoz. A mamájukba.

12 óra 55 perc: Jön a büfés, 
kérdem, hol van itt a részeg-rész
leg, vagyis van-é fokhagymája, 
kis Balkánt adj, Uram. A mozgó
pasas ezt úgy fordítja le: sör. Na, 
mindegy, ha már kidugaszolta.

13 óra 10 perc: Megint szól
nak, állomás. A beszívás-kifújás 
lányok leszállnak. Taccs, fütyül a 
füttyel bíró, Kornél, hogy valami 
vicceset is írjak már ebbe a napló
ba.

13 óra 30 perc: Aki nem olvas, 
az eszik. Senki sem bámul ki az 
ablakon. Vagy semmi bajuk sincs 
magukkal, vagy fantáziátlanok, 
vagy pedig nem érdekli őket az 
alföldi tarló. Engem sem, tehát 
valami bajom lehet magammal. 
Esetleg még van képzelni erőm. 
Mert e vidéket nem bírom meg
személyesíteni. Nem bírok né
pem nek őse lenni. Az alföld 
olyan, mint az ágy alatt fekvő nő, 
és ebből az égvilágán semmi sem 
következik.

13 óra 35 perc: Ez a vonat tem
pósan elcsigáz.

13 óra 55 perc: Budapest. És 
ezzel már sokat is mondtam. 
Fele, ha igaz.

Ünnepek
Az ünnepekre értem vissza a 

Szobrok Városába, alighogy 
megcsókoltam a babám, már fa- 
xoltam is haza magam, mert jött 
az

Angyalka és a Karácsonyfa, 
ilyenkor a szüleimnél a helyem, 
hogy jól el tudjam irigyelni a hú- 
gocskám  ajándékát. A hivők 
templomba mentek, a nem hivők 
a tévé előtt ültek, az alkoholisták 
örültek, végre, otthon is lehet 
büntetlenül inni.

De az igazi, mármint az ott
honról elfajzott fiatatoknak az 
igazi ünnep mégis az Újév. Ez a 
nagy részegedések, és a még na
gyobb kijózanodások ideje. Szü
lővárosomtól nem messze, egy 
lehurbolt volt pionírt? borban 
tobzódtunk Paplanékkal és Robi- 
ékkal, Huba otthon kúrálta gyo
morfekélyét, Kuzin néha be-be- 
nézett, Geróf megszokása szerint 
megígérte, és mégsem jött el.

Nem hiányoztak. Minthogy a 
bátyámmal szerveztük az egész 
hacacárét, én már egy nappal ha
marabb bementem, tüzelrú, Ku- 
zinéknak lovuk is van, hát ő hoz
ta a fát, felhordtuk, míg kimele
gedett a villa, köményessel éltük 
túl a hideget. Alapozásként nem 
is volt rossz, másnapra is jutott, 
mire megérkeztek a bátyámék és 
Paplanék, én már rég a kataszteri 
hivatal nem hivatalos munkatár
saként feküdtem mértékegységet 
a hóba. Hatalmas bulit csaptunk, 
mintha az esedékes atomháború
ról szereztünk volna nem hivata

los információkat, jó mulatság, 
férfimunka volt.

Elseje, természetesen, fogad
kozással kezdődött, ami közelről 
sem a rendszeres óralátogatásra 
vonatkozott. Sőt. Épp csak hogy 
haza akartam érni. Valahogy.

A G enéz is könyve
Utolsó hetek, a történet vége, 

bár ismétlődik, a történetem is
métli önmagát. Utolsó hetek is 
eljárnak szemináriumra, heten
ként jár a csoport, sohasem u- 
gyanaz a hét, utolsó hetekben 
mindenki gyúródik, első padba 
ül az utolsó hét, lássák őket. Hü
lye csel. Gyorstalpaló. Vizsgák 
jönnek, szesszió. Ilyenkor a 
könyvtáros nénik vitamintablet
tákat szednek, január elsejétől 
iru lv a -p iru lv a  be-bekapnak 
egyet, Saridont is. Hatodika után 
v iszont férjeik előkészítik  a 
nyugtátokat, a jeges borogatást. 
Esténként legföljebb az elfáradt 
lábak dörzsölgetése kölcsönöz 
némi erotikus vonást az együtt- 
létnek, méghogy szexuális élet.

Lanyhul a szerelem az egye
temisták körében is, vagy módo
sul, az építészhallgató (bezárt) 
síkokra osztja a teret, az orvosis a 
mellégzöngék alapján mormolja 
a vírusos légúti megbetegedések 
teljes skáláját, a biológus végre 
nappal is szeretné, hogy lásson is 
valamit, az informatikus forma
tál, a történész 19... január ...-én, 
-án, a filozófus gyengéd létrefle
xiókat végez, a filológus suttogva 
elkövetett nyelvtani hibákat ja
vít, a matekes számol, mint a fe
ne, de hogy mire gondolhat az 
állatorvosis, merthogy a pszicho
lógus, brrr, borzalom.

De még mindenki nyugis, 
még nincs vizsgaidőszak, lehet, 
hogy elmarad, mindenkinek ösz
töndíjat adnak, a fénymásolókat 
azért beköltöztetik a hidegvizes 
csapok alá.

Szesszió előtt kedvesek a cso
porttársak egymással szemben, 
szünetben csupán mosolygós ar
cokat látni, érdeklődnek a kedves 
mama és a kurzusok teljessége 
felől, a link csoporttárs szóbaáll a 
stréber libával. Szépeket mond 
neki. Nagyon szépeket mond ne
ki. A kurzusokat másnap vissza
adja, az anyag negatívja arca bal 
felén látható. Aggasztóan nő a 
koffeinszint, az alkoholban ki le
het mutatni a vért, nő a statiszti
kusok esélye, mert mindenki itt 
van, pedig Florida sokkal jobb 
hely.

Szesszió előtt azért mégis más, 
mint szesszióban, bátran lépnek az 
emberek a járdakövek szegélyeire, 
a kéményseprőket sem köpik le, a 
peremvidék lovaskocsijainak for
galmát sem zavarják az égre bámu
ló egyete misták

Szesszió e lő tt m eghato tt 
anyukák szipogva pakolják a vi

tamindús kaját, ennie is kell a 
drágámnak, egész nap könyv- 
tárazik, te, apjuk, mi az a közép
terminus, olyan szépen beszélt a 
gyerek a telefonba, felét sem ér
tettem. Hát azért adjuk a pénzt, 
hogy tanuljon, mondja büszkén 
az apa, és titokban a katonafény
képére pillant.

Szesszió előtt egy, maximum 
két sör előtt ülnek az egyetemis
ták, nagyon hosszú szavakat bö
fögnek fel, a kocsma úri közön
sége kizárásos alapon próbálja 
kitalálni nemzetiségi hovatarto
zásukat.

Szesszió előtt még szépek az 
emberek, mindenki alszik egy pi
á t  ágyban, párnák közt.

De szesszió előtt már kétszer 
kel fel a nap.

És szesszió előtt menetrend
szerűen feldagadtam.

A fogorvos széke
Eleinte vodkával gyógyítot

tam a fogfájást, de akkor nem tud
tam tanulni. Elmentem hát a 
fogorvoshoz, húzni fog, mondta, 
zsibbasztót injekdózott be, leülte
tett, szokjam a látványt. Én inkább 
a fogorvos székét nézegettem.

Tévedés ne essék, nem ama bú
tordarabról van szó, amelyik nagy
ban emlékeztet egy ka tápul tülés és 
egy nyugágy kereszteződésére (és 
ezzel ki is merítettük a fogorvosi 
szék leírását), hanem arra az ülő
alkalm atosságra gondolok, a- 
mely vagy kényelmes, vagy nem, 
de ráereszkedve pihenteti a fog
orvos megfáradt tagjait, miután 
kipofozta a hisztiző pádensét a 
váróterembe, és reszkető kézzel 
rágyújt, a lkalm asint gerincre 
dobja asszisztensnőjét.

Félreértés ne essék: nagy tisz
telője vagyok az orvosi karnak és 
egyéb egészségügyi szakmunká
soknak (ez egyben nálam nagy
fokú távolságtartást is jelent), 
előző bekezdés utolsó kitétjét 
sem pajzán szellememtől vezet
tetve tettem meg — nem, sőt, aki 
elirigyli e munka hősétől eme kis 
élvezetet, az menjen haza, és írja 
le százszor, hogy "Jobb egész álló 
nap a szájakban vájkálni, mint rö
vid coitus után megnyugodva új
rahajrázni, és a következő pád- 
enst megszabadítani a fájdalmai
tól". Megjegyzem, dég  hosszú ez 
a mondat.

A fogorvos széke sokat hallott 
darab, füle a ráragasztott cukor
mentes rágó. Éjszakánként a fal
lal vált halk jajkiáltásokat, gő
gösen hallgat a műtőlámpa, vij
jogva röhincsél a fúró. És— szak
terminológia híján — azok az 
izék, akikkel addig kocogtat a 
dók, míg majdnem széttöröd a 
köpőcsészét, halk csörrenésekkel 
nyugtázzák a fogó csattogását 
aznapi hőstetteiről. Ámde még
sem ők e tér kitüntetett tárgyai.

Mert a fogorvos székébe a
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fogorvos ül. Az asszisztensnő áll, 
vagy számlák közt fekszik (azért 
vendégkönyvet emlegetni túlzás 
lenne).

M ondom, helyeslendő kép 
ez.

És egyből elszállt az ihlet, 
prózába váltottam, amint engem 
tessékeltek a fogorvosi székbe. 
Tanulni fogok, dübörgött az a- 
gyamban, mert még csak egy na
pom van az egyik legnehezebb 
vizsgámig.

Tábori kis trakta
Na, most már egy egész é- 

vem, azt hiszem.
A xeroxos néni két példány

ban másolta le a kölcsönkurzuso- 
kat, a kisunokájának lesz, már 
nyolcadikos a gyerek, jó lesz gon
dolni a jövőre is. A gyerek még 
nem döntött végérvényesen, így 
mindenfélét összeszed. Megmu
tatta, egész gyűjteménye van, 
minden karról, a bal szekrényben 
vannak a féléves tantárgyak, és 
nem tudnék-e nyomtatott kur
zust szerezni, mert Lacika, így 
hívják az unokát, csak a nyomta
tottat olvassa, a házi feladatát is 
számítógépen írja. Meglepődve 
érdeklődtem, ennyire időtállók- 
nak gondolja a kurzusokat, á, le
gyintett, ezeket a vén faszikat 
nem lehet olyan könnyen kiebru- 
dalni, mondta, bennük meg lehet 
bízni. Úgy látszik, a tanárok is ide 
járhatnak fénymásolni.

Fejlógatva ballagtam be az 
egyetemre, a folyosón (!) talál
koztam Hubával, aki felháborod
va mesélte, nogy ahol betűt vet
nek, és suhogó húsú lányok szen
de pillantása alatt érlelik a jövőt, 
vagyis a bölcsészeknél aláírás- 
gyűjtést kezdeményeztek az "n- 
1" néven elhíresiút baromság 
visszacsinálásának érdekében. A 
tét az lenne, hogy ne is álmodjon 
ösztöndíjról az a dög disznó, aki 
egy vizsgájára nem ment el, mert, 
ugye, egyesek bezzeg mindegyi
ken szam bázva végigmentek, 
mint brazil buldózeres az esőer
dőn. Na, mondtam, rohanok, én 
szeretem aláírni a nevem, annak 
idején sokat gyakoroltam, alig le
het megkülönböztetni kézjegye
met az édesanyámétól.

Huba visszatartott, ne rohan
jak úgy, megvár az a lista, viszont 
kifejtette, hogy miért háborog. A 
vicc ebben az aláírásgyűjtésben 
csak annyi, hogy igazából érzel
mi megalapozású ez a bölcsészes 
felhork, elvekről, illetve elvi 
megalapozásról szó sem lehet, 
bár első ránézésre úgy tűnik, 
mintha, de nem, a baj csak az, 
hogy a másik elém kerülhet a lis
tán, lenyúlja az ösztöndíjamat, s 
m ilyen dolog ez, dögöljenek 
meg.

Na, javasoltam, mennyünk, 
kapjunk be egy sört, és gondoljuk 
végig okosan, logikusan, hogy

melyik oldalra álljunk. A Jókai
ban már ügyesen összeraktuk a 
kockákat: két eset lehetséges — 
vagy azt feltételezzük, magya
ráztam, hogy különböző képes
ségekkel vagyunk megáldva, 
vannak okosabbak, vannak bu
tábbak, és olyanok, akiket direkt 
egyetem istának kevertek ki a 
szülei, nászéjszakán Gadamert 
tettek a párna alá, ebből viszont 
az következik, hogy mindannyi
an akkora érdemjeggyel rendel
kezünk, mint amekkorát megér- 
demlünk, tehát a nemvizsgázók
nak kuss, elszarta az ösztöndíját, 
hát elszarta, az már az ő baja. 
Vagy pedig aztat mondjuk, hogy 
elvileg mindenki egyenlő esély- 
lyel indul, egyenlő mértékben 
vagyunk ellátva az ész dolgában 
(és a felvilágosodástól errefele 
ezt ismétli minden, magát okos
nak tudó ember, aki titokban mé
lyen  lesajnálja  a bu tábbnak  
gondolt fele-, vagy még annyi 
sem barátját), akkor meg olyan 
vizsgarendszert kell működtetni, 
amelyik e tétel alapján formáli
san garantálja az objektív értéke
lés lehetőségét, olyan rendszert, 
amely rákényszeríti (vagyis kel
lene) magát a tanárt is az objekti
vitásra, jelentsen ez a szó bármit 
is. Viszont ennek a vizsgarend- 
szer követelményeinek, termé
szetéből fakadóan, mindenkire 
egyformán érvényesnek kell len
niük, rugalmasságát a pótvizsga 
biztosíthatja, és ha elvileg ki kell 
zárni az egyirányú személyes vo
natkozásokat, tehát a tanár előí
téleteit, akkor a diák is köte
lezhető, hogy minden tantárgyat 
egyformán tudjon, ergo a nem
vizsgázóknak megint csak kuss.

Nahát, pont ez az, bólogatott 
Huba, miközben én már a máso
dik sörömet rendeltem, ha már 
ilyen okos vagyok, egyébként is 
átmentem a már említett vizsgán, 
pont ezt a feltételrendszert bar- 
molta le valamelyik díszpinty a 
szenátusból ezzel az "n-1 "-es ötle
tével, ezáltal implicitemegkérdő
jelezte az egyetemi oktatás lé
nyegét. A saját munkáját, a mar
hája, tette hozzá Huba.

A kortynyi szünetben elkép
zeltem, amint ez a paplanfejű tu
dor otthon ül, és hetedikes köly- 
ke algebrafeladata fölött mélázva 
mondikálja, "n-1", n-1, baszki, de 
jól hangzik, valamit már csinálni 
kéne ilyen név alatt, FIAM, AZ 
ÉLET HARC, OLDD MEG A 
FELADATOT, AHOGY TU
DOD!", azzal rohan a telefonhoz.

De hogy vágjam annak a cso
porttársamnak a szemébe, tettem 
fel a kényes kérdést, akivel heten
te leisszuk a többit, hogy bazeg, 
te nem érdemied meg az ösztön
díjat, mert nem voltál vizsgázni, 
mikor tudom, hogy pont akkor 
fájt a foga, kirúgta a barátnője, a 
második egyetemén is akkor volt

a vizsga, a trolisofőrök meg el
húztak délre. Szintén érzelmes
kedve motyogok neki, hogy "Há, 
izé, de ügyes voltál, előttem vagy 
a listán, hű (félre: tenném bele), 
na, most mondd meg (félre: ez 
nem igazság, a fasz kivan), nézd 
a hülyét, hát hogy zárta kilence
sen felül a félévet, megáll az em
ber esze!", ez utóbbit ki lehet 
mondani hangosan is. Gyenge 
vigasz.

Ekképpen osztottuk bánatun
kat Hubával, nyakunkba szakadt 
Prímbalett is, meg Habóktrabók, 
később Robi, aznapról elmaradt a 
könyvtárazás.

Abszolút zérus 
(egy kis számmisztika)
M inden m indezzel össze

függ-
"Esze semmi, fogd meg jól", 

tart közben szünetet a Mondás, 
mielőtt újabb szaknyelvbe válta
na. És a Mondás nagy úr, terelget, 
m int nyáját, langymeleg asz- 
szonyfülbe suttog a Kondás, 
disznó csürhe.

Mindeközben remegő lélek
kel számolok, számba abroncso
lom éltem, bele én. Mivelhogy 
láttam már Egyetemistát, aki a 
vizsgajegyek (eredmények, bah!) 
kifüggesztésekor hátraszegte a 
fejét, és úgy üvöltött, mint aki a 
Fenevadat készül a világra nem
zeni. Más meg hitelét gyűjtögeti, 
méri a bizalmat, kuporgatja a 
krediteket, mintha olyan nagy 
dolog lenne egy év alatt egy évet 
elvégezni. Olyan nagy.

Nézzük csak. Egy: ez nem je
lent semmit, ennyien vagyok. 
Kettő: lásd az előbbi mondatot, 
plusz a nő. Három: a magyar i- 
gazság, de ezt egyes szakokon 
becsületszóra sem akarják elhin
ni. Négy: kanaszta. Öt: valakit fo
lyam atosan le lehet kü ldeni 
sörért, amíg a parti szakad. Hat: 
alant gyűl az éji had. Heten a ha
lott ládáján, johhohhó, még egy 
üveg rum. Nyolc: legalább két 
kórus, több szólam, több nóta. Ki
lenc: erről a számról nem jut e- 
szembe semmi, hacsak nem a tíz: 
tiszta víz. Tiszta sor. Egy sor tíz 
lenne jó, sortűz, piros sapkában a 
szenátus, kékben a kivégzőosz
tag tagjai. Pontosak, kegyetlenek, 
szépek. Mint a számok. Tizenegy, 
ezt csak úgy leírtam, ha már a 
ké tjegyű  szám oknál tartok , 
egyébként is MECCSET AKA
ROK NÉZNI!

Eső isten sírássa Mexikó 86- 
ot. Én pedig józan pillanataimat 
számolom.

(Le)Teremtésem
története
Az előző részek tartalmából: 

kezdetben teremté Isten az eget 
és a földet, engem, meg az ösz
töndíjat, és még valamiket össze
vissza. A hetedik napon meg

pihent. Ami semmi ahhoz képest, 
hogy én hét napot pihentem, 
mert nem érkezett meg az ösz
töndíj, aggódtam már a gyere
kért. A nyolcadik napon az Úr 
elválasztotta a titkárságot a sóhi
vataltól (Gazdasági Osztály), a 
dékáni fogadóórát az ebédidőtől. 
Kérést kellett leadnom, köll-e az 
ösztöndíj, vagy sem. Köll.

Láttam a dékánt, nem ő. Még 
egyet, az sem ő. Másfél óra múl
tán tényleg ő lett ő, besunyítot-
tam.

Vigyázó szemeit rám vetette, 
Ádám, mondta, miért ettél a tu
dásnak fájáról, na, láttam ennek 
is asszonnyal verés lesz a vége. 
Át is küldött a titkárnőhöz. Dol
goztunk az asszonnyal, miköz
ben mások sokasodtak, legalább
is egy idő után nem fértünk az 
irodában.

Végre megpecsételtetett. És 
Iátá Istenke, hogy ez így jó.

Én pedig kimentem a kertbe, 
lelkem lebegett felforrt agyvizem 
felett. Nevet adtam mindenik ve
rébnek.

Nullpont
Minden folyik. És minden hi

deg. Folyik és hideg. Fent, ahol 
nem folyik, fú. Fú a szél. Alant 
meg minden folyik. Vagy fehér. 
Vagy nem, gyalogost üt el a jég. 
Ilyenkor vagy Lót, vagyis ha
gyod, faragják a sót bálvánnyá az 
útügyi munkások, mert egy kecs
ke, ha nyalja, még nem csinál ta
vaszt. Az út-ügyes viszont földet 
jelez, remeg a feje.

A Szamos, az az őrült sem tud 
már tájékozódni pár kilométeres 
szakaszon, én sem, de ő nem 
azért, mert minden fehér, hanem 
mert m indenütt folyik. Lassan 
már Ágnes asszony kislányának 
mejjeit nyaldossa, belocsog oda 
neki, ő lenge fehérneműt reklá
moz, festett-fesletten fürdőbu
gyit egy bódé oldalán, ahova 
csapódik a hullám, még nem az 
enyém, a Szamosé, rámászik. A 
Szamos. Mint ki honnan nézi. Na 
honnan? Ez itt a kérdés.

Én fentről. Nyakig belelógok 
oda, ahol fú, és ahol remeg a híd 
is. Együtt remegünk bele. "Sze
ged nem volt, hanem  nincs", 
mondta állítólag Ferenc József, 
"A Szobrok Városa nem is lesz", 
ketten javítjuk a legnagyobb ma
gyart.

Oldalt, hol is van az? Még sze
rencse, hogy van jobb, a kezem. 
Arra. Bal, mármint a szerencse, 
ha nem így állok, akkor hol van 
az, hogy oldalt. Emígy meg min
den fehér, ott sincs. Nekem nincs 
oldalam. Pont vagyok, pont itt, 
pontosan érzem azért magam.

A fene essen bele.
Haza fogok menni.
így már sokkal jobb. Tél van. 

Kimondtam.
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EGYED ÁKOS

Küzdelem az erdélyi országgyűlés 
összehívásáért 1848 tavaszán
Az 1848-as európai forradal

makban az országgyűlések igen 
fontos szerepet töltöttek be. Az 
volt a feladatuk, hogy a változta
tásokat és azok módját is legiti
málják, a kialakult új hatalmat 
törvényesítsék s kidolgozzák az 
új alkotmányt.1

Bár a szerepük azonos vagy 
nagyon hasonló volt, az ország- 
gyűlések helyzete az egyes forra
dalmakban rendszerint másként, 
sajátosan alakult. Annyira sajáto
san, hogy minden tipizálási kí
sérlet felesleges, eleve kudarcra 
van ítélve. Célravezetőbbnek lát
juk az összehasonlító módszer, 
amely a különbözőségeket szem
léletesebbé teszi. Itt természete
sen csak néhány modellértékű 
példa megemlítésére vállalkoz
hatunk.

Kezdjük a francia forrada
lommal, amely 1848-ban volta
képpen elindította az európai 
eseményeket,2 s Erdélyre is nagy 
hatást gyakorolt. Franciaország
ban a győztes forradalom4 szer
vezte meg és hozta létre az új 
helyzet legitimálására a nemzet- 
gyűlést, amely május 4-én alakult 
meg s a második francia köztár
saság alkotmányának kidolgozá
sára vállalkozott. A francia al- 
kotmányozó gyűlés tagjait a nép- 
képviseleti jug szerint választot
ták meg. A márciusi német for
radalom már kezdettől fő céljá
nak tartotta a polgári jellegű al- 
kotmányozó gyűlés létrehozását, 
mert ez által az egyesülést akadá
lyozó rendi diétákat meg lehetett 
volna szüntetni. Érdemes figyel
nünk Poroszországra is, ahol a 
rendi országgyűlés dolgozta ki a 
polgári parlament megválasztá
sának szabályait.6

Ausztriában a március 13-15-i 
bécsi forradalom elérte ugyan, 
hogy a császár alkotmányt ígér
jen, de csak a május 15-i megmoz
dulás után került sor a nemzet- 
gyűlés összehívására az alkot
mány elkészítése érdekében. En
nek az volt a célja, hogy az ab
szolú t hatalm at alkotm ányos 
monarchiává változtassa. Anem- 
zetgyűlést egyébként demokrati
kus elvek szerint választották 
meg; a parlamentbe bejutottak a 
nem zetiségek és a parasztság 
képviselői is. De ez a parlament 
is a birodalom egységét és füg
getlenségének védelmét fő fel
adatának tartotta. Következés
képpen a magyar önállósodási 
törekvéseket nem támogatta.7

Magyarország helyzete azért 
volt kivételes és sajátos, mert 
amikor a bécsi események hírére 
Pesten kirobbant a forradalom,

nem  kelle tt az országgyűlés 
összehívásáért küzdeni, hiszen 
az 1847-ben összeült rendi gyűlés 
akkor is folyamatosan működött. 
És a pozsonyi országgyűlés — 
mivel megvolt rá a hajlandósága 
— nyomban hozzáfoghatott a 
rend iég  eltörlését és a polgári át
alakulást biztosító törvények 
megalkotásához.8 Pest forradal
mának s a magyar rendi ország- 
gyűlésnek a programja majdnem 
teljesen fedte egymást. Ilyenfor
mán az országgyűlés a forrada
lomnak a törvényességét is biz
tosította.

A pesti 12 pont és a pozsonyi 
törvények azonos célokat tártak 
a magyar társadalom elé. Ismere
tes, hogy a magyar nemzet kí
vánságait összegező 12 pontos 
program ot a magyarság nagy 
többsége napok alatt elfogadta. A 
pozsonyi törvényeket pedig a ki
rály személyesen hirdette ki ápri
lis 11-én.

Abban, hogy a magyar forra
dalom törvényes úton, véráldo
zat nélkül győzni tudott, a rendi 
országgyűlésnek, benne Kossuth 
Lajosnak és körének döntő szere
pe volt. "A magyar forradalom 
eltért tehát a többi európaitól ab
ban — írja Gergely András —, 
hogy az új legitimitást a rendi or
szággyűlés hónapok óta aktív re
form m unkájára tám aszkodva 
nem töréssel, hanem a jogfolyto
nosság biztosításával valósította 
meg, amelyet tovább erősített, 
hogy Pozsony városában nem 
tört ki forradalom, ott nem állot
tak fenn olyan körülmények, a- 
melyek a törvényhozás munkájá- 
nak leg itim itásá t egykorúan 
vagy később megkérdőjelezhet
ték. Ennek folytán a magyar át
alakulásra teljes joggal használ
hatjuk a "törvényes forradalom" 
(Gergely András kiemelése) elne
vezést, amely jelzi az átalakulási 
folyamat régi formák között tör
ténő, kétségbevonhatatlan legiti- 
mitású, királyi szentesítést nyert 
sajátosságait."9

A magyar modell tehát bebi
zonyította, hogy kivételes esetek
ben a főként nemesekből álló 
rendi országgyűlés is alkalmas 
fórum lehetett a polgári átalaku
lás alkotmányos kereteinek biz
tosítására, a népképviseleti rend
szer meghonosítására. Ami nem 
kis mértékben a reformkori elő
készületeknek volt köszönhető. 
Látni fogjuk, hogy az erdélyi ese
mények is magyar modell szerint 
kezdődtek meg. Az sem lehet 
azonban vitás, hogy az ilyen for
radalomban a régi rend és az új 
rendszer között nem következ

hetett be olyan szakadás, mint 
ott, ahol az új alkotmány kidolgo- 
zását népképviseleti ország- 
gyűlésre bízta a forradalom. Erre 
a legism ertebb példaként az 
1793-as, valam int az 1848-as 
francia alkotmány megszületése 
hozható fel.

Erdély nem volt olyan kedve
ző helyzetben, mint Magyaror
szág; az előző rendi gyűlés már 
1847-ben feloszlott, s az új diéta 
összeilléséig, május 29-ig a forra
dalom kezdetéig még két és fél 
hónapnak kellett eltelnie. Emiatt 
kihasználatlanul maradt az az 
időszak, amely az átalakulás szá
mára talán a legkedvezőbb felté
teleket biztosíthatta volna.

Az erdélyi forradalom törté
netének alapkérdései közé tarto
zik, hogy mi okozta az említett 
késést, milyen erők és érdekek 
álltak az események hátterében.

Tény, hogy hosszú időn át az 
erdélyi magyar politikának min
den erejét arra kellett összponto
sítania, hogy a diéta összehívását 
kiharcolja, a programját összeál
lítsa, majd a gyűlést megszervez
ze. Mivel ezekkel a kérdésekkel a 
történetírás csak érintőleg foglal
kozott,10 s az erdélyi forradalom 
történetét tárgyaló Erdély 1848— 
18491., 1898-ban megjelent köny
vem is terjedelmi okokból csak 
röviden szól ezekről, szükséges
nek tartom a vonatkozó esemé
nyekkel most behatóbban foglal
kozni. Ez a kérdés egyébként 
szerves részét képezi könyvünk 
tárgyának.

Az e rdé ly i o rszággyű lés 
összehívásának módját köny
vünk előző fejezetében ismertet
tük. Erre vonatkozólag javaslatot 
tehettek a rendek, a törvényható
ságok, a Gubemium, illetve elnö
ke s természetesen az uralkodó. 
Az összehívás elrendelése azon
ban fejedelmi, illetve a Habs- 
burg-korban királyi jog volt. Ki
vételes estekben a főkormányzó 
is összehívhatta a rendeket, i- 
lyenre azonban a Habsburg-kor- 
ban 1848-ig csak egyszer került 
sor.111848-ban az erdélyi ország- 
gyűlés ügyében Teleki József fő
korm ányzónak, Jósika Samu 
kancellárnak s végső soron az 
uralkodónak, V. Ferdinándnak 
volt meghatározó szerepe.

Gróf Teleki József 1842-től 
volt Erdély főkormányzója. Tör
ténettudós, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia elnöke, konzer
vatív felfogású politikus, a di
nasztia és a Monarchia híve, aki 
azonban az erdélyi joghagyo
mányhoz és törvényességhez szi
gorúan ragaszkodott. O a mér

sékelt, alkotmányos változtatás 
iránt bizonyos nyitottságot tanú
sított, de a tömegmozgalmaknak, 
pláne a francia típusú forrada
lomnak határozott ellenfele volt, 
azonban amikor kényszerhely
zetbe hozták, engedni tudott a tö
megnyomásnak is.

Báró Jósika Samu erdélyi kan
cellár, közismerten Metternich- 
hez közel álló — ha szabad ezt a 
korabeli kifejezést használni —, 
"ókonzervatív" politikus volt. Hí
ven szolgálta az egységes monar
chia koncepcióját, a Pragmatica 
Sanctio alapján. Erdély és Ma
gyarország uniójának gondolatát 
elutasította s igyekezett mindent 
megtenni, hogy megakadályoz
za. Erdélyben a konzervatívok — 
a márciusi "rövidzárlat" után12 — 
az ő tanácsaira hallgatva csele
kedtek. Egyébként nevéhez fűző
dik a Konzervatív Párt megalapí
tása Erdélyben, amelynek elnöke 
1848-ban testvére, Jósika Lajos 
volt.

A király, V. Ferdinánd (csá
szárként I.) tulajdonképpen már 
rég bebizonyította alkalmatlan
ságát a birodalom vezetésére, s az 
1848-as eseményeket annál ke
vésbé értette. Helyette inkább az 
Államkonferenciát alkotó szűk 
udvari csoport hozott döntése
ket, de 1848. december másodi
kéig formálisan uralkodó ma
radt, tehát a központi határozato
kat az ő nevében tették közzé. A 
tényleges vezető udvari csoport 
élére a cseh származású Franz 
Kolowarth állam m iniszter ke
rült, aki a magyar törekvések s 
Erdély uniója ellen nem késleke
dett hangulatot kelteni.13 Erre az 
udvari csoportra erős befolyást 
gyakorolt az ún. Kamarilla (a- 
mely akkor is volt, ha manapság 
nem illik beszélni róla).

Az e rd é ly i o rszág g y ű lés  
összehívásának a gondolata elő
ször azon a március 20-án Ko
lozsvárt tartott értekezleten me
rült fel, ahol a reformkori liberális 
ellenzék, valamint a Konzervatív 
Párt néhány vezetője a pesti már
cius 15-i esem ényeket vitatta 
meg. Március 20. és a következő 
napok kolozsvári eseményei vol
taképpen az erdélyi békés forra
dalom elindítói voltak. Tisztán 
kell látnunk, hogy a kolozsvári 
program  jelentős, igaz, főleg 
hangsúlybeli vá ltoz ta tásokat 
eszközölt a magyar nemzet kí
vánságait összegező Tizenkét 
Ponton. Ennek tizenketted ik  
pontját Kolozsvár az első helyre 
tette. így lett Erdély és Magyaror
szág uniója, helyesebben újra
egyesülése az erdélyi magyarság 
nagy többségének meghatározó 
törekvése. Főként ennek a célnak 
a m egvalósításáért és term é
szetesen a polgári átalakulás ér
dekében más törvények elfoga
dásáért látták sürgősnek a volt
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ellenzéki Liberális Párt vezetői az 
országgyűlés összehívását.14 A 
március 20-án elfogadott s 23-án 
véglegesített programban olvas
suk: "Szorgalmazzanak a me
gyék minél előbb országgyűlést" 
az unió, közteherviselés, törvény 
előtti egyenlőség, a jobbágyfel
szabadítás megvalósítása és a 
"székely nemzet" terheinek or
voslása érdekében.15

Hasonló kérést fogalmazott 
meg március 21-én a kolozsvári 
városi közgyűlés is, s azt még az
nap választott bizottság nyújtot
ta át Teleki József főkormányzó
nak. Mivel "az egész honra kiter
jedő országos rendelkezések is 
mellőzhetetlenek lévén", a ko
lozsvári beadvány kéri a Guber- 
niumot: "méltóztassék kieszközölni, 
hogy az országgyűlés legsietőbben 
hívassák egybe.” (Kiemelés az ere
detiben.)

Bizonyos tehát, hogy az erdé
lyi országgyűlés összehívásának 
gondolata és sürgetése Kolozs
várról indult el s az innen szét
küldött felhívás hatására kezdték 
kérni, majd mindjobban követel
ni a megyék, székely székek és 
magyar városok, de a közvéle
mény is az országgyűlés összehí

vását. Külön kérdés a szász Uni
versitas és a romám politika ál
lásfoglalása, amelyre a maga he
lyén röviden ki fogunk térni.

Március 21-i kolozsvári gyű
lésen elhangzott körültekintő be
szédében  M éhes Sám uel, a 
helybeli református kollégium 
professzora, többször ország- 
gyűlési követ, városi tanácsos bi
zonyosan nemcsak a magyar po
litika, de az erdélyi magyar köz
vélemény véleményét is kifejez
ve mondotta: Európa számos or
szágában hatalmas változások 
történtek "nem béke, hanem vér
ontás" útján. Erdély nem követ
heti ezt a példát, de nem is vár
hatja ölbe tett kézzel, míg "a sors 
felettünk intézkedik"; végre kell 
hajtani a szükséges változtatáso
kat "egy minél előbb tartandó or
szággyűlés útján."17 Kolozsvár

város országgyűlést kérő bead
ványát Teleki főkormányzó még 
aznap felterjesztette Bécsbe az er
délyi kancellárhoz,18 de semmi
féle javaslatot nem tett ezzel 
kapcsolatban. Nem szól erről a 
kérdésről a 22-i feliratában sem, 
sőt arról értesíti Jósika kancellárt, 
hogy Erdélyben teljes a csend.1 
De a 23-i levelében — amelyet az 
előbbiektől eltérően már magya
rul írt! — kifejezte, hogy az or
szággyűlést "aligha elkerü l
hetjük."20 Ezt a véleményét való
színűleg az váltotta ki, hogy az
nap a volt ellenzék és a konzer
vatívok közösen hívták fel a vár
megyéket, hogy tartsanak köz
gyűlést és kérjék a diéta ösz- 
szehívását.21 Ez a törekvés 
egyébként — amint már említet
tük — már a 20-án tartott közös 
értekezlet egyik elfogadott pont
ját képezte.

A felterjesztések tárgyáról, 
vagyis az erdélyi dolgokról a 
kézhezvételig eltelt intervallum 
miatt, Jósika csak öt-hat napos 
késéssel értesült.22 Ezért jónak 
látjuk kitérni a kancellár azon 
gondolataira, amelyeket az első 
erdélyi tudósítás megérkezése 
előtt vetett papírra.

Jósika Samu első jelentős le
velét március 23-án írta Teleki Jó
zsefnek, vagyis aznap, amikor 
Teleki a diéta összehívását már 
"aligha elkerülhető"-nek tartotta. 
A kancellár viszont a bécsi és pes
ti fejlemények ismeretében még 
csak latolgatta Erdély jövőjét. 
Annyit azonban tudott, hogy 
március 19-én Kolozsvárt már 37 
politikus petíciót írt alá "Erdély 
általános uniójának eszközlése 
végett." Ezt a hírt a pozsonyi 
jobbágyfelszabadító s népképvi
seleti választói törvényekkel 
asszociálva kérdezte — persze a 
korhoz méltó szónokiassággal — 
: mit szólnak az uniót kérő erdé
lyi (nemesek) ahhoz, hogy "Po- 
sonban (...) a magyar nemesség 
egy néhány sor által semmivé té
tetett, a népség repraesentatiója 
által nem csak az alkotmány fel

forgattatott, hanem a magyar 
elemnek vesztére a talpkő leraka
tott!" S ahhoz, hogy Batthyány 
már felelős kormányalakítással 
van megbízva, sőt Kossuth fi
nánc miniszter?"

És aztán rátér Erdélyre: "Csak 
nállunk lenne elég bé látása az 
embereknek, hogy minden forra
dalmi irányt magoktól el taszítsa
nak. Talán sehol sem létezik a ma
gyar ellenszenvnek annyi eleme, 
mint nállunk. "Szászot (!) és az 
oláhot sem egy magyar felelős 
ministerium, sem Kossuth neve 
nem fogja nyugalomra bírni. A 
császár neve és tekintélye egye
düli az, ami előtt meghajol. Ha 
ennek ereje által sikerülhet a béke 
fenntartása, a többi kifejeződés
nek eszközlése békés és törvény 
szabta úton könnyebben eszkö
zölhető."24

A hosszú idézetekre azért volt 
szükség, hogy világosan kiderül
jön Jósika kancellár alapállása: a 
pozsonyi országgyűlés törvényei 
nemcsak a nemességet tették 
tönkre, de a magyarság jövőjét is: 
az unió által ugyanúgy jár majd 
az erdélyi nemesség és az erdélyi 
magyarság is. Mindebből logiku
san következett, hogy Jósika Sa

mu kancellár, amíg hatalmon 
volt, nem támogatta egy olyan 
országgyűlés összehívását, a- 
melynek tárgya az unió és a pol
gári törvények elfogadása. Sze
rinte "a fő dolog most: időt nyerni 
s magát a lehetőségig consolodál- 
ni, különben a forradalom marta
lékává váltunk." Egy m ásik 
levelét azzal fejezte be, hogy 
"várva várom" a további híreket.

A Kolozsvárról érkező hírek 
azonban nem lehettek a kancellár 
kedve szerint valók. Teleki már
cius 26-án újabb kérést küldött, 
ezúttal az uralkodónak címezve s 
a kísérő iratban kérte a kancellárt 
"tüsténti beadásáról". Ez alka
lommal azért sürgetett ország- 
gyűlést — jelzi Jósikának —, mert 
Kolozsvárt id. Bethlen János és 
Zeyk József azzal fenyegetőztek, 
hogy "ha nem tartok ország gyű

lést, ők leveszik kezüket a dolog
ról, mivel ez az egyedüli mód az 
ellenzék lecsillapítására." Id. 
Bethlen Jánosék visszavonulását 
Teleki nagy bajnak tartaná. 28- 
án újabb beadványt indított a ki
rályhoz, kérve: rendelje el az or
szággyűlést27

Jósika m árcius 26-án még 
nem látta időszerűnek az erdélyi 
gyűlést, mielőtt nem tisztázódik 
a magyarországi helyzet, azon
ban Teleki megismételt beadvá
nyai végre lépésre kényszerí
tették, és március 28-án részletes 
tájékoztatót nyújtott át az uralko
dónak az erdélyi eseményekről. 
Ebben megemlíti, hogy egy ko
lozsvári csoport, majd a törvény- 
hatóságok is országgyűlést sür
getnek Erdély és Magyarország 
egyesítése ügyében. A kancel
lár nem fűzött hozzá egyéni ja
vaslatot, de remélte, hogy "az 
o rszággyű lés m ennél előbbi 
összehívása iránt kedvező vá
laszt nyerendek", csakhogy a ki
rályi propozitiók összeállítása 
nélkül nem lehet az összehívás 
idejét megállapítani. Folyt tehát 
az időhúzás. Viszont leirat ment 
Puchner tábornokhoz, az erdélyi 
főparancsnokhoz, hogy a kato
naságot mozgassa, a lovasságot 
masíroztassa, s a Szebenben levő 
alakulatokat küldje Kolozsvárra, 
ígérte, hogy a parasztság meg
nyugtatására rövidesen intézke
dés megy Erdélybe a császártól. 
Levelét kétségbeesett sorokkal 
zárta; azt a hírt, hogy a felelős 
magyar kormány megalakulását 
a király Bécsben március 31-én 
jóváhagyta, a következő módon 
értelmezte: "A magyarországi re- 
solutiók nagy örömmel fogadtat
tak. Vége tehát eddigi alkot
mányos existentiánknakü Mit 
fog ehhez Erdély mondani — egy 
millióm kétszázezer oláh lakos
sal a népképviseletet akarja elfo
gadni? Hová jutunk!"29

Jósika tehát április elsején or
szággyűlést nem ígért, mert Er
délyt még mindig Puchner ka
tonai demonstrációi által, vala
mint egy készülő királyi leirat se
gítségével kívánta "megnyugtatni."

A kronológia szabályait egy 
kitérő kedvéért most mellőzzük, 
hogy nyomon követhessük az er
délyi m agyar politikának egy 
másik kísérletét az országgyű
léssel s fő tárgyával, az unióval 
kapcsolatban. Ugyanis az erdélyi 
m agyarság olyan kiem elkedő 
személyiségei, mint Kemény Dé
nes, Kemény Zsigmond, Wesse
lényi Miklós, márciusban nem 
Bécsben, hanem Magyarorszá
gon próbálták dűlőre vinni Er
dély kérdését. És nem véletlenül, 
ugyanis a magyar alsótábla Po
zsonyban március 20-án feliratot 
fogadott el, amelyben kérte a ki
rályt, hogy minél előbb hívja ösz-
> » »  folytatás a 14. oldalon
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sze Erdély országgyűlését az 
unió elfogadása ügyében.

K em ény D énes, K em ény 
Zsigmond és Kemény Domokos 
közös pesti tanácskozásán az a 
vélemény alakult ki, hogy az er
délyi országgyúlsét nem Erdély
ben, hanem Pesten kellene meg
tartani, s egyetlen tárgya az unió 
lenne; a közös teherviselésről és a 
jobbágyfelszabadításról nyilat
kozatban kötelezettséget vállal
nának. A gyűlést minél előbb és a 
régi összetételében kellene össze
hívni. A tervezetet Kemény Dé
nes levélben közölte Kossuthtal 
már március 22-én,30 tehát ami
kor a március 20—21-i kolozsvári 
eseményekről semmi tudomása 
nem volt. Kemény Dénesék sze
rint azért kellett volna az ország- 
g y ű lést Pesten tartan i, m ert 
akkor "a honegység bizonyos", s 
utána a m agyar minisztérium 
gondoskodni fog Erdély bizton
ságáról. Ez lenne az "egyedüli biz
tosíték jelen körülmények közt egy 
lehető paraszthad vagy orosz pedum 
positio ellenében — mit csakugyan 
Magyarország sem nézhet közönyö
sen." (Kiemelés az eredetiben.)

Kemény Dénes mint Erdély 
egyik legkiválóbb jogtudósa per
sze tudta, hogy Magyarországon 
csak akkor lehet Erdély utolsó or
szággyűlését megszervezni, ha a 
jogi legitimációs feltételeket elő
zetesen megteremtik, vagyis Ma
gyaro rszág  nádora  lenne az 
országgyűlés elnöke, illetve ha az 
összehívó levélben a király "ma
gyarország i m inisztérium ára 
bízta az erdélyi Rendeket a fön- 
forgó körülményekkel, s azon in
dokokkal, melyek a m agyar- 
országi tövényhozást az egyesü
lés felöl alkotott törvénycikkre 
nézve vezették." És itt a "Magyar 
Korona hatalmára" és a "magyar 
nemzet önállóságának megszi
lárdítására" hivatkozik, ti. mint 
olyan "indokokra", amelyek a po
zsonyi országgyűlést az uniótör
vénycikk m eghozatalában ve
zették.31 A Szent Korona említése 
bizonyosan a legitimitást jelen
tette Kemény Dénes számára is.

Kemény Dénes levelét Ke
mény Domokos vitte el Kossuth
nak. Nem rendelkezünk infor
mációval a fogadtatásról, de tény, 
hogy Kemény Domokos Pestről 
Mikes Jánossal Bécsbe utazott, 
hogy Jósikát az erdélyi ország- 
gyűlés összehívására hívják, 
vagy legalább "néhány előkelő 
oppozitionistának fellicitálását 
ajánlotta nékem, hogy ezekkel az 
úrbéri viszonyokból való kibon
takozás m ódjáról tanácskoz
zam ." A k ancellá r m indkét 
javaslat elől elzárkózott.32

Úgy véljük, hogy Kemény 
Domokos és Mikes János nem 
ment volna Bécsbe, ha Pesten és 
Pozsonyban a Kemény Dénes

ajánlatát — az erdélyi ország- 
gyűlésnek Pesten való összehívá
sát — kedvezően fogadták volna. 
Bár ez a kérdés további kutatást 
igényel, már most úgy látjuk, 
hogy a kezdeményezés kudarcba 
fúlt, amire abból is következtet
hetünk, hogy Kemény Dénes 
március végén Erdélybe utazott, 
ahol az erdélyi országgyűlésnek 
Kolozsvárra való összehívását 
ajánlotta. Erre később még visz- 
sza térünk.

Kemény Dénesék távozása 
nem jelentette, hogy Erdély ügye 
képviselet nélkül marad Magyar- 
országon. Ugyanis azokban a na
pokban érkezett Pestre, majd 
Pozsonyba Wesselényi Miklós, 
akit az erdélyi magyar politika 
akkori irányítója, id. Bethlen Já
nos kért fel az utazásra.33 Wesse
lényi március 27-én indult el, s a 
pesti rendkívül meleg fogadtatás 
után ment tovább Pozsonyba, 
ahol a felsőházban kellett az or
szággyűlés ügyében kedvező 
döntést elérnie.

Amikor Wesselényi Pozsony
ba érkezett, már eldőlt az a kér
dés, hogy Erdély u to lsó  or
szággyűlését nem lehet Magyar- 
országon összehívni. Ezt Wesse
lényi minden bizonnyal tudo
másul vette, viszont értesült ar
ról, hogy az alsóházban született 
uniós törvénycikkel kapcsolat
ban a felsőháznak aggodalmai 
vannak. Ezeket el kell oszlatni, 
hogy a "teljes unió" megvalósul
hasson. A felsőház ugyanis attól 
tartott, hogy Erdélyből olyan 
nagy számban érkeznének rega- 
listák a magyar felsőházba, ami 
az egyensúly felbomlásához ve
zethetne. Ezt az aggályt Wesselé
nyinek nem volt nehéz elosz
latnia.34 Majláth György ország
bíró azonban a felsőház 1848. áp
rilis 7-i ülésén nem késlekedett 
kijelenteni, hogy az uniós tör
vény "életbelépte Erdély rendéi
nek jövő országgyűlésüköni 
hozzájárulásától föltételezve 
van; e részben azok autonómiáját 
föntartanikívánja."35 Ez a feltétel 
Wesselényit zavarta, mert nem 
lehetett tudni, hogy milyen hatá
rozatot hoz az erdélyi ország- 
gyűlés, ha egyáltalán összeül. 
Emiatt erőteljes replikával vála
szolt az országbírónak.

Elismerte, hogy az erdélyiek
nek "parancsolni a magyar or
szággyűlés jogosítva nincs, de 
hatalmában van testvéri jobbot 
nyújtani." Szerinte nem lehet 
olyan törvényt hozni, amely elő
írja, hogy "előbb az illetők érte
kezzenek"; végül határozottan 
kimondta elképzelését: "Jogot 
kell adni az erdélyieknek az itteni 
megjelenésre; tőlük függ a jogot 
elfogadni vagy nem." A törvény 
tehát az erdélyi országgyűléstől 
függjön.

Az uniótörvényt — amint

említettük — április 7-én elfo
gadta a felsőház is, de a törvény
6. paragrafusának volt egy olyan 
kitétele, hogy Erdély képviselői- 
és regalistáinak a legközelebbi 
magyar országgyűlésben való 
megjelenése "Erdély hovahama- 
rébb ö sszeh ívandó  ország- 
gyű lésének  m egegyezésétő l 
feltété- leztetik.”37 Ennek ellenére 
Wesselényi elégedett volt, mert 
— amint Jósika Miklósnak április
10-én írta: "Itt törvény hozatott, 
hogy már a közelebbi magyar 
hon gyűlésén megjelenhessenek 
az Erdély hon törvényhatóságai
nak követei s a múlt erdélyi or
szággyűlésre m eghívott volt 
regalisták." Volt azonban némi el
lentmondás a VII. pozsonyi tör
vénycikk fent idézett kitétele s 
Wesselényi értelmezése közt, ami 
a Jósika Miklóshoz küldött levél
ből is kiderült: "bármi határoztas- 
sék is az iránt az Erdély ország- 
gyűlése"(n), a választandó köve
tek mégis meg kell jelenjenek ti. a 
magyar országgyűlésen. Ugyan
ezt írta id. Bethlen Jánosnak: bármit 
határoz az erdélyi országgyűlés, Er
dély követei meg fognak jelenni a 
magyar országgyűlésen.39

Ezek után Wesselényi a Parti- 
umnak Magyarországhoz való 
visszacsatolásával volt elfoglal
va, amit kormánybiztosként az 
erdélyi országgyűlés megnyitá
sáig végre is hajtott.

Az események kronológiáját 
április első napjainál szakítottuk 
meg, s azt mondottuk, hogy ak
kor az erdélyi rendek már inkább 
követelték, mintsem kérték Tele
kitől, hogy hirdessen ország- 
gyűlést. Ebben elöl járt Alsó- 
Fehér megye, amely a reformkori 
ellenzék központja volt. A márci
us 30-i vármegyei közgyűlés irá
nyítását a Pestről alig visszaér
kezett, az erdélyi magyar politi
kában 1834 óta nagy szerepet ját
szó, igen nagy tekintélyű Ke
mény Dénes4" és a kiváló jogtu
dor Szász Károly vette át. A köz
gyűlés az előbbi javaslatára 
küldöttség által felszólította a fő
kor- mányzót, hogy tegyen hatá
rozott lépést az országgyűlés 
összehívására, s ha arra az ural
kodó nem hajlandó, kormányzói 
hatalmánál fogva maga hirdes
sen országgyűlést.41 Aközgyűlés 
a kül- döttség visszaérkezéséig 
együtt maradt, s április elsején 
meghallgatta a főkormányzó vá
laszát.42 Eszerint ő már többször 
kérte az uralkodót, hogy rendelje 
el Erdély országgyűlését, s ő bi- 
zodalommal várja a megfelelő in- 
tézkedést. A m ennyiben ez 
mégsem következik be, kész lesz 
tisztségénél fogva rendkívüli 
módon eljárni.43 A közgyűlés tu
domásul vette a választ, s máris 
megválasztotta az országgyűlési 
követeket báró Kemény Dénes és 
báró Kemény István személyé

ben. Ebben nem volt semmi rend
kívüli, de m ásként minősül a 
közgyűlésnek egy olyan határo
zata, hogy amennyiben Erdély
ben nem lesz országgyűlés, a 
követek a legközelebbi pesti or
szággyűlésen fognak megjelen-

Ez a határozat Teleki helyze
tét tovább bonyolította, egyrészt, 
mert nem akart az uralkodói ha
talommal szembeszegülni, más
részt az erdélyi rendek akaratát 
sem hagyhatta figyelmen kívül. 
Utóbbiak nyomása pedig egyre 
fokozódott.

Árpilis 3-án Kolozs megye 
közgyűlésének küldöttsége szó
lította fel, hogy a Diploma Le- 
opoldinum 10. paragrafusa, va
lamint az 1809-i példa alapján 
"rögtön" hívja össze az ország- 
gyűlést.45 A küldöttség írásbeli 
választ várt. Amíg az megérke
zett, a rendek Zeyk Károlyt és 
Nagy Eleket követekké válasz
tották, s felhatalmazták arra — 
akárcsak az Alsó-Fehér megyeiek 
—, hogy amennyiben nem tarta
nak Erdélyben országgyűlést, a 
magyar országgyűlés megnyitá
sáig, ott jelentkezzenek. A Kolozs 
megyei közgyűlésnek adott szó
beli üzenetét a rendek nem fo
gadták el, írásban kértek választ. 
Ez azonban majdnem szó szerinti 
megismétlése volt annak, ame
lyet pár napja közölt Alsó-Fehér 
megyével. Teleki körülményesen 
összefoglalta, amit eddig vég
zett, s megígérte, hogy a fejedel
mi válasz további késése esetén 
"rendkívüli m ódokhoz nyúlni 
hazafiúi kötelességemnek fogom 
tartani."46 Kolozs megyét ugyan 
ez a nyilatkozat sem nyugtatta 
meg, de tudomásul vette abban 
rem énykedve, hogy a főkor
mányzó "öi .hatalmából" is ki fog
ja hirdetni "a gyűlést". A 44 aláíró 
közt találunk 13 főrendű sze
mélyt, grófot és bárót, köztük id. 
Bethlen Jánost, Kemény Dénest, 
Mikes Jánost, a 31 köznemes és 
főhivatalnok közt pedig Kele
men Benjamin, Zeyk József, Zeyk 
Károly aláírását látjuk — hogy 
csak a legismertebb neveket em
lítsük meg.

A főkormányzó a Kolozs me
gyei küldöttség távozása után, 
még aznap, 3-án "délután" (így) 
drámai hangú levelet írt Jósika 
Samu erdélyi kancellárnak (aki
ről persze nem tudhatta, hogy 
még csak egy hétig tölti be ezt a 
főhivatalt), amelyben kifejtette az 
országgyűlés halaszthatatlansá
gának okait. Ezeket írta: 'Tisztelt 
Barátom! A körülmények mosta
ni állását az ide mellékelt két fel- 
terjesztésből47 bővebben látan- 
dod. Ehhez járul, hogy az egész 
népség itt egy felől az oláhoktóli 
féltében csak az országgyűlés ki
hirdetése által reményli meg
nyugtatásukat, másfelől az if-
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júság mind a három oskolában 
nagyon fel van izgatva (...). Azért 
mindenre kérlek, ne sajnáld ezen 
két felterjesztésem előmozdítása 
mellett a dolgot oda vezérelni, 
hogy ő felsége (...) az ország- 
gyűlést minden haladék nélkül 
hirdesse ki. Ha ez nem történik 
meg, semmiről sem felelek.,.'48 (Ki
emelés E. Á.)

A levélből kiderül, hogy a 
rendek ostromának a kormányzó 
már nem sokáig hajlandó és ké
pes ellenállni. Annál inkább nem, 
mert ez ostrom folytatódott. Sor
ra következtek a többi megyék, 
vidékek és városok közgyűlései, 
amelyek mind a már említetteké
hez hasonló vagy azonos kérése- 
ket-követeléseket terjesztettek be 
Teleki főkormányzóhoz.

1848. április 3-án Közép-Szol- 
nok, 6-án Doboka, 10-én Torda 
aztán a többi megye. Több helyen 
heves vita robbant ki a nemzeti 
mozgalom vezetői s a konzerva
tívok közt és több konzervatív 
tisztségviselő latolgatta vagy már 
be is nyújtotta lemondását. Első
ként Jósika Lajos mondott le, majd 
Nopcsa László Hunyad megyei 
főispán vált meg hivatalától.4

Külön kell szólnunk a Szé
kelyföldről, ahol a Tizenkét Pont 
és a kolozsvári program hatására 
már március végén mozgalom 
bontakozott ki. Március 27-én 
Székelyudvarhelyen ültek össze 
a rendek a teendők megbeszélé
sére, s aznap a város népe, a kol
légiumi ifjúság is tüntetett és a 
szabadságot éltette.50 Április 3- 
án Udvarhelyszék közgyűlése 
nemcsak a sajátos székely kérdé
sekről tárgyalt, hanem az általá
nos erdélyi helyzetről is, és úgy 
határozott, hogy küldöttséget in
d ít K olozsvárra Teleki főkor
mányzóhoz. A 30 tagú bizott
ságot Pálffy János vezette, akit 
már a reformmozgalomból jól is
mertek, s a megfelelő körökben 
nagy tekintélynek örvendett. Ké
sőbb a magyar népképviseleti or- 
szággyűlés egyik alelnökévé 
választották. Pálffy azzal fenye
getőzött, hogy amennyiben a fő
kormányzó nem hívja össze az 
országgyűlést,51 ha kell, saját ha
talmánál fogva is, akár 30 000 szé
kellyel fogja kikényszeríteni a 
gyűlést.52

Talán ez volt az egyik utolsó 
csepp Teleki főkormányzó poha
rában az egyik olyan esemény, 
amely döntésre kényszerítette a 
politikust. De legalább ennyire 
nyomós indoka volt tettének az 
az uralkodótól érkezett leirat is, 
amely arról értesítette a Gubemi- 
umot, hogy "az országgyűlést 
még ezen esztendő lefolyása alatt 
összehívni" szándékozik 53 Ez az 
uralkodói nyilatkozat, amelyet 
Jósika már korábban jelzett, az 
összehívás elhalasztását jelentet
te volna — sine die... És akkor is

csak az úrbéri kérdés rendezése 
lett volna a tanácskozás egyetlen 
tárgya.

Mindezeket mérlegelve, Tele
ki főkormányzó 1848. május 29- 
re összehívta Erdély országgyű
lését Kolozsvárra. Tettét így in
dokolta meg: "A közelebbi napok
ban Európa több országaiban, 
különösen pedig a szomszéd nemes 
Magyar honban felmerült esemé
nyek következtében nemcsak ezen fő  
városban, hanem a nagy fejedelem
ség különböző részeiben is ingerült
ségek és mozgalmak mutatkozván, 
az ezen ingerültség- és nyugtalan
ságból következő rosszaknak megelő
zése és az általános aggasztólag 
meglepett kedélyeknek megnyugta
tása végett azon köz kívánatot is té

gy ását kérte az uralkodótól.55 
Csakhogy mire a felirat Bécsbe 
megérkezett, a birodalom fővá
rosában igen jelentős politikai 
változások történtek. Április 10- 
én Jósika Samu kancellár benyúj
totta lemondását. Tettét Erdély 
helyzetének küszöbön álló meg
változásával indokolta, m ert 
nem érthet egyet az unióval,5 
ami egyébként eddig sem volt ti
tok. De azt már szimptomatikus
nak kell tekintenünk, hogy az 
uralkodó április 18-án el is fogad
ta a lemondást.57

Miről volt szó tulajdonkép
pen?

Semmi esetre sem arról, hogy 
Bécs ne értett volna egyet Jósika 
unióellenes á lláspontjával,58

eszméjét pedig oly készségesen 
szolgáló tisztségviselőtől. De 
Bécsnek sikerült egy olyan felté
telt bevetetnie a pozsonyi tör
vényekbe, am ely  E rdély  és 
Magyarország egyesülését eset
leg megakadályozhatja: arról a 
paragrafusról van szó, amely elő
írta, hogy Erdély képviselői csákók
kor mehetnek a pesti országgyűlésbe, 
ha az erdélyi országgyűlés beleegye
zését adja. Ez a feltétel kétségkívül 
Bécs nyomására került be a po
zsonyi VII. törvénycikkbe5 El
őbb már láttuk erről Majláth or
szágbíró és Wesselényi Miklós — 
indulatoktól sem mentes — vitá
ját a pozsonyi országgyűlés fel
sőházában. W esselényiéknek 
akkor engedniük kellett, "nehogy 
még sokkalta nagyobb rosszat idéz
zünk elő."61 Egyébként Jósika Samu 
és Teleki József együttműködése is 
az unió kérdéséből futott zátonyra. 
Jósika következetesen ellenezte, Te
leki végül is támogatta az uniós tö
rekvéseket62

Az országgyűlés idejének és 
helyének kihirdetése után a ma
gyar törvényhatóságok, városok 
és rendek előkészületei felgyor
sultak; ezekre most nem térünk 
ki, mert máshol már részletesen 
tárgyaltuk.63

Áz e rd é ly i o rszággyű lés 
összehívásának a szász és a ro
mán politika máricus végén, áp
rilis elején még nem sok időt 
szentelt. Ezzel az országgyűlés 
programjának kialakulását elem
ző fejezetben kívánunk bőveb
ben foglalkozni. Erdélynek még 
hosszú ideig kellett várnia az 
uralkodó jóváhagyására, bár Jó
sika Samu, aki lemondása után 
pár napig még hivatalban ma
radt, április 15-én azt írta Teleki
nek, hogy "fent" nem fognak 
akadályt gördíteni a tervezett or
szággyűlés elé. Ez azonban nem 
oszlathatta el az Erdélyt körül
lengő bizonytalanságot. Végre 
május 5-én megszületett a döntés: az 
uralkodó 1848. május 29-re, Kolozs
várra országgyűlést hirdetett, s köz
zétette a királyi propozitókat is.64 Az 
uralkodói dekrétum közzétételé
vel az országgyűlés összehívásá
nak hivatalos eljárása látszólag 
az erdélyi magyar rendek sikeré
vel fejeződött be. Mégis inkább 
félsikerről lehetett szó: az össze
illéséig még jókora idő, mintegy 
hét hét volt hátra. Erdély belvi- 
szonyai tovább bonyolódtak és 
rosszabbodtak, miközben ki kel
lett alakítani az országgyűlés 
programját, ügyrendjét. És ez sem 
bizonyult könnyű feladatnak.

Jegyzetek
’Részletesebben: Gergely And

rás: Közép-Európa parlamentjei 1848- 
ban. Magyar országgyűlés 1848/ 
49-ben. Szerk. Szabad György. Bp. 
1999.15-21.

» > »  folytatás a 16. oldalon

kintve, mely az ország gyűlés mentői 
előbbi összehívása iránt naponként 
terjed és mire én alá írt kormányzó 
több törvényhatóságok, most köze
lebbről pedig maga a Királyi Főkor
mányszék által is egyes akarattal 
felszólíttattam; az 1692-dik évben 
költ királyi kormányzói utasítás 8- 
dik pontjából kifolyólag szükséges
nek láttam az őfelsége ál tál különben 
is már megígért ország gyűlést őfel
sége kegyelmes helybenhagyása re
ménye alatt kihirdetni, annak 
helyéül ezen szabad királyi Kolozs
vár városát, napjául pedig a követke
ző május 29-dikét határozván,”54 

A kormányzó még aznap, áp
rilis 8-án határozatának jováha-

csakhogy az osztrák udvari ta
nács úgy látta jónak, hogy az újó
lag be te rje sz te tt pozsonyi 
törvényeket szentesíteni kell, kü
lönben a magyar radikálisok ki
erőszakolhatják a teljes szakítást 
a monarchiával. És a következő 
nap, április 11-én a király Po
zsonyba utazott, ahol kihirdette 
az aláírt magyar törvényeket. 
Köztük a VII. törvénycikket, 
amely az unióról szólt. Jósika 
egyébként is "szálka volt" a ma
gyarság szemében (a bécsi lapok 
közölték Kossuth heves kifaka- 
dását ellene.) Az uralkodó köre 
úgy határozott, hogy megválik 
ettől a "Gessamntmonarchie"
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HELIKON
folytatás a 15. oldalról

2A z  itáliai eseményekre is felfi
gyelt Európa, de közvetlen hatást 
nem gyakorolt az európai forradal
mi hullám elindítására.

3A z  Erdélyi Híradó információ
kat közölt s — mint látni fogjuk — 
az erdélyi politikusok többször hi
vatkoztak a francia forradalom ha
tására.

4A nemzetgyűlés összehívását 
már a király lemondásakor követel
ték a franciák. EH. 1848. március 10. 
333 sz.

^uby , Georges-Mandrou, Ro
bert A  francia civilizáció ezer éve. Bp. 
1975.

^Tokody Gyula-Niederhauser 
Emil: Németország története. Bp. 
1983.

7E z  a  p a r l a m e n t  c s a k  á t m e n e t i 
l e g  m ű k ö d ö t t .

8Pölöskei Ferenc: Kossuth és az 
államforma kérdése a szabadságharc 
idején. — Emlékezés Kossuth Lajos
ra Erdélyben 1994-ben, Erdélyi Tu
dományos füzetek. Kv. 1994. 43. 
219. sz.

’Gergely András: i. m. 17.
10Kőváry László: Erdély története 

1848— 49-ben. Pest 1861; Egyed 
Ákos: Háromszék 1848—1849. Kv. 
1979; Miskolczy Ambrus: Társadal
mi és nemzeti kérdés az utolsó rendi 
országgyűlésen. L. Századok. 113. 
évf. 1979.

uBánffy György főkormányzó 
1809-ben hívta össze előzetes kirá
lyi jóváhagyás nélkül a rendeket.

“ Márciusban "elfogadták" a 
forradalmi átalakulások program
ját

13Kosáry Domokos: Újjáépítés és 
polgárosodás 1711—1867. — Magya
rok Európában. Bp. 1990.342.

14Ezzel kapcsolatban kronoló
giai problém ák m erültek fel. 
Ugyanis Kőváry Okmánytára sze
rint március 20-án írta alá br. Jósika 
Lajos és id. Bethlen János, de más 
források is, főleg a sajtóbeli adatok 
az aláírás dátumaként március 23- 
át jelölik meg. Kétségtelen azon
ban, hogy azt az értekezletet, amely 
a kolozsvári programot elfogadta, 
március 20-án tartották. Teleki Jó
zsef főkormányzó erről már 20-án 
néhány soros értesítést küldött Jósi
ka Samu erdélyi kancellárnak. A 
határozat szövegét azonban csak
23-án fogadták el végérvényesen és 
akkor küldték szét Erdély törvény- 
hatóságaihoz is.

15Kőváry László: Okmánytár az 
1848— 49-iki erdélyi eseményekhez. 
Kv. 1861.

16Történelmi Lapok II. évfo
lyam (1876) 1053.

l7Méhes beszédét lásd: Erdélyi 
Híradó. 1848. március 23.337. sz., s 
részeit Kolozsvár jegyzőkönyvei 
Történelmi Lapok. II. évf. (1876) 
1053-1054; Múlt és Jelen. 1848. már
cius 24.24. sz.

18Jellemző, hogy Teleki még né
met nyelven írt Jósikának: "Hoch- 
wohlgeborener Freiherr". Magyar 
Országos Levéltár Gubernium 
Transylvanicum  Praesidialia 
549/1848.

19"In unserem Land ist zwar für 
diesen Moment alles ganz ruhig".

Magyar Országos Levéltár Guber
nium Transylvanicum Praesidialia. 
548/1848. Közölve: Documente 
privind revolutia de la 1849 din 
Transilvania 1.1977. 47-48.

“ Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Levéltára Jósika család hitbizomá
nyi levéltára. Missiles. Közölve: 
Andics Erzsébet: A  nagybirtokos 
arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 
1848— 1849-ben. Bp. 1952. II. 36-37.

21”A z  országban levő két párt 
tegnap szerencsésen egyesült a kö
zös veszély tekintetéből, ma megál
lapodtak abban, hogy a marcali- 
sokon diétát sürgetendenek..." Az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület Levél
tára a kolozsvári Állami Levéltár
ban. Jósika hitbizományi levéltára. 
Közölve: Andics Erzsébet: A nagy- 
birtokos arisztokrácia ellenforradalmi 
szerepe 1848—1849-ben. II. 36-37.

22Márdus 27-én írta, hogy ak
kor kapta kézhez az első utasításo
kat, ti. Telekitől.

“ Jósika Samu Teleki Józsefhez. 
Bécs, 1848. március 23. Erdélyi Mú
zeum-Egyesület Levéltára. Á lónai 
Teleki család levéltára. Közölve: 
Deák Imre: 1848 ahogyan a kortársak 
látták. A  szabadságharc története leve
lekben. Bp. 1943. 3&40. Documente 
privind revolutia de la 1849 din 
Transilvania 1.67-68.

24Uo.
25Jósika március 24-én újabb le

velet küldött Telekinek, "Hogy ere
deti és igaz tudósítás nélkül ne légy 
..." Szerinte Magyarországon s kü
lönösen Pesten rosszul állnak a dol
gok, mert Batthyány fejére nőttek 
az Ellenzéki Kör tagjai, "Petőfy, Iri
nyi és Vasvári", és a "legnagyobb 
terrorizmust gyakorolják", a kör
nyékbeli parasztságot lázítják.

26Teleki József Jósika Miklós
nak. Kv. 1848. március 26. Erdélyi 
Múzeum-Egyesület levéltára. Jósi
ka család hitbizományi levéltára. 
Missiles.

27Andics Erzsébet: A nagybirto
kos arisztokrácia ellenforradalmi szere
pe 1848— 1849-ben 11. Bp. 1952. 
Magyar Országos Levéltár Guber
nium Transylvanicum Praesidialia 
608/1848.

“ Jósika Samu kancellár az ural
kodónak. Bécs, 1848. március 28. 
Magyar Országos Levéltár B. szek
ció. Erdélyi Kancellária Levéltára. 
114/1848.

“ Jósika Samu Teleki Józsefnek. 
Bécs, 1848. április 1. Erdélyi Múze
um-Egyesület levéltára. A lónai Te
leki család levéltára. Missiles. Deák 
Imre: 1848 ahogyan a kortársak látták. 
A  szabadságharc története levelekben. 
Bp. 1943. 58-59.

“ '...az egyesülési tanácskozás 
végett összehívandó erdélyi or
szággyűlés helyéül Pest lenne kije
lölendő (...) csupán az egyesülés 
végetti tanácskozásra, lehető rövid 
idő alatt kellene Pestre meghívatni 
— nem várván a magyarországi legkö
zelebbi országgyűlésig is" (Kiemelés 
az eredetiben). Magyar Országos 
Levéltár. Az 1526 utáni gyűjtemény. 
Kossuth iratai időrendben I. 
385/1848.

31Kemény Dénes szerint az 
egyesülésből "mindkét országnak, 
de különösen Erdélynek e rendkí

vüli körülmények által fenyegetett 
bel- és külbátorságának teljes bizto
sítására nézve legtöbbet várhatni." 
Magyar Országos Levéltár, Kos
suth iratai időrendben 1.385/1848.

32Az utóbbit csak akkor ajánlot
ták az erdélyi küldöttek, amikor Jó
sika álláspontjából meggyőződtek 
arról, hogy "az utolsó ország- 
gyűlésnek rögtön egybehívását" 
nem tartotta lehetségesnek. De sem 
id. Bethlen Jánossal, sem Zeyk Jó
zseffel, tehát a volt ellenzék vezére
ivel nem akart tanácskozni. Esetleg 
Teleki javaslatára "néhány értelmes 
emberrel párt színezetre való tekin
tet nélkül — talán egy pár értelmes 
főispánt is hozzávéve" tartott el
képzelhetőnek egy tanácskozást az 
úrbéri viszonyokról.

“ Erről bővebben: Egyed Ákos: 
Wesselényi Miklós feladatvállalása 
1848 tavaszán (1848 március-má
jus). — Előadások és tanulmányok 
Wesselényi Miklósról. Erdélytörténe- 
ti könyvek I. Debrecen, 1997.75-81.

^Vö. Trócsányi Zsolt: Wesselé
nyi Miklós. Bp. 1965.526.

^ e s t i  Hírlap, 1848. április 12.
27. sz.

“ 'Nyíltan szólva: az erdélyiek
nek forró óhajtásuk, az összes haza 
és dynastia iránti hűség szerint, a 
mielőbbi teljes egyesülte, de ott (ti. 
Erdélyben) a bureaucratia polip- 
karjai minden jogokat és viszonyo
kat oly zsibbasztóan szorítnak 
öszsze, hogy tartani lehet, mikép 
ki- eszközük, hogy mostanában er
délyi orsz(ág)gyűlés nem fog tar
tatni, vagy annyi rugót hoznak 
mozgásba, hogy az unió egyszerre 
ki nem mondatik, holott most az 
egész Erdély jelszava (...) Nyújt
sunk jobbot nekik; ha el nem fogad
ják, az ő dolguk." Pesti Hírlap. 1848. 
április 12.27. sz.

“ Corpus Juris Hungarici. Az 
1836—1866-i törvénycikkek. Bp. 
1896.232.

38Wesselényi Jósika Miklóshoz 
(dátum nélkül) Erdélyi Múzeum- 
Egyesület Levéltára, Wesselényi: 
Levélmásolatai.

“ Wesselényi: Levélmásolatai. 
34. köt. 112-113.

40Pálffy János: Magyarországi és 
erdélyi urak. Szerk. Szabó T. Attila. 
Kv. 1939.229-232.

41Bővebben: Egyed Ákos: Erdély 
1848— 1849 I. 67-68. Csíkszereda, 
1998,1999.

42Alsó-Fehér megye 19.
“ Az Alsó-Fehér megye rendéi

nek és karainak adott írásbeli vála
szában olvasható: "Egyébként le
gyenek a Tekintetes karok te ren
dek meggyőződve, hogy csekély 
tehetségem egész erejével őrködöm 
a kis haza felett (...) rendkívüli ese
tekben rendkívüli módszerekhez 
nyúlni, kötelességemnek fogom 
tartani." Magyar Országos Levéltár 
Gubernium Transylvanicum, Prae
sidialia. 658(1848)E.

^ándorfy  Kamill: Erdély re
formkorszakának jogtörténete. 
Kézirat. 1344.

^ o lo z s  megye 1848. évi köz
gyűlésének jegyzőkönyve. — Ma
gyar Országos Levéltár Cista 
Diplomatica 4980/1848.

^Uo.

47A kormányzó Alsó-Fehér és 
Kolozs megye felterjesztésére utal.

48Teleki József Jósika Samuhoz. 
Kv. 1848. április 3. Erdélyi Múze
um-Egyesület Levéltára. Jósika csa
lád hitbizom ányi levéltára. 
Missiles.

49Kőváry László: Erdély története 
1848—49-ben. Pest, 1861.12-13.

bővebben: Egyed Ákos: Ud
varhelyszék 1848— 49-ben. — A  kor
szerűsödő és hagyományőrző Erdély 1. 
Csíkszereda, 1997.262-307.

51Macskási Lajos jelentése Tele
ki Józsefnek. Udvarhelyszék Levél
tára a kolozsvári Állami 
Levéltárban. Közigazgatási iratok. 
339/1848. Lásd még Siebenbürger 
Wochenblatt. 1848.32. sz.

52Kőváry László: Erdély törté
nete 1848—49-ben. Pest, 1861.14.

“ Magyar Országos Levéltár 
Gubernium  Transylvanicum 
4901/1848. Közölve: Documente 
privind revolutia de la 1849 din 
Transilvania 1.254-255.

O rs z á g  gyűlését összehívó 
Kör-Rendelet. Magyar Országos 
Levéltár Gubernium Transylvani
cum Praesidialia 5016/1848. Közöl
ve: Documente privind revolutia 
de la 1849 din Transilvania I. 428.

“ Nagyajtai Kovács István gyűj
teménye a kolozsvári Akadémiai 
Könyvtárban 1.1179/21.1848.

“ Bécsi Állami Levéltár. Minis- 
terratsakten, 1380/1848. Kolozsvá
ri Történeti Intézet. Xerox 
gyűjtemény. 24237-24244.

“ Helyette Mikó Imre kincstár
noknak kínálta fel a kancellári ál
lást, de ő nem vállalta el.

“ Wesselényi erről a következő
ket írta április 10-én: Bécsben "Egy 
pár törvénycikk s azok közt éppen 
az unióról volt a botrány kő; meg- 
bicsakolták magokat. Batyáni (!) 
törvénycikkek nélkül volt kényte
len lejőni. (...) Tegnap estve 6 órakor 
jött végre a nyugtató hír, ma déle
lőtt a törvénycikkek is leérkeztek, 
szint úgy megerősítve, mint a mi
nisterek." — Wesselényi Levélmá
solatai. Documente privind 
revolutia de la 1849 din Transilva
nia 1.415.

“ Wesselényi erről így számolt 
be április 10-én: "A törvénycikkek 
közül csak az erdélyiben történt 
azon, előttünk, kik a dolog állását 
tudjuk, igen lényeges változás, mi
szerint a közelebbi magyarhoni or
szággyűlésben leendő részvétele 
Erdélynek az erdélyi országgyűlés 
beleegyezésétől tételeztetik fenn." 
— Wesselényi Levélmásolatai. Do
cumente privind revolutia de la 
1849 din Transilvania I. 415.

60Pesti Hírlap, 1848. április 12.
27. sz.

“ Wesselényi Miklós: Levélmá
solatai. Documente privind revolu
tia de la 1849 din Transilvania 1.415.

“ Különben nem vállalta volna 
el az Unióbizottság elnöki tisztét a 
kolozsvári országgyűlésen.

“ Egyed Ákos: Erdély 1848— 
1849.1.

MKőváry László: Okmánytár 7-
8.
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BERTHA ZOLTÁN

Rege a világ kiigazításáról 
(Tam ási Á ron M a g y a r i rózsa fá ja )
"A regény egy húszéves szé

kely legényről szól, ki a román 
hatalom utolsó évében (...) hadat 
visel a románok ellen (...) s hadjá
ratának véghezvitelére az erdőbe 
vonul. Egyénisége és magatartá
sa az ősi magyar kalandozások 
idejére emlékeztet. (...) 'Hadjára
tának' közepén vonulnak be Er
délybe a magyar honvédek" — 
vallotta készülő új művéről Ta
mási Áron 1941 márciusában, a 
Híd című "irodalmi, művészeti, 
tudományos és társadalmi képes 
hetilap" hasábjain. A regényt u- 
gy an csak a Híd, Zilahy Lajos lap
ja (főmunkatársai ekkor: Kodolá- 
nyi János, Móricz Zsigmond, 
Németh László és maga Tamási 
Áron) kezdte el közölni húsvéti 
számában, s a tíz rendszeres foly
tatásnak a nyár elején ért a végé
re. (Egy M olter K árolyhoz 
címzett levelének tanúsága sze
rint remélte is Tamási Áron, hogy 
a részletekben való közlés nem 
"éri utol" a megírás munkájának 
ütemét.) Ekkor (1941. június 4— 
6-án) zajlott az évenként megren
dezett ünnepi "Magyar Könyv
nap", amikor a m ű könyv formá
ban is napvilágot látott — Babits 
Mihály, M árai Sándor, Illyés 
Gyula, Féja Géza, Karácsony 
Sándor és m ások egy-egy új 
(vagy új kiadású) kötetének tár
saságában; s pé ldáu l M óricz 
Zsigmond Rózsa Sándor a lovát 
ugratja, Kodolányi János Baranyai 
utazás vagy Sinka István Denevé
rek honfoglalása cím ű m űvével 
együtt.

Egyrészt tehát a népi írói 
mozgalom szellemi környezete 
az, am elybe a Magyari rózsafa 
megjelenése (mint ahogy Tamási 
korábbi életműve, munkássága 
is) beilleszkedik, másrészt pedig 
az a nemzeti-történelmi miliő, 
amelyben a felelős magyar gon
dolat és erkölcsi érzés a trianoni 
békediktátum következtében el
szakított, kisebbségi helyzetbe 
taszított nemzetrészek sorsának 
új fejleményeire ebben az időben 
is élénken reflektál. [...]

Ez a (bár részleges) történelmi 
restitúció keltette erőteljesebb, 
bonyolultságában is harcos hit, a 
diadalmas (de szemernyit sem el
vakult) mámor fűti fel leginkább 
a Magyari rózsafa atmoszféráját: 
egyfajta józan, egyszersmind fel
emelő, méltóságteli eufória. (Ha
sonló fiatalos kedély, aktív aka
rat, cselekvő jószándék árad a 
szintén 1941-es humoros-anek- 
dotikus történetből, a jelképes cí
mében is sokatmondó novellá
ból, az Igazítás a világon-ból.) A  
könyvrő l szám os kisebb-na-

gyobb híradással— ismertetéssel 
vagy elemző recenzióval — szá
moltak be (legtöbb az 1941. év 
folyamán) a különböző lapok, fo
lyóiratok (Magyar Album, Magyar 
Kultúra, Magyar Kultúrszemle, 
Magyar Protestánsok Ijipja, Erdélyi 
Tudósító, Diárium, Kelet Népe, Pan
nonhalmi Szemle, Egyedül Va-

S nk, Esti Magyarország, Magyar 
, Vigilia, Új Élet stb.). Ezek az 

írások általában és elsősorban a 
regény eszmeiségét méltatták; a 
román uralommal szembeni "lo
va gias" küzdelem, a "pogány" in
dulatban gyökerező lázadó harc 
és a "keresztény-építő" béke és 
munka apoteózisaként értékel
ték, tüzes-rom antikus, népi- 
m ondai "hősköltem ényként", 
amelyben a furfangos székely le
gény az "égiektől" az üdvösség, a 
földi hatalomtól a haza ajándékát 
kapja meg, a tavaszi "vidám fel
tám adás", egy örvendező "új 
honfoglalás" légkörében. Volt, 
aki az "erdélyi rabság" és "felsza
badulás" irodalmi visszhangját 
általánosságban csekélynek ta
lálván, e művet — autentikus jel
képi ábrázolásmódját dicsérve— 
ebben az értelemben is hiánypót
lónak tekintette. Emellett kiemel
ték a játékos nyugalom eposzias- 
mesei jellegét, a "homéroszi idil- 
lekkel", a vörösmartys kisepo- 
szokkal összevethető költőiséget, 
s a legnevezetesebb Tamási-figu
rák, az Ábel, a Jégtörő Mátyás 
fortélyos humorával, tréfás ked
vességével rokon tulajdonságo
kat az új főhős, Magyari Balázs 
jellemében. Többen viszont — 
könnyedség és súlyosság lírai 
harmóniáját bár elismerve— túl
ságosan alkalminak és mester
ké ltnek  íté lték  a tö rténete t, 
"plakát-plasztikájúaknak” az ala
kokat, s a mókás-góbés cselek
m ényvezetést: elsietettnek és 
siker-orientáltnak. Ha az egyik 
oldal véleményeiben az erkölcsi 
bátorság, a tiszta, üde igazság
vágy és tetterő, a friss, ízes realiz
mus vagy éppen a romantizáló- 
eszményítő stilizálás, az egyszer
re bensőséges és emelkedett lel
kiség, az ártatlan derű és szabad- 
ságharcos-h itvalló  em berség 
szuggesztiójának, a szimbólum
teremtő nyelviségnek az elvi-esz
tétikai erényei domborodtak ki, a 
másik felfogásban mindez so
vány epikummá szimplifikáló- 
dik, vagy erőszakolt, kellemetlen 
"vadnyugatiságba" fordul. Meg
oszlottak a jelentős kritikusok né
zetei is. Gombos Gyula (Álom az 
országról, Bp., 1940—1941) az "áll- 
dogálás fásultságát", az "ízek 
kezdődő áporodását" kifogásol

ta. Féja Géza (Híd, 1941./27.) is 
"vázlatosabb, szikárabb, egysze
rűbb" alkotásnak vélte az új Ta
mási-regényt az előzőekhez ké
pest, mégis a "regionalizmusból" 
kinövő olyan teljesítményként 
értelmezte (szembeállítva Nyírő 
József szintén 1941-es Halhatatlan 
életévéi), amely a "magyarság ter
mészetének két pólusát rajzolja 
meg": a 'lázadó Koppányi és a 
kormányzó, bölcs szentistváni 
m agyart". Schöpflin  A ladár 
(Nyugat, 1941/1.) viszont már 
csak pozitívumokat sorol: a dús 
képszerűséget, a mesei "naiv fan
tasztikumot", a tündöklő termé
szetességet és a természeti meg
személyesítések varázslatossá
gát, szépségét, a "naiv és ravasz, 
gyerekes és okos, haragos, szelíd, 
nyűt és titkolózó" lélektani ténye
zők, tendenciák egyidejűségének 
szemléletes megidézését méltat
ja, mint a m ű poétikai karakteré
nek lényegi összetevőit. "Betyár
história" ez szerinte, a "durván 
basáskodó románok" megcsúfo
lása, olyan komoly tréfa, amely
ben "nincs, nem is akar lenni em

berölés", s amely alig elképzelhe
tő, mégis hihető, minden részle
tében hitelesnek tetsző, noha 
"vágyálom"-szerű "népi epika"; 
"egyszerűsége nagyon bonyolult 
ideg-alkatot leplez": a "sokszáza
dos harc, szenvedés, keserves 
munka" edzette-alakította szé
kely pszichét. Tündéri valósze
rűtlenség és színes, kalandos 
fordulatosság; a csoda mágiája és 
eleven kedélyhullámzás; a villó- 
dzó játékosság sziporkázása: 
ezek a markáns hatáselemek ra
gadtatják Kádár Erzsébetet is 
(Nyugat, 1941/1.) a legelismerőbb 
szavakra: "szétfutó sugarak, me
rész disszonanciák, apró robba
násokban születő  erő (...) A 
jelenségek megszokszorozód-

nak, egyszerre több alakban is él
nek, s ez a többszólamúság a szi
gorúbb egység. Az érzés színt ölt, 
s a színek testet. A tavasz bolon
dul röpködő madarakkal lövöl
dözik, de az emberek lelkűkből 
költötték ki őket, ki-ki olyan szí
nűt, amilyen lélekkel várta a for
dulást. Minden jelkép és valóság 
is. A gonoszság és jóság egymás 
mellett élnek; fában, bogárban, 
emberben, szélben átszólnak, át
látogatnak egymáshoz. A lélek új 
ruhaként viseli a testet. Azt érez
zük: még az Isten is fiatal. Bartók 
zenéjére és még többször Egry 
legszebb tájaira kell gondolnunk: 
a körvonalak nem mosódnak el, 
de a fények és sugarak áthatol
nak rajtuk (...) Tamási hősei ilyen 
sugarakka l á tsze lt em berek; 
honúokuk a felhővel beszélget, 
lábuk a földdel érez (...) Magyari 
Balázs olyan bűntelen Rózsa Sán
dor, aki talán arkangyal is lehetne 
(...) ez a mesébe hágó székely ka
land furcsa, kedves társadalmi 
utópia is. Kilenc tolvaj román fát 
dönt az erdőben, egy bölcs szé
kely jó étellel fizet nekik s az igaz
ság fegyverével fékentartja őket 
— ilyen egy boldog ország". Vár- 
konyi N ándor szerin t a mű: 
"megsejtése a test és a lélek valódi 
viszonyának" (Az újabb magyar 
irodalom 1880—1940, Bp., 1942).

Csúcs-e vagy mélypont, re
meklés vagy visszaesés a pályán 
a Magyari rózsafa? A tehetség ki- 
teljesedése vagy ellenkezőleg: el
akadása, elapadása? Nyilván 
egyik véglet sem tartható. Min
denesetre: egy kor- és lelkiállapo
tot tükröző  m ű, am ilyennek 
Szabó Zoltán nevezte (Magyar 
Nemzet, 1941. jún. 29.): maradan
dó. Az idegen zsarnoki hatalom
tól (esetenként gyilkos rém 
uralomtól) elszenvedett sanyarú 
megaláztatásból, üldöztetésből 
kitörő, az embertelenség etnok- 
ratikus béklyóit lerázó közösség 
két "ének"-ből álló regéje, az erdé
lyi magyarság felszabadulásá
nak, nem zeti visszatérésének 
némileg parabolisztikus látomá
sa. A kegyetlenkedő, basáskodó 
idegen elöljárók fortélyos ötle
tekkel, haditervekkel és akciók
kal való megleckéztetésének, a 
"kizökkent idő" valóságos hely- 
rebillentésének példázata, a for
radalm i hevület, a győzedel
meskedő szabadságharc egyéni 
és kollektív ösztöni-érzelmi szfé
rákban összesűrített regényi vízi
ója. A viruló, lelkesült, feszült, 
izgatott és forró hangulatok ka
vargásában  azonban m intha 
csakugyan csökevényesebb len
ne a személyiségrajz, a szubjek- 
tumfeltárás: valamiképpen nél
külözi — m inden erkölcsi lé
nyegszerűsége mellett is — a 
szellem, a filozofikus intelligen
cia olyan állandó transzcenden-
» » >  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról

tális távlatú csillogását, mint aho
gyan az például az Ábeí-trilógiá- 
ban megfigyelhető. A gondolko 
dás, a világlátás dimenziói túlsá
gosan a konkrét haditettek és 
program ok (cselvetés, fogoly
gyűjtés, erdei különbirodalmi be- 
ren d e z k e d és  stb .) céljaihoz 
kötődnek, a megnyilatkozó szel
lemi fölény bölcseleti forrásai 
v isszaszorulnak. Igaz ugyan, 
hogy a fölülkerekedést elősegítő 
cselekedetek megőriznek egyfaj
ta különlegesen nemes méltósá
got, hiszen az igazságosztás, az 
igazságtevés nem halálos bosz- 
szúvágyból táplálkozik, hanem 
valamiféle helyesnek tudott em
beri és etikai létrend, világrend 
igézetét tartja szem előtt. Az igaz
ságtalanságot megítélő ilyen tisz
ta, pontos vagy éles felismerések
ből fakad például az illúzióker
gető történelmi magyar vezető 
rétegeket érintő kritika, az első 
világháború folyamára és végki
menetelére (a "romlás idejére") 
vonatkozó nem zeti önbírálat 
megnyilvánulása ("szembe kel
lett volna fordulni az urakkal, 
amikor ezt a mi földünket fenye
gette a veszedelem s meg kellett 
volna védelmezni"), a szabad
ságszeretet, emberségesség be
csületesség, hasznos m unka, 
ésszerű irányítás evidenciáihoz 
igazodó világkép, vagy a törté
nelmi viszonyoknak a számos 
Petőfi-versben {Már minékünk el
lenségünk..., A  székelyekhez, Élet 
vagy halál stb.; is eluralkodó szen
vedélyes értelmezéséhez hasonló 
m etsző, lap id á ris  tételesség 
("bölcstelen az olyan szolga, ame
lyik leüti a gazdáját, amikor a gaz
da fáradtan elaluszik. Ok pedig 
így töttek velünk s beléültek a gaz
daságba, amit tönkretöttek").

Mégis: a mesei megütközés
sorozat részint egyszerűsíti, egy- 
nem űsíti, sematizálja is a v i
szonyokat, karaktereket, illetve 
az általuk átszűrt mitikus princí
piumokat, bináris oppozídókat, 
mítosztöredékeket. A jó és a rossz 
elve, pontosabban viaskodásuk 
talán túl földies, natúralisztikus, 
karikaturisztikus árnyalatokban 
tárulkozik föl. A jó oldalon vi
szont már finomabb összefüggé
sek, distinkciók is jelentkeznek, 
kötődve a mítoszi dualizmus Ta
másinál oly gyakori és lényegi 
alakzataihoz, és kevésbé didakti
kusán, inkább szimbolikus-me
taforikus sejtelmek, sugallatok, 
jelentéslehetőségek révén. A fő
hős szövetkezik egy szultán be
nyomását keltő idősebb székely- 
lyel, aki a legfőbb tervek olykor 
titokzatosnak látszó értelmi szer
zője. Ez a motívum voltaképpen 
a kettős magyar vezérség (király
ság, fejedelemség), a némileg Bu- 
da-Attila vagy "kende"-"gyula" 
típusú kettősség ősi jellegzetes

ségét őrzi mint jelentést, az intel
lektuális, szakrális, illetve a gya
korlati, katonai népvezérség egy
mást feltételező, egymást kiegé
szítő vonásait, komplementaritá
sát. Kovács György így fogal
mazta ezt meg (Újság, 1941. aug. 
17.): 'Tágabb értelmet nyer ennél 
a pontnál az írói mondanivaló, 
mert a hadbanálló két székely 
egyénisége, gondolkodása egy 
egész népet szimbolizál: Tamási 
ezáltal a magyarság egyéniség
képét örökítette meg költői erő
vel. Nem elég egy nép küzdel
meinek eredményes megvívásá
hoz a vállalkozó erő, a hősiesség 
a szalmaláng, vagy ügybuzga
lom, amit az író a pogánysággal 
példáz megkereszteletlen főhőse, 
Magyari Balázs személye által. 
Hanem kell hozzá a szervező, jó
zan, tapasztalt és mindent meg
fontoló bölcsesség: az Ignác 
szultáné, aki tulajdonképpeni 
szervezője a kis erdei birodalom
nak. A két egyéniség mutatja meg 
azt a szerencsés keveredést, ami 
párosu lván  egy szem élyben, 
vagy egy egész nemzetben, meg 
tudja tartani élőnek, teremtőnek 
és egyre műveltebbnek a ma
gyarságot is ezer esztendőn át a 
sokat háborgó földrajzi Európa 
közepén, az európai műveltség 
legkeletibb szélén s a barbár és 
nagyszerű Ázsia legnyugatibb 
vonalán."

A másik bipoláris, de mégis 
harmóniába fejlődő tulajdonság 
pogányságnak és keresztény
ségnek a kettőssége, birkózása és 
összeolvadása. Vadság, őskeleti- 
rebelüs elszántság, igazságtevő 
hajthatatlanság és keresztény ki- 
engesztelődés, békés jövőorien
táció, tövises nyerseség és su
gárzó szépség, elementáris-ener
gikus életbizalom és áhítatos üd
vözülés hatja át egymást a főhős
ben, mint ahogy a jellemfestés jel
képi övezeteit tágító vadrózsafa- 
képzetben is összegeződnek ezek 
a természet és lelki alkat össze
függéseit reveláló minőségek 
("az egészet gyöngédnek és dús
nak lehetett volna nevezni, ha 
nem lettek volna tövisek rajta"; 
vagy ahogyan Ignác szultán jel
lemzi Balázst: "Magyari vagy 
minden tekintetben, jó magyari 
ember. S rózsafa is vagy, mert 
szív után vágott leveleid minden 
fuvalomra megrezdülnek, a virá
gaid kényesek és virítnak, de a 
töviseid nagyok és seböznek"). S 
még egy konfliktus súlyosbítja az 
amúgy inkább dekoratívvá stili
záló (olykor könnyed és elnagyo
ló) lélektani ábrázolást: a főhőst 
— tetteiért — az apja (másokkal 
együtt) pogány rablónak minősí
ti. Katartikus a döbbenet, a meg- 
sajduló keserűség ettől Magyari 
Balázs lelkében, s különös meglá
tásra készteti: "Nem tudom bizo
nyosan, hogy ki az ellenség: az

idegen hatalom-e, mely gyötör és 
rabol minket már huszonegy esz
tendeje, vagy a hazai szégyen, 
mely az ember lábanyomán po
csolyába gyűl mindenütt." Ezt a 
fájdalmat is elmossa azonban a 
végkifejlet: a késői, ám annál ma- 
gasztosabb megkeresztelkedés 
— a szülőhaza visszacsatolásá
nak ünnepi pillanataiban.

A regény egyik fő értéke, 
hogy megmutat Tamási pályáján 
egy színt, egy szakaszt, amely 
sem nem ismétlődhet, sem nem 
vállalható kritikátlanul, de nem 
is iktatódhat ki az író világszem
léletéből. A körültekintő, árnyalt 
gondolkodású író itt egyfélekép
pen, indulati ösztönzésektől sem 
mentesen ragadja meg a területi 
revízió emocionális élményét, 
lelki hátterét, kivetíti a mélyta
pasztalat: a sorstudat és a feltá
m adásigény m egsem m isíthe- 
tetlen érzületrétegeit, a szenve
dést felülm úlni akaró lázadó 
szándék, a törhetetlenség pszi
chikai impulzusait. Az igazság
érzetnek, a szabadságvágynak, 
az erkölcsi intranzigenciának 
vannak az adott történelmi pilla
natra vonatkozóan feltétlenül ér
vényes értékdimenziói, s ha ezt 
az időszakot majd túlhaladja is az 
író, megörökítő alkotásmódja le- 
tagadhatatlanul érdekes és elem
zésre méltó színekkel járul hozzá 
az életmű egészéhez. Á pátoszt, a 
diadalt sajátosan egyéni hangjá
val modulálja, s ha buktatókon 
keresztül is, de eljut egy meggon- 
dolkodtatóan lélekerősítő kép
zetforma felvázolásához. (Mint 
az 1940-es színmű — alcíme sze
rint: "komoly játék" —, a Vitéz 
lélek is, amelynek eszmei jelen
téstartományába ugyancsak be
letartozik az országegyesítés 
képzete, az "ország-TEST és a 
nemzet-LÉLEK" egymásra talá
lása — amint azt Ablonczy Lász
ló részletes elemzése kimutatja 
[Sors és rítus, Novella és dráma — 
Tamási-változatok, H itel, 2000/2. ].) 
S a Magyari rózsafa a szabad
ságeszmény általános szféráit te
kintve sem szervetlenül kapcso
lódik be Tamási gondolkodásá
nak több évtizedes eszmei ívébe. 
Abba a folyamatba, amely a kez
deti messianisztikus-samaniszti- 
kus, morális-spirituális és társa
dalmi értelemben véve teokrati- 
kus (főként a Szűzmáriás királyfira 
jellemző) szabadságfelfogástól a 
népi radikalizmus, a keresztény, 
kisebbségi és nemzeti perfekdo- 
nizmus, öntökéletesítés, az erköl
csi idealizmus törekvésein ke
resztül az 1937-es Vásárhelyi Ta
lálkozón vagy aztán, az 1956-os 
Gond és Hitvallásban manifesztá
lódó modem, tartalmas és pers
pektivikus demokráciaelvekig, a 
szuverén összmagyar szempon
tokig húzódik; a transzszilvániz- 
mus autonómiagondolatát és az

egységes nemzet önállóságának, 
önrendelkezésének, függetlensé
gének az ideálját szintetizáló né
zetrendszerig.

***
Akönyv tehát a budapesti Ré

vai kiadóvállalat és nyomda, va
lamint az Erdélyi Szépmíves Céh 
között fennálló megállapodás ér
telmében Kolozsváron, az ESZC 
XII. sorozatának 20—21-es sor
számú darabjaként (összesítés
ben a 143. kiadványként), illetve 
(mintegy másik vagy második 
kiadásként) Budapesten a Révai 
kiadó gondozásában jelent meg 
1941-ben. Harmadik kiadásnak 
tek in thető  a szintén a Révai 
nyomda által készített, a SZEF- 
HE — Székely Egyetemi és Főis
kolai Hallgatók Egyesülete — 
égisze alatt megjelent 1943-as kö
tet, s negyedik, amikor a Révai 
1944-ben újranyomtatta a művet. 
Azóta azonban a könyv nem ölt- 
hetett új formát; a második világ
háború után, Erdély újra-elvesz- 
tésének korában és a kommunis
ta diktatúra időszakában a köte
lező felejtés áldozata lett. Fél 
év század o s  k u ltú rh is tó r ia i, 
könyv- és irodalomtörténeti mu
lasztást pótol így a Kairosz Kiadó 
adósságtörlesztő munkája, ami
kor most ismét hozzáférhetővé 
teszi a művet (amely a legújabb 
— a Szépirodalmi Könyvkiadó
nál előrehaladt — életmű-soro
zatban sem kaphatott még he
lyet). Az elfogulatlan, előítélet 
nélküli olvasó tehát (újra) felfe
dezheti a Magyari rózsafát, amely
ről az elmúlt érában szó is alig 
esett. A Tam ási-m onográfiák 
szerzői közül Féja Géza, Taxner- 
Tóth Ernő, Z. Szalai Sándor nem 
is említhette, s Izsák József is csak 
úgy, mint "vitatható értékű", "el
h ibázo tt"  a lko tást. 1993-ban 
azonban már jelentősebb figyel
met szentelt neki az ELTE Ma
gyar Irodalomtörténeti Intéze
tének és az MTA Irodalomtudo
mányi Intézetének tudományos 
konferenciája (ld. Feltáratlan érté
kek a magyar irodalomban, szerk. 
Szabó B. István, Bp., 1994). S most 
újra megjelenik, mert természe
tes, hogy egy klasszikus író min
den műve — amit ő maga annak 
szánt —: közkincs; kiváltképpen, 
ha az egyben szellem- és kortör
téneti érték (esztétikailag vagy 
fogadtatásában akármennyire is 
ellentmondásos). S mert — ki is 
terjesztve annak érvényét, amit 
Ablonczy Lászlótól idézünk —: 
"'Az igazságot is meg lehet szok
ni' — mondta Tamási Áron Cs. 
Szabó László mikrofonja előtt, a- 
mikor 1940. szeptember 11-én, a 
bevonulás napján író barátja a 
Magyar Rádió munkatársaként a 
nyilvánosság előtt is megszólí
totta a kolozsvári New-York ká
véház teraszán."
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Potsdam 1945. augusztus Z  0 óra 30 perc
BEVIN: Az angol küldöttségnek van egy kérdése a XII. 

részhez, a romániai, bulgáriai és a magyarországi szövetséges 
Ellenőrző Bizottság munkarendjének felülvizsgálását illetően. 
A három utolsó sorban ez áll: "és a három országot illetően a 
szovjet kormány által a magyarországi Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság számára előterjesztett javaslatokat véve alapul". De 
nem mondjuk meg, miben állnak ezek a javaslatok. Éppen 
ezért ehelyett a következő fogalmazást javasolnám: "és alapul 
véve az összeegyeztetett jvaslatokat".

SZTÁLIN: Elfogadhatjuk. Milyen aláírások szerepelnek 
majd a közlemény végén?

TRUMAN: Aláírjuk valamennyien.
SZTÁLIN: Rendben van.
TRUMAN: Térjünk vissza a közlemény bevezető részéhez.
SZTÁLIN: Nem ellenezzük.
BEVIN: Aközleményt péntek reggel szeretnénk közzétenni 

a sajtóban.
SZTÁLIN: És mikor lehet közölni a rádióban?
BEVIN: Csütörtök este 9 óra 30 perckor greenwichi idő 

szerint.
SZTÁLIN: Rendben van.
BYRNES: Most még néhány szót Ruhr-vidékről. A jegyző

könyv orosz szövetségben az áll, hogy a konferencia megvizs
gálta a Ruhr iparvidékére vonatkozó szovjet javaslatokat, és 
úgy döntött, hogy ezt a kérdést a Londonban összeülő Külügy
miniszterek Tanácsának adja át megvizsgálás véget. [...]

SZTÁLIN: Ezt a kérdést, nézetem szerint, el kellene hagy
ni.

TRUMAN: Rendben van.
SZTÁLIN: (miután megismerkedett a Churchillnek és 

Edennek küldendő üdvözlet szövegével): Nincs észervételem 
az üdvözlet szövegéhez.

ATTLEE: Azt ajánlom, hogy az angol nyelvű táviratot írják 
alá az elnök és a generalisszimusz.

SZTÁLIN: Nem írhatná alá elsőnek az elnök, mivel ő elnö
költ a konferencián?

ATTLEE: Itt áll majd mind a három aláírás.
(A kormányfők aláírják az üdvözlő táviratot.)
BYRNES: Úgy gondolom, ki kellene jelölni képviselőinket, 

akik ellenőrzik majd a jegyzőköny szövegét. [...]
TRUMAN: Ezennel berekesztem a berlini konferenciát. 

Viszontlátásra a következő találkozón, amelyre remélhetőleg 
hamarosan sor kerül.

SZTÁLIN: Adja isten.
ATTLEE: Elnök úr, mielőtt elválnánk, szeretném köszöne- 

tünket kifejezni a generalisszimusznak, amiért oly nagyszerű
en gondoskodtak itteni elhelyezésünkről. [...]

Szeretném kifejezni azt a reményemet, hogy ez a kofneren- 
da fontos mérföldkő lesz azon az úton, amelyen hármunk 
népe együtt halad a tartós béke felé, s hogy itt kötött barátsá
gunk tartós és szilárd lesz.

SZTÁLIN: Ezt kívánjuk mi is.
TRUMAN: Az amerikai küldöttség nevében szeretnék kö

szönetét mondani a generalisszimusznak mindazért, amit ér
tünk tett, s szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Attlee úr kifejtett.

SZTÁLIN: Az orosz küldöttség is, Attlee úrhoz csatlakozva 
köszönetét mond az elnöknek, amiért oly nagy hozzáértéssel 
vezette az értekezleteket.

TRUMAN: Köszönöm a jó együttműködést az összes fon
tos kérdések megoldásában.

SZTÁLIN: A magam nevében szeretnék köszönetét mon
dani Bymes úrnak, aki sok segítséget nyújtott munkánkhoz, 
és előmozdította döntéseink létrejöttét.

BYRNES: Mélyen meghatnak a generalisszimusz szívélyes 
szavai, és remélem, hogy kollégáimmal együtt hasznos mun
kát végeztünk ezen a konferencián.

SZTÁLIN: A konferenciát tehát valóban hasznosnak 
mondhatjuk. [...]

TRUMAN: A  berlini konferenciát berekesztem.

Teherán, Jalta, Potsdam. Kossuth Könyvkiadó, 1972
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REFLEXIÓK  27.
Egy kis rokokó-BACH, 
avagy Barta Tibor orgonái

------------------------HELIKON-----------------

BACH a zene FEJEDELME — 
szoktuk m ondogatni. M inden 
m uzsikusok királya — teszik 
hozzá mások —, és már nemcsak 
zeneszerzőkre, de előadókra is 
gondolnak. Az ezeréves európai 
polifónia legnagyobb mestere — 
mondják a muzikológusok, és 
persze nemcsak qk- A  legtöbb al
kotózseni mesterének vallja. El- 
őbb-utóbb m indnyájan vissza
menekülünk Bachhoz. És közben 
véghetetlen magasságokba emel
jük nemcsak zenéjét, de emberi 
személyét is. Nagy, kozmikus e- 
nergiájú művei elfedik előlünk a 
"kisebb" alkotásait. És ha emberi 
közelségbe is kerülünk egy-két o- 
lyan muzsikájával, mint a Kávé- 
Kantáta, a Matthäus-Passion kézi
ratának borítólapján máig "meg
őrzött" kávéscsészenyom m al, 
vagy a Hochzeitsquodlibet bájos, 
"ahogy tetszik" csillogása, a szé
dítő távolság még jobban megnö
vekszik. Elég ráp illan tanunk  
kottakézírásának végtelen egyen
letességére, törlésmentes tisztasá
gára, a jelekből sugárzó energia a 
divinitás jelenlétét sugallja. A ba- 
chi zene minden hangjából árad 
ez a megtestesült szépség. De
bussy írja: "Johann Sebastian 
Bach hegedűversenyében (A BWV 
1041, a-moll műre utal) az Andante 
oly szépséges, hogy az ember 
nem is tudja már, hogyan üljön le, 
és hogyan viselkedjék, hogy meg
hallgatására méltó legyen. Sokáig 
elkísér bennünket lelkűnkben, és 
az utcára kilépve csodálkozunk, 
hogy az ég nem kékebb, és nem a 
Parthenon áll előttünk."

Ez a mi Bach-imázsunk is!
Az ADAKOZÓ BACH, az 

EMBERKÖZELI BACH ritkáb
ban merül fel képzeletünkben. 
Csak különleges alkalmakkor tű
nik fel emberi alakja, zömök ter
mete, humora, pajkossága. A ked
ves bőbeszédűséggel emlékező 
Johann Nikolaus FORKEL, az el
ső Bach-életrajz írója hozza legkö
zelebb a mai emberhez a minden
napok Bachját. íme egy részlet 
Forkel könyvéből: (Bach) "Szíve
sen hallgatott idegen zenét. Ha a 
templomban sokszólamú fúgát 
hallott, és két legidősebb fia közül 
egyik mellette állt, amint a téma

belépését meghallotta, azonnal 
megmondta, hogy a szabályok 
szerint a zeneszerzőnek hogyan 
kellene eljárnia, és valószínűleg 
mi lesz alkalmazható. Ha a zene
szerző jól dolgozott, és Bach el
őzetes m egjegyzései találóak 
voltak, örült, és meglökte fiait, 
hogy figyelmüket erre felhívja. 
Ebből is kitűnik, hogy értékelte 
mások művészetét."

De még mennyire! — tehet
nénk hozzá Bach átiratait hallgat
va. Különösen Vivaldi műveit 
kedvelte. Tíz művét dolgozta át 
orgonára, illetve klavierra (egyet 
csembalóra és vonósokra). Johann 
Emst, szászweimari herceg (a 19 
évesen elhunyt herceg hat hege
dűversenyt hagyott hátra) négy 
művét is átírta billentyűs hang
szerre — hogy csak két csoport 
művet ragadjunk ki az átdolgo
zások hosszú sorából. Nagyszerű 
emberi gesztus Bach részéről, 
hogy beemelte egy még majdnem 
gyerekifjú zsengéit a saját élet
művébe. De valami más is von
zotta ezekhez a rokokó foganta- 
tású alkotásokhoz: egy lehetséges 
új zenei világ igézete. Ezt főleg 
Vivaldi műveiben élhette át iga
zán. És ezt a világot majd a fiai 
viszik tovább, viszik sikerre (Jo
hann Christian Bach!).

Barta Tibor, első, Ném etor
szágban felvett CD-lemeze négy 
művet tartalmaz: két Vivaldi- és 
két Johann Emst-átiratot. Bach 
rokokó-világának négy zene-vit- 
róját. Színesen csillogó-villogó 
zene szól az ezüst lemezről. Áz 
előadó rátalált önmaga legben
sőbb világára. Ebben a négy mű
ben tud legközvetlenebbül di- 
alogizálni a zenei szöveggel. A 
megszólaltatás ritmus- és tempó
biztonsága, sodró lendülete, az 
artikulálás formáló ereje, az orgo- 
n a re g isz trá lá s  s tílu sh ű sé g e  
(nagyszerű königswinteri orgo
nán játszik Barta Tibor!) és nem 
utolsósorban az interpretáció be
szédes kifejezőereje zenei megle
petéssé avatja a lemezt. Hosszú 
tanulmányi évek kitartó, minden 
nehézséget szívós erővel, maga- 
biztossággal, reménnyel leküzdő 
munkájának eredményét fogad
juk nagy örömmel. Milyen óriási 
mágneses erőt sugároz a bachi 
muzsika, hogy embereket össztö- 
nöz a LEHETETLEN LEGYŐZÉ
SÉRE. Barta Tibor orgonajátékát 
hallgatva egy pillanatig az a gon
dolatunk támad, hogy nincs is le
hetetlen  az életben, a m űvé
szetben.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

Augusztusi évfordulók
1 — 80 éve született John Holloway angol költő
2 — 410 éve halt meg Agostino Beccari olasz író

— 380 éve halt meg Piotr Kochanowski lengyel költő
3 — 220 éve halt meg Étienne-Bonnot Condillac francia filozófus
4 — 125 éve halt meg Hans Christian Andersen dán író 

— 120 éve született Gyallay Domokos erdélyi író
5 — 30 éve halt meg Békési Ágnes erdélyi műfordító 

— 150 éve született Guy de Maupassant francia író
6 — 25 éve halt meg Ravasz László egyházi író
7 — 100 éve halt meg Najden Gerov bolgár író
8 — 375 éve született Thomas Corneille francia drámaíró

— 210 éve született Kölcsey Ferenc
9 — 50 éve halt meg Schöpflin Aladár kritikus
10 — 125 éve született Constantin Giurescu román történész
11 — 70 született Teodor Mazilu román író
12 — 250 éve született Marija Petar Katandc horvát költő

— 70 éve született Soros György amerikai mecénás
13 — 125 éve született Karl August Hindrey észt író
14 — 75 éve született Cézár Drágoi román író

— 425 éve halt meg Diego de Hurtado de Mendoza 
spanyol költő

— 140 éve született Emest Thompson Seton kanadai író
15 — 260 éve született Matthias Claudius német költő 

— 150 éve született Gyp francia írónő
16 — 140 éve született Jules Laforgue francia író
17 — 280 éve halt meg Anne Dader franda filológus

— 75 éve született Mócsy László erdélyi jogtudós
— 75 éve halt meg Ion Slavid román író

18 — 420 éve született Prospero Bonarelli olasz író
— 550 éve született Marko Marulic horvát költő 
— 100 éve halt meg Albert Samain franda költő

19 — 220 éve született Jean-Pierre de Béranger franda költő
20 — 150 éve halt meg Honoré de Balzac franda író

—460 éve halt meg Guillaume Búdé franda humanista
— 80 éve született Zoe Dumitrescu-Busulenga 

román kritikusnő
21 — 490 éve született Dávid Ferenc hitújító

— 120 éve született Kovács István erdélyi régész
22 — 110 éve halt meg Vasile Alecsandri román költő 

— 125 éve született Bányai Elemér író
— 120 éve született Biró Lajos író 
— 15 éve halt meg Nikolaus Lenau német költő

23 — 220 éve született Jemej Kopitar szlovén nyelvész
24 — 180 éve halt meg Ion Budai-Deleanu román költő
25 — 230 éve halt meg Thomas Chatterton angol költő

— 550 éve halt meg Ahmed Ibn Arabsáh arab történész
— 160 éve halt meg Karl Leberecht Immermann német költő 
— 100 éve halt meg Friedrich Nietzsche német filozófus

26 — 120 éve született Guillaume Apollinaire franda költő 
— 100 éve halt meg Jules Petit de Juleville franda

irodalomtörténész
27 — 700 éve halt meg Guido Cavalcanti olasz költő

— 70 éve született Galgóczi Erzsébet írónő
— 230 éve született Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

német filozófus
28 — 1570 éve halt meg Szent Ágoston római író

— 375 éve halt meg John Fletcher angol író
29 — 375 éve született Juan Bautista Diamante spanyol költő

— 175 éve született Salam on Ferenc történész
30 — 110 éve született Rem ényik Sándor erdélyi költő
31 — 130 éve született Maria Montessori olasz pedagógusnő 

— 110 éve halt meg Szabó Károly bibliográfus
— 180 éve halt meg Ungvámémeti Tóth László költő 

? — 310 éve született Mikes Kelemen író
— 470 éve halt meg Jacopo Sannazaro olasz költő

Carlo Goldoni drámái
VÍZSZINTES: 1. Dráma címe. 12. 

Kövér. 13. Kevéssé. 14. A törzs ősének 
tekintett állat, növény vagy tárgy. 15. 
Divat. 16. Szolmizációs hang. 17. Ta
mási hőse. 18. Női magazin. 19. Mo
csár. 20. L ón  ..., k a m b o d z sa i 
államférfi. 21. Ökör lesz belőle. 22. 
Mona ..., Leonardo da V ind festmé
nye. 23. Az állatöv egyik jegye. 25. ... 
Éterek, színésznő. 26. O tt kezdődik!
28. Iskola, diáknyelven. 29. Lettor
szág fővárosa. 31. Ólom  vegyjele. 33. 
Vállalati forma, rövidítve. 34. Föld
m űvelő eszköz. 36. Tejtermék. 38. E- 
lőtag; jelentése: közép. 39. Thaiföldi, 
luxem burgi és belga autójelzés. 41. 
Tói e t ... (Géraldy). 42. Szavazat. 43. 
Rom án férfinév. 44. Foszfor és nitro
gén vegyjele. 45. N em  dolgozó méh. 
46.... lát; helyesnek tart. 47. Férfinév. 
49. Bosszuló.

FÜGGŐLEGES: 1. Majd. 2. Patak 
igéje. 3. Autentikus. 4. Láncfonalat

erősít. 5. Omo betűi kever
ve. 6. Néma gésa! 7. Idegen 

előtag; jelentése: kép. 8. Verdi operá
ja. 9. ...-pici. 10. Kettős mássalhangzó. 
11. Temetői munkás. 15. Szoknyavi
selet. 18. Tizenéves. 19. Kínai hossz
mérték. 21. Nem enged. 22. Előtag; 
jelentése: szó, beszéd. 24. Horvát fo- 
lyó.25. ítélkező személy. 27. Dráma 
címe. 29. Gabonanövény. 30. Orosz 
elbeszélő (Szergej Petrovics). 32. Az 
Üvöltő szelek írója (Emily). 34. Erdé
lyi író (György). 35. Gyümölcsből 
préselt ital. 37. Előtagként: kettős, 
két. 38. ... insanity, erkölcstelen. 40. 
M agyarországi hegység. 42. Szemé
lyével. 43. Lekaszált gabona csonkja.
45. Magához kéret. 46. Ajtófő páros 
betűi. 48. Néma Tádé! 49. Trícium és 
fluor vegyjele.

BO TH  LÁSZLÓ

A HELIKON 13. számában közölt, 
Calderón de la Barca drám ái című 
rejtvényünk megfejtése: Az állhatatos 
herceg, Szerelem a halál után.
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