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LASZLÓFFY ALADÁR

Kenyér és hegedű
Van egy régi vicc, arról szól, 

hogy a maffiózó kisfia, aki zene
iskolába jár, egy reggel összeté
veszti a tokokat, és m ikor óra 
elején kinyitja a m agáét, a tanár
nő elsápad, m ert egy golyószó
ró van a tokban. Tessék hagyni, 
ez semmiség, de szegény papa 
m it csinál a bankban az én hege
dűmmel?...

Az ember, m int néhány m ú
zeum i szálán, végigmegy a ta
tárjárta, törökdúlta, száz- vagy 
csak harm incéves háborúk pör
költe, N apóleonoktól odapör
költ, halálfejes, kalózos ide-oda 
utaztatásokon összerázott vilá
g á llo m á n y á n  a m e g m a ra d t 
m ű v é sz e tn e k , iro d a lo m n a k , 
belehallgat a Bastille-ok, Bur- 
gok, W avelek, Kremlek, Towe- 
rek döngetése alatt, süketen is 
összehallott és sebtében lekottá- 
zo tt szimfónia, szextett és szo
nettkész le tbe , és e légedetten  
m egáldja: "H át igen, kedves 
O strom  Ostromovics vagy Lud
w ig dölá Liszt úr, ezek voltak 
csak a Waterlook! a körképek, a 
felfedezések, a flottafelvonulá
sok, a székfoglalók, sziget-fog
la ló k , m is s z ió a la p í tá s o k  és 
szonáta-ültetvények! M ég Ta
m ásbátya is vidám abban halt 
bele a szívtépő és gyapottépő 
spiritualitásba m eg kizsákm á
nyolásba, m ely úgyis m egm a
radt íme máig, a szép kormos, 
véres, Galilei m eg Galvani járta 
századok u tán  is, a biedermeier 
gyöngédség s a viktoriánus íz
lés sportos "sármja" u tán  is. A 
legendás könnyűlovasság, ha 
n em  a p rítjá k  zó n ap ö rk ö ltté , 
úgyis halott volna a békés öreg
ségtől is. De legalább m egm a
rad t, m int csigaház, m int zú 
gását őrző és továbbító gyöngy- 
kagylóhéj, Franz Souppé nyitá

nya. Az aradi tizenhárm at a hat
ökör parvenű  nacionalizm us 
ma is falhoz állítja s vele együtt 
a játékszabálytisztelő baleksá- 
got. Mert közbejött ez a hóhér
kereszttel és bunkó  bolsevik 
stik likkel tele, töm eggyilkos 
huszadik század, ahol idegsok
kot és épkézlábtalanítást szen
ved e tt el a tehetség, és ku l
tu rá lis  fo rradalom nak  m eré
szelték nevezni azt, am ikor a 
zo n g o ram űvészeknek  össze
zúzták az ujjperceit és átneve- 
lésre ítélt sebészek kaparták tíz 
köröm m el az analfabetizm us 
kijelölte trágyaparcellákat. És 
nem  felelős érte, miatta senki! 
Odatartjuk ezután is! és vissza
dobjuk eleve megbocsátó gyá
vasággal! így aztán mit ér, hogy 
százévenként újra látunk min
dent és m indennek az ellenke
zőjét is. Mert a Ladogán vagy az 
O derán igen, de az ideo-lado- 
gán soha nem  fog m egtörni a 
jég hatalma, ha a tavasz kitele
pítésben  vagy deportálásban  
halt meg.

Szomorúan érzem, hogy mi 
itt, akik hazárd helyett m ég "ha
zádról" szavalunk a pompeji ó- 
lom katona rendületlenségével 
és olvadékonyságával, az utol
só bölények és mohikánok va
gyunk. Le az álarcokkal, mivel 
m ár elm últ szépen az ezredfor
duló farsangi bálja. Annál in
kább le a maszkokkal, uraim , 
m ert akkor biztos mindenki fel- 
ismerhetetlen m aradhat, és so
sem  derül fény arra: hogy ki 
cseréli folyton össze a tokokat 
olyan ügyesen, hogy m ikor a 
szegényemberek kinyitják, tíz 
golyószóróra, gyűlöletköpkö
dőre, időzített bombára ha jut 
egy-egy új kenyér vagy hegedű.
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SZŐCS ISTVÁN

Koronák és a Szent Korona
korona: "Uralkodói hatalmat jelképező 
díszes aranykarika " (Magyar Történelmi 
és Etimológiai Szótár, 1970), "az uralkodói 
(királyi, császári) hatalom legfontosabb 
jelvénye az ókor óta. Ismerünk zárt és 
nyílt, halotti és házi koronát." (Művészet- 
történeti ABC, 1961)

A  m agyar királyi korona különbözik 
az európai koronáktól. M ég a neve is: 
Szent Korona. A Szent Korona Tana sze
rint az egyedülálló m agyar állameszme 
megtestesítője Szent István koronája, de 
erről m ost nem  lesz szó, csak arról, hogy 
a korona külsejét tekintve is egyedülálló. 
A M űvészeti Lexikon szerint a legtalányo
sabb középkori ötvösművek közé tartozik.

"Kevés olyan ékszer m aradt ránk, a- 
melyen ilyen sok zom ánckép van, még 
kevesebb azoknak száma, am elyek ilyen 
m agas mesterségbeli tudással készültek 
el. A korona nyolc apostolképe és felső 
Pantokrátora bizonyos értelem ben párat
lannak m ondható. Növeli az együttes ér
tékét, hogy a tizenkilenc figurális zo
m ánckép éppen koronán található, és ez a 
világon (mai ism ereteink szerint) egye
dülállóvá is teszi. Az emberalakos zo
m áncképek  so rá t m ég nyolc á tlá tszó  
(transzlucid — helyesebben áttetsző) zo
m ánckép egészíti ki, amire szintén nincs 
példa szám bavehető analóg anyagban. 
"Az átlátszó orom díszek m intázata m a
d árto liak ra , halp ikkelyekre, v irágszir
m okra és a m agyar népm űvészetből is jól 
ism ert »szántóföld« m otívum ra egyaránt 
emlékeztet" — mondja az Aranyművesek 
Jelentése. (Lásd a jegyzetben.) Szerintem 
kifejezetten m adártollazatra.

A koronák, általában a m agyar tárgyú 
képanyagban  is, m etszeteken, pénzér
mén, pecséteken, krónikák miniatűrjein a 
középkor első évszázadaiban nyílt koro
nákkal vannak megjelenítve. Ezek általá
ban felfele táguló abroncsok, belőlük föl
fele nyúló "ágakkal”. Az ágak — cserfa, 
Vcgy babérlevél alakúak, liliomok, ke
resztek, szirm ok és keresztek kombinációi 
— legtöbször szirom ként vagy kehelysze- 
rűen  széttárulkoznak felfele; am ikor a kö
zépkor utolsó szászadaiban főleg a né
m et-róm ai császári korona hatására kiala
kul a zárt, azaz felülről abroncsokkal fe
dett koronák divatja, nagyrészt ezek is 
egy bizonyos m agasságnál kiöblösödnek, 
túl az alapkörön; és többnyire csúcsban 
végződnek; történelmünkből legismertebb 
közülük Zsigmond, "a király és császár" ko
ronája (később Dürer is megfes- tette)... Thu- 
róczy János 1488-ban megjelent magyar 
krónikája m ár minden királyunk fejére ezt 
helyezi, még a hun Atti- Iáéra is.

És m indezekkel szemben: a m agyar 
királyi korona abroncsa felfele nem terebé
lyesedik; a pántok belül m aradnak az a- 
lapkö rvonalon , és csúcsban sem v é g 
ződnek, hanem  egy viszonylag zömök, 
alig ívelt tetejű kupola tetőlemezében, egy 
fenién álló kereszt alatt. A hom lok felőli

o ldalán  az em lített á tte tsző  zom áncú 
oromdíszek pártaszerűen magasítják fel az 
aranyabroncs első felét.

M ár több m int félezer éven át "hasz
nálták" — ám  kizárólag csak koronázásra, 
nem házi vagy díszelgő koronaként —, 
am ikor egy m agyar király fején először 
ábrázolták olyannak, amilyen. A Habs
burg II. Mátyás ez (1608—19); az ő idejé
ben jelent m eg Révay Péter koronaőr első 
részletes leírása a Szent Koronáról (1613); 
II. Mátyás végeztet utolsó, feljegyzett mó
dosítást a Koronán — az abroncs hátvona
lának középpontjában egy nagyobb drá
gakövet helyeztet el (1608); és sajátos egy
beesés, hogy a m agyar királyi lovasság 
zászlajául hivatalosan ő rendszeresíti a pi- 
ros-fehér-zöldet, és am i ugyancsak fájdal
m asan különös: noha kényelmes, nyu
godt term észetű és megértő ember volt, 
mégis az ő uralkodása alatt és az ő politi
kája következtében tör ki Európa legször
nyűbb háborúja, a harmincéves.

A Szent Korona 1980 előtt keletkezett 
"hagyományos" leírása szerint két részből 
állott eredetileg, két külön koronából, ame
lyeket valószínűleg a XI. század végén 
egyesítettek. A felső rész a latin korona, ami
ből tulajdonképpen csak a keresztpántok 
felső kétharmada maradt (volna) meg, s n. 
Szilveszter pápa küldte István kérésére, ép
pen az 1000. év karácsonya táján.

Az alsó részt corona graecának, "görög 
koronának" nevezték; ez tulajdonképpen 
egy 51 milliméter magas arany abroncs az 
em lített pártázattal, két oldalt és hátul 
arany láncocskákon csü n gő  hármas ékkö
vekkel. A hátsó részén látható uralkodó
képek alapján úgy tartják, hogy Dukász 
Mihály bizánci császár (1071—78) ajándé
kozta I. Géza m agyar királynak (1074— 
78), Szent László testvérbátyjának, de ele
inte császám ői korona lehetett. Ennek az 
adom ányozásnak  azonban sem m iféle ok- 
iratos említése nincsen, m ég egy levél 
vagy legenda sem  szól róla! A "latin koro

na" pántjain nyolc vértanú  apostol zo
m ánc mellképe látható, a kupola tetején 
Jézus; e képet az istenalak gyom ra táján 
átfúrja a korona csúcsán lévő aranyke
reszt szára. A görög korona hom lokán u- 
gyancsak Jézus-kép, s m eglehetősen ha
sonlít a latin korona Jézusához, különösen 
az isteni alak két oldalán lévő díszpálm ák 
miatt, amelyek mása nem  lelhető fel sehol 
máshol... A görög korona abroncsán még 
két arkangyal s négy szent m ellképe lát
ható, hátsó részén pedig a középpontban 
Dukász Mihály császár, egyik oldalán fia, 
Konstantin Porfirogenetosz (nem  tévesz
tendő össze a régebbi nagy Bíborbanszü- 
letettel!), a m ásikon egy Geobitzosznak ne
vezett "hivő tu rk  király", akit I. Gézával 
szokás azonosítani. A zom áncképek fel
iratai a felső részen latinok, az alsó részen 
görög betűkkel íródtak. (Kovács József 
vallástörténész szerint "görög és latin fel
iratok együttes szereplése a róm ai liturgi
ában nem  szokatlan jelenség, pl. tem p
lom szentelési szertartások során." Tóth 
Endre viszont kimutatja 1996-ban, hogy a 
latin korona képfeliratain két olyan betű
típus is szerepel, amelyeket csak bizánci 
érm eken lehetett látni. "Amikor a XI. szá
zad közepén az érm ek végleg görög felira- 
túakká válnak, e betűk eltűntek a hasz
nálatból. A latin korona apostolképeit e- 
zért nem készíthették a XI. századnál ké
sőbben."

***
Amíg a régi szerzők m ég értékes szin

tézisként fogják fel a két külön korona 
egyesítését, egyes újabbak m ár többé-ke- 
vésbé lekicsinylő színezettel tárgyalják; ez 
a XX. század derekán túl elvezetett a ko
rona értékének és originalitásának a két
ségbevonásához is. Például Deér József. Ő 
azonban m agát a koronát saját szemével 
nem  látta, így nem  is tanulm ányozhatta 
közvetlenül. A M űvészeti Lexikon korona 
szócikkében ez még csak óvatos célzások
ban jelentkezik: "Felső részét sokáig a II. 
Szilveszter pápától I. Istvánnak küldött 
korona részének tartották. Újabban felme
rült az a vélemény, hogy a hiányzó négy apos
tollem ezzel együ tt eredetileg könyvtábla 
vagyportatile dísze volt, am elyet utólag meg
hajlítva használtak fel a korona pántjai
nál.. valószínűleg a 10—11. században ké
szült, újabban későbbi datálás lehetősége is felme
rült.'' (Kovács Éva. Kiemelések Sz. L-tőL)

Vagyis egy adott ponton túl m űkriti
kusok eljutottak oda, hogy ezt az eredeti 
rem ekm űvet alkalm ilag  hevenyészett, 
megtévesztés céljából összeeszkábált ko
rona-pótlékká m inősítették le, a későbbi 
datálás lehetőségét m eg évszázadokkal 
kinyújtották, akár az újkorig!

Annak a nézetnek, hogy a corona latina 
nem  lehet azonos a Szilveszter pápa által 
küldött koronával, volt egy-két m eggon
dolandó érve. Például a m énfői csatavesz
tés é: Aba Sámuel király halála u tán , ü l. 
H enrik német-római császár, m iután Pé
tert ("m ásodszor") saját hűbéresekén t 
visszasegíti a m agyar trónra, 1045 m áju
sában, a hűbérúr-változást hangsúlyo
zandó, közli, hogy a koronát és a királyi
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lándzsát visszaküldte Rómának.
A kételkedés m ásik érve: mivel a zárt 

korona a korlátozatlan szuverenitás jelké
pe, a pápa ilyent nem  is küldhetett István
nak, akit a pápaság hűbéresének tekintett; 
és csak Szent László az, aki a pápával 
szem ben először érvényesítette a saját 
szuverenitását; és így nyilván ő form álha
tott jogot először a zárt koronára, és felte
hetőleg ő is készíttette el.

Ha azonban egy ilyen értékes korona 
végleg ott m aradt volna a Vatikánban, ké
sőbbi sorsáról lennének adataink — ám 
csak egy pápai levél 1074 körül említi. A 
trónviszályok során a pápai udvar feltét
lenül felhasználta volna saját jelöltjei tá
m ogatására, és ezt tették volna a német 
uralkodóházak is.

A Szent Korona legtitokzatosabb, leg- 
karizm atikusabb vonása, hogy m indent 
túlélve egybenm aradt és m indég haza
tért... — noha szám talanszor m egszöktet
ték, idegen kézre adták, ellopatták, el
vesztették, elrejtették, m ég a törökök ke
zébe is kétszer került, de úgy látszik, a kor 
okkult ism eretekben jártas hatalmasságai 
" tud tak  róla valam it", am iért m indég  
vissza kellett juttatniok, és megsemmisí
tésére nem  m ertek vállalkozni.

A korona viszontagságai ham ar elkez
dődtek. A m énfői csata (1044) és Aba Sá
m uel halála u tán  ü l. H enrik német-római 
császár kezére került, aki állítólag vissza
küldte Rómába. Ám  nemsokára m ár me
gint szerepel az ugyancsak legendaszerű 
Várkonyi-jelenet során (1059), am ikor I. 
A ndrás osztozkodásra szólítja fel öccsét,
I. Bélát. M integy száz évvel későbbről van 
konkrét adatunk, hogy a koronát Székes- 
fehérváron, Szűz Mária tem plom ában őr
zik... A EL Géza halála u tán  következő 
több m int évtizedes trónviszályok során
II. László, majd IV. István is erőszakkal 
ragadja m agához a koronát, majd Hl. Béla 
alatt kissé nyugodalm asabb kor köszönt 
rá, ám  a k isunokájával, in. Lászlóval 
Ausztriába m enekítik, s annak halála után 
II. Endre csak háborús fenyegetéssel tudja 
visszaszerezni (1205).

Az Á rpád-ház kihalta u tán  pár évig 
uralkodó Vencel távozása u tán  magával 
viszi Csehországba, ahonnét az ugyan
csak rövid ideig uralkodó Bajor Ottó hoz
za haza... Vele történt meg, hogy a titok
ban szállított (egy edénybe rejtett) koro
nát egy éjjel elvesztették, s ezt csak hajnal
ban vették észre (leesett a nyeregből). Sze
rencsére azonban épségben megtalálták, 
Fischam end m ellett (1305). Nem sokára 
Kán László erdélyi vajda csellel és erő
szakkal elragadja Ottótól a koronát, s csak 
évek m úlva kerül az Károly Róbert kezére 
és — fejére (1310). A következő korsza
kokban Székesfehérvár u tán  Esztergom
ban és Visegrádon őrzik. Albert király ha
lála u tán  azonban özvegye a születendő V. 
László szám ára Kottáner Ilona nevű u d 
varhölgyével ellopatja a koronát, amely 
majd Bécsújhelyre, EH. Frigyes császár bir
tokába kerül (1440)... E kaland során pár
nában, bölcsőben, fűzfa odvábán rejte

getik, valószínűleg akkor sérül meg elő
ször súlyosan. H uszonegynehány év m úl
va Mátyás király nagy váltságdíj fejében 
szerzi vissza a császártól a koronát. A vi
szon tagságok  ú jrakezdődnek  M ohács 
után: 1529-ben Szulejmán szultán katonái 
zsákm ányul ejtik, áld azonban Szapolyai 
Jánosnak (I. Jánosnak) "adományozza."... 
1551-ig Erdélyben őrzik, akkor az özvegy 
Izabella királynénak át kell adnia Ferdi- 
nánd számára. A királyné letört a korona 
hátsó oromdíszéről egy kis liliomszerű 
keresztet, fia, János Zsigmond számára... 
akitől az Báthori Zsigmondra száll, ő  meg 
később Prágában Rudolfnak ajándékoz
za. Közben a korona m egfordult Tokaj
ban, s hol Pozsonyban, hol Bécsben őrzik. 
1619-ben Bethlen Gábor kezére jut, ő a- 
zonban 1622-ben visszaküldi II. Ferdi- 
nándnak... A napóleoni háborúk során 
kétszer is keletebbre menekítik a II. József 
halála után Budára visszakerült koronát; 
Ungvárra, majd Egerbe...

Á világosi fegyverletétel után 1849 au
gusztusában Szemere Bertalan Kossuth 
utasítására Orsóvá környékén elásatja... 
1853-ban találják m eg és viszik vissza Bu

dára... 1944 végén Budapestről Kőszegre, 
majd utána Németországba viszik, ahol 
az amerikaiak veszik őrizetbe. 1951-től a 
texasi Knox erődben van, végül 1978-ban 
Carter amerikai elnök visszaküldi Ma
gyarországra...

Talán m ár első megérkezése is hazaté
rés lehetett; — vannak ma m ár ilyen me
seszerűen merész feltételezések is. Régen 
is voltak. Amint Szalay m agyar történe
tében olvasni: "Története szép legendával 
kezdődik, n. Szilveszter pápa a lengyel 
fejedelemnek, Boleszlónak (a legenda sze
rint Mieskónak) szánta, ki hasonló kérés
sel fordult hozzá, m int István. M ár el a- 
karta küldeni, m ikor éjjel megjelent neki 
az Úr angyala, s így szólt hozzá: Tudd 
meg, hogy holnap az első órában ismeret
len nép követei érkeznek hozzád, kik feje- 
delm ök számára királyi koronát kém ek 
tőled. A kész koronát add nekik, m ert az 
fejedelmöket illeti... m ásnap csakugyan 
megjelent Assrich apát... s a pápa... meg

hajolva Isten akarata előtt, a koronát átad
ta István követének."

A legenda, naiv bája ellenére is, érzé
keltet egy fontos körülményt: valam iért 
éppen ezt a koronát kellett M agyarországra 
küldeni; és éppen akkor; az első M illenni
u m  alkalmából.

Mitől lehet külön "izgalmas" ez a koro
na, m i kapcsolódhatott hozzá? Meglepett, 
am ikor olyan elképzelésekről olvastam, 
amelyek szerint az avar hadjáratok során 
Nagy Károlyhoz került volna hadizsák
mányként. (S igaz is, hogy e hadjáratok 
után, 800 Karácsonyán koronázta őt meg 
egy pápa, kereken 200 évvel István koroná
zása előtt.) Ezzel a koronával is temették el, 
majd később előásták volna sírjából stb.

"Az avar kincsek nyomában" című, az 
u tó b b i  é v tiz e d e k b e n  te r je d ő  tö r té 
netekben nem  túlságosan hiszik, noha 
nem  tartom  m agam  illetékesnek a bírála
tukra. M ost mégis zavarba jöttem, m ert én 
is gondoltam  a m agyar koronával kapcso
latban nemegyszer éppen N agy Károlyra. 
Nemcsak a Bertha-m onda (Károly anyja) 
"magyar" vonatkozásai m iatt — hanem  
egészen más okból.

Ugyanis több ízben, különböző repro
dukciók láttán csodálkozva ism ertem  fel, 
hogy — egy-két korai kelet-római császár
tól eltekintve — olyan külsejű és szerke
zetű koronák, m int a magyar, csak Nagy 
Károly ábrázolásain figyelhetők meg. Pél
dául a Louvre-ban őrzött kis lovasszobron, 
vagy a laterani katedrális mozaikképén. 
(S m it mondjak: azt is megjegyeztem m a
gamnak, hogy e "töményen német-római" 
császárnak milyen becsületes, bajuszos, 
"jó m agyar arca van"...) Ez nem  zárta vol
na ki, hogy Avarország ellen hadakozzék. 
Hiszen később Szent László unokája, Má- 
nuel bizánci császár, M agyarország legke
ményebb ellenfele.

Arra term észetesen nem  is gondoltam , 
hogy a Szent Korona eredetileg a Nagy 
Károlyé lehetett volna s az ő sírjából ásták 
volna elő... inkább azt tételeztem  fel, hogy 
ugyanabban a "műhelyben" készült.

Ami egyes olvasóknál külön felszisz- 
szenést okozhat: ilyen zöm ök típusú ko
rona, vagy ehhez hasonló, figyelhető meg 
Lagas szum ír uralkodója, Gudea fején is, 
majd később számos előázsiai leletnél fel
bukkan még; például Mariban.

Ugyanilyen ősi, "délibábok" fényében 
felragyogó a m agyar korona m ásik fontos 
eleme, az egyiptom i koronákra oly jelleg
zetes pártaszerűség. Ezt sincs azonban 
miért rom antikus képzelgésnek tekinteni; 
a királyi rangok külsőségei, jelképei, a ha
talm i cerem óniák m űfogásai m ind  E- 
gyip tom ból és a Folyam közből örök
lődtek, részint m ár a régi görögök és per
zsák, de főleg Bizánc közvetítésével. Bi
zánci császárnék koronáin  is gyakran  
felbukkan hasonló pártázat, érm eken s 
más ábrázolásokon. M indezek alapján 
komolyan feltehető, hogy a m agyar koro
na sajátosságaihoz Nagy Károlynak vala
milyen köze lehet; nyilván Bizáncban ké
szült, nagyatyja, Martell Károly részére,

folytatás a 4. oldalon
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vagy esetleg anyja, Nagylábú Bertha szállí
totta á t M agyarország területén, ahol va
lamilyen esem ények kapcsolódtak hozzá, 
nyilván éppen az avar világban. A Nagy 
Károly anyjával, a Nagylábú Berthával 
kapcsolatos m ondák "magyar" vonatko
zásaival filológusok m ár foglalkoztak, ám  
m agyar történészek és folkloristák látó
mezejében m ég nincs jelen. Kivétel volt az 
em igrációban Padányi Viktor, aki Nagy 
Károly ősének, Martell Károlynak a nevét 
keleti, "turáni" szárm azásúnak tartja — 
karaulu —, s ezzel összefüggésben címer
állatát is, a fekete sast. M agyarul a kar
valy t szintén hívják karujnak, s a Ká
rolynak is létezik Káruj alakja. A nagyká
rolyi m ondakör esetében több szerző sze
rint a "magyar" kitétel alatt "a későbbi 
M agyarország területével kapcsolatos" 
esem ényt kell érteni.

***
M iután 1878-ban a Szent Korona is ha

zatért am erikai fogságából, és lehetővé 
vált, végre, a történelem ben először, köz
vetlen tanulm ányozása, nemcsak m űtör
ténészek, hanem  aranym ívesek, fiziku
sok, m érnökök, m atem atikusok által is, 
olyan tények derültek ki arányairól, mé
retrendszeréről, előállításának technoló
g ia i ré sz le te irő l, am elyek  m ár az új 
m egállapítások véglegesítése előtt is félre
hárítják az útból a hiperkritikusok lebe
csülő nézeteit.

Ezek szerint a korona felső része nem 
két utólag hajlított pántból áll, hanem  négy, 
eredetileg is kissé ívelt hátú  lemezeket 
hordozó szárnyból, am elyek a kupola te
tőlemeze alatt vannak összekapcsolva. A 
pán tokon  m egfigyelhető rongálódások, 
repedések nem  a síknak készült lemezek 
hajtogatásábó l erednek, hanem  abból, 
hogy a korona egy vagy több alkalommal 
tartósan, nagy súly nyom ásának volt kité
ve, és a pántok akkor m egroggyantak, be
fele görbültek; a kiegyenesítési kísérletek 
viselték m eg aztán a pántok vonalait s 
m agukat a lemezeket is. (A pántok rongá
lódása annál könnyebben elképzelhető, 
ha tudjuk, hogy m indössze 0,4 mm  vastag
ságúak... A javítás során belülről arany
kapcsokkal erősítették meg őket.)

És nem  "hiányzik" a pántokról még 
négy apostol mellképe, mivel "az aposto
lok nyolcas csoportja zárt egységnek szá
mít, a középkori ikonográfiában, illetve 
liturgiában", valam int a pántok végződésén 
is felismerhető, hogy lezáródott díszítésük, 
nem volt folytatásuk, az apostolok kiválo
gatását talán vértanúságuk volta és mi
volta határozta meg; valószínűleg később 
ezzel kapcsolatos vita során távolították el 
Bertalan képlem ezének nagyobbik részét. 
(Az ő képének m egm aradt feliratán nem 
is szerepelt az "scs" a sanctus rövidítése.)

Arra is találtak m agyarázatot, hogy 
m iért különbözik az abroncs és a pántok 
aranyának minősége, am i színükön is lát
szik. Az arany színe és keménysége az 
ötvöző anyagok réz és ezüst adagjától 
függ. A tartó-, azaz hordozó funkciót is 
betöltő abroncsnak nyilván erősebbnek
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kellett lennie, ezért keményebb ötvözet
ből áll és vastagabb is a tetőpántoknál. Ez 
utóbbiaknál a filigrán díszítések felvitelé
nek módja is megkövetelte a puhább — 
tehát tisztább és "sárgább" — és véko
nyabb aranylemezek alkalmazását stb.

Az aranymívesi vizsgálatok során azt 
is megállapították, hogy a korona, eredeti 
állapotához képest, öt ponton utólagos 
m ódosítást szenvedett el.

M ár előzőleg levéltári kutatásokból ki
derült, hogy 1551-ben, am ikor Izabellá
nak, I. János király özvegyének vissza kel
lett adnia a koronát Ferdinánd részére, 
letört a koronáról egy liliomszerű kis ke
resztet, fia, János Zsigm ond szám ára, 
m ondván, hogy ahol a kereszt, oda visz- 
szatér a korona is. (Fordítva történt.) A 
sérülés nyoma látszik a Dukász-kép fö
lött, helyét egy gyöngy pótolja. A legmeg
lepőbb felismerés azonban az, hogy a ko
ronaabroncs hátsó részén lévő uralkodó
képek utólag kerültek oda; felismerhető, 
hogy méreteiknél fogva sem illenek a m ár 
megvolt foglalatokba, ezért némileg erő
szakos megoldásokat alkalmaztak felsze
relésükkor; több tekintetben s főleg meg-

Avar kori lelet

viseltségük fokában is eltérnek a többi zo
m ánckép jellegzetességeitől. Ám  arra, 
hogy mi lehetett a helyükön, m ikor és 
miért történt a kicserélésük? — nincs ma
gyarázat.

(A történelmi viszonyok ismeretében 
ez csak Szent László, vagy a II. Géza halála 
u táni trónviszályok, esetleg ü l. Béla ural
kodásának elején történhetett.)

A legeslegnagyobb rejtélyre azonban 
még viszonylag logikus feltevés sem le
hetséges, egyelőre. Révay Péter 1613-ban 
közzétett leírása szerint a koronaabroncs 
hátsó részén Szűz Mária képe volt elhe
lyezve. A kutatók szerint a különben sok 
megbízható megfigyeléssel szolgáló Ré
vay a valóságban m ár nem  is láthatta ezt 
a képet, csak a korona ládájában lévő kí
sérő iratokból értesülhetett róla. (Ezek az 
1849-es elrejtés során beázás következtéd 
ben esetleg megsemmisültek.) Ugyanis ha 
fel volt szerelve a Dukász-kép, m árpedig 
megállapíthatóan 1551-ben fel volt!— ak
kor nem  m aradt hely a Mária-képnek.

Elképzelhető azonban, hogy a II. Má
tyás által felszereltetett nagym éretű ékkő 
helyén volt valahogy úgy rögzítve, hogy 
részben födte a Dukász-képet. Ez m agya
rázná a gyöngyszegély hiányát is a D u
kász-kép és az abroncs mezeje között; (a 
megfelelője az átellenes hom lokrészen ép
ségben megvan!). A M ária-képet eltávolít- 
hatták feltehető rongáltsága m iatt, vagy 
— okkult célzattal is. Közismert, hogy II. 
Mátyás fivérének, Rudolfnak udvarában 
m ilyen nagy okkultista élet zajlott.

A sok feltárt részlet között az is a fon
tosabbak közé tartozik, hogy a tetőlemez 
Krisztus-képét a kereszt felszerelése m iatt 
nem  utólag törték át, hanem  előre elkészí
tették a nyílást a kereszt szára számára.

Nagyon sok kis részletkérdés tisztázó
dott, tisztázhatatlan  nagyobb kérdések 
mellett. A technikai szakértők m egállapí
tásainak fő következtetése, hogy "a m ére
tek összecsengése, az egységes hüvelyk
rendszer és arányrendszer azt mutatják, 
hogy a Szent Korona tudatosan és egysé
gesen tervezett aranym űves mű!"

A kereszt az első ábrázolások szerint 
nem  volt ennyire ferde; kb. a függőleges 
tengelyhez képest 18 lehetett az elhajlása 
(ami történetesen megfelelne a Föld ten
gelyének az egyenlítő síkjához m ért elhaj
lásának?!) Bosnyák Sándor szerint. M in
denesetre a javításoknál m ód lett volna a 
kereszt kiegyenesítésére— ha az alkalm a
zott alátétet a m ásik oldalra teszik —, eh
hez azonban nem  folyamodtak.

Befejezésül néhány szó Révay Péter 
hajdani leírásából: "...a párosnak és a pá
ratlannak, vagyis az egész szám sornak 
teljessége és fejlődése, tökéletessége feje
ződik ki benne. Akinek m árm ost szívügye 
és dolga a számok és arányok m isztikájá
nak vagy a Szent Koronát díszítő gyön
gyök és drágakövek jelentésének nyo
mozása, áldozza rá tehetségét a mi be
avatkozásunk nélkül".

Jegyzet
A Szent Korona első tudományos igényű 

leírása Ipolyi Amoldtól, a Magyar Mithológia 
szerzőjétől származik. Részletes bibliográfia ta
lálható Tóth Endre—Szelényi Károly A magyar 
Szent Korona. Királyok és koronázások c. művében. 
(Bpest, 1999,2000)

Az újabb kutatásokat ismertető tanul
mányok közül leginkább Csömör Lajos-Lantos 
Béla-Ludvigh Rezső-Poór Magdolna: A magyar 
korona című jelentését használtam, amely a 
Kecskeméti Zománcművészeti Alkotótelep Zo
mánc 1975—1985 c. Évkönyvében jelent meg: ez 
a kérdésre vonatkozó legfontosabb bibliográfi
át megadja, s utal Papp Gábor műtörténész 
szerepére is, az újabb kutatások beindítása és 
szervezése, valamint eredményeik népszerűsí
tése terén. A hagyományostól legmerészebben 
eltérő méretek kidolgozását Csömör Lajos és 
Szigeti István műveiben találni.
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EGYED ÁKOS

Az erdélyi rendiség 
és a rendi országgyűlések
történetéből
Nyugat-Európa 13—15. szá

zadi történetének meghatározó 
jellegzetessége a rendiség volt. A 
rendek azonos jogállású örökle
tes kiváltságok birtokába jutott 
társadalmi csoportokból alakul
tak ki, és szabályozott képviseleti 
rendszer keretében érvényesítet
ték jogaikat az államban. A rendi 
képviselet — Francois Fürét tö
m ör meghatározása szerint — 
nem volt más, mint kommuniká
ciós csatorna a társadalom és az 
állam között.1

A rendiségben az egyének jo
gait és kötelezettségeit nem a sa
ját egyéni helyzetük határozta 
meg, hanem  az, hogy milyen 
rendnek voltak a tagjai. A köz- 
gondolkodás is rendi hovatarto
zásuk alapján különböztette meg 
az embereket és az egyes csopor
tokat. Közép- és Középkelet-Eu- 
rópában azokban az orszá- gok
ban alakult ki a rendiség, ame
lyek a nyugati keresztény kultúr
körhöz tartoztak.

Hogy mit jelentett a fejlődés
ben a rendiség, az legjobban 
összehasonlítás által figyelhető 
meg: ahol a rendiség nem, vagy 
csak csírájában jelent meg — 
Oroszországban és a Balkánon —
, ott elmaradt a társadalom belső 
szervezettsége, s emiatt hiányoz
tak azok az intézm ényesített 
erők, amelyek a nyers, despotiz- 
musra hajlamos uralkodói hatal
mat korlátozhatták volna. Az or
todox világban az egyház nem 
vált társadalomszervező intéz
ménnyé, mert lényegében véve 
mindig állami egyház volt.

A társadalom rendi szerkeze
te hosszantartó átalakulási folya
mat során jött létre. Amint Hajnal 
István, a kérdés legkiválóbb ma
gyar kutatója írta: "Egyik rend ki
alakulása sem tudatos szerve
ződés eredménye, hanem szinte 
növényszerűen nő fel a legalsó 
talajból, elsősorban a nemesség, 
de a papság is főként földesúri s 
adminisztratív szerepénél fogva 
válik renddé; a várost pedig az 
illető vidék földnépének szerve
zete kényszeríti arra, hogy a 
szakszerű forgalomgazdaságnak 
munkaszervezete, európai érte
lemben vett város legyen belőle.
A parasztságnak óriási módon 
túlnyomó tömege az egész szo
ciális mozgás alapterülete"2 volt.

A spontán társadalomszer
veződés folyamán — amire Haj
nal István utalt — bonyolult jog
képződés kezdődött. A 12—13. 
századtól a földesúri réteg elkü

lönült a parasztságtól s kiváltsá
gos nemességgé alakult; ezzel 
"úri és paraszt jogi felekké vál
nak."3 Az előbbiekhez nyomban 
hozzá kell tennünk, hogy a sajá
tos jogképződés következtében a 
parasztság— a kivételnek számí
tó skandináv, svájci s még néhány 
német és olasz régiótól dtekintve 
— kívülrekedt a rendiség struktú
ráján, nem vált kiváltságos társa
dalmi renddé, s emiatt rendi kép
viselethez sem juthatott.

Közép-Európában a nyugati 
típushoz a lengyel és a magyar 
rend iség  állt a legközelebb; 
mindkét országban végbement a 
társadalomnak az a megosztódá- 
sa, Hajnal István szerint "üzemi- 
es tagozódása", amely nélkül 
"nincs fejlődőképes intellektua- 
lizmus."4 M indkét országban 
megtörtént a rendi intézménye
sülés és a királyi tanácsból kiala
kult a megfelelő képviseleti rend
szer is.

A történeti Erdély az 1540-es 
évekig a magyar állam keretében 
több vonatkozásban a magyar 
rendiséghez igazodva fejlődött, 
elsősorban a vármegyék terüle
tén, ahol a magyar nemesség ki
váltságos renddé szerveződött s 
önmagát örökletes jogokkal bás
tyázta körül. A megyék felett a 
király által kinevezett vajda gya
korolta az államhatalmi jogokat, 
de ez nem akadályozta meg a hét 
erdélyi vármegyében a nemesi 
önkormányzati rendszer kiala
kulását. A vármegyei rendszer
nek a m agyarországival való 
majdnem azonossága ellenére, az 
erdélyi rendiség külön úton fejlő
dött, ami a székely és a szász 
szerveződés, és területi autonó
mia következménye volt.

A székely nemzetségi társa
dalomból a 14—15. században 
három rend vált ki: a vezető sze
rephez jutó főemberek, primő
rök, az állandó katonai szolgá
latra kötelezett lófők (primipili) 
és gyalogok (pedites) rendje. A 
székely rendiség katonai jellegét 
a rendek elnevezése is jól mutat
ja. A székelység a katonai funkció 
által kollektív nemesi jogokhoz, a 
Székelyföld pedig területi auto
nómiához jutott: választott veze
tők igazgatták a kialakult jogszo
kások s törvények szerint. A szé
kely önigazgatás ("Universitas 
Siculorum") élén a vajdától függő 
ispán állt.6 A Székelyföld egyete
mes autonómiája az önálló erdé
lyi fejedelemség megalakulásá
val megszűnt ugyan, de a székek

önkormányzati rendszere 
fen n m arad t s csak az 
1876-os területrendezés
kor szüntették meg telje
sen.

A szász rendiség is kü
lönálló képződmény volt. 
A 12. század közepén be
telepített szászok a ma

gyar királyoktól már kezdetben 
privilégiumokat szereztek. Az 
1224-ben keletkezett "Andrea- 
num " Királyföldnek, szászok 
földjének, vagy Szászföldnek 
(Sachsenland) nevezett területen 
önkormányzati jogokat biztosí
tott. Ez kezdetben a "Szebeni te- 
rület"-ből állt, amelyhez később 
Megyést, Beszterce vidékét, vala
mint a Barnaságot és Brassó váro- 
sát is hozzácsato lták . A hét 
(később tizenegy) szász szék 
együtt képezte a Szász Egyete
m et (U niversitas Saxonum ), 
amelyet kezdetben a királynak 
alárendelt, később vá- lasztott ki
rálybíró vezetett.

A szász társadalomszervező
dés jellegzetessége volt, hogy ve
zetői, a gerébek a 14. század fo
lyamán beolvadtak a magyar ne
mességbe, s ettől kezdve a szász 
társaddom irányítását a renddé 
szerveződő városi patríciusok vet
ték át.7 A hierarchia csúcsán a co
rn esnek nevezett királybíró állt.

A rendiség meghatározó té
nyezője Erdélyben a három nem
zet szövetsége volt, amelynek 
alapjait az 1437. évi ún. "Kápolnai 
unió" rakta le. Ezt a szövetséget 
később többször megújították. A 
vármegyék magyar nemessége s 
a székely, valamint a szász veze
tők a jobbágyság féken tartására 
és a török veszedelem ellen, kö
zös fellépésre szövetkeztek, de 
ezek mellett az volt a céljuk, hogy 
az erdélyi három nemzet jogait az 
állammal szemben megvédjék.8 
Az erdélyi rendiség másik meg
határozója a vallási megoszlás 
volt. A reformáció után a négy 
"bevett" vallás rendszere érvé
nyesült: a református, az evangé
likus, római katolikus, majd az 
unitárius vallás törvényes elis
merésével a vallási-egyházi ho
vatartozást a rendi tisztségek be
töltésénél tekintetbe kellett ven
ni. De ez a kérdés már az Erdélyi 
Fejedelemség korához tartozik.

Amint az előbbiekből is kide
rült, az erdélyi rendi nemzetek 
között nem esett szó a románság
ról. Ennek a legfőbb oka az volt, 
hogy mint általában Európában 
— az előbb már említett kivétele
ket leszámítva — a jobbágypa
rasztság kívülrekedt a privilégi
umok körén és földesúri hatalom 
alá került. Ennek a fejleménynek 
nem volt etnikai megkülönbözte
tő jegye. Az erdélyi románság 
azért maradt ki a rendi keretek
ből, mert a rendekre való tagoló
dás idején a 14—15. században

osztatlan volt, nem rendelkezett 
saját nemességgel, sem városla
kókkal; a románság döntő több
ségben jobbágyparasztokból állt. 
Mint közismert, a faluközössé
gek vezetői, a kenézek azért, 
hogy a rendi jogok élvezői lehes
senek — akárcsak a szász geré
bek —, katalizáltak s magyar, 
vagy legalább "hungarus" neme
sekké váltak. A románság tehát 
rendi képviselettel sem rendelke
zett, ami később az erdélyi rendi
ség szétfeszítő erejévé vált.

A rendiség virágkora Erdély
ben a fejedelemség idejére esett. 
Bár a független Erdély nem a vaj
daság egyenes folytatásaként jött 
létre, hanem Magyarorsszág há
rom részre szakadásának követ
kezménye volt, a társadalomnak 
már korábban végbement rendi 
szerkezete fennmaradt, s a "há
rom nemzet" s a négy "bevett" 
vallás rendszere megszilárdult. 
Az erdélyi rendiség és rendi ál
lam alkotm ányát képező tör
vényeket az "Approbata consti
t u te " , illetve a "Compilata cons- 
titutio" foglalta össze.

A társadalom rendekbe szer
veződésével általában együtt járt 
a rendi gyűlés kialakulása. Euró
pában először Angliában (1265), 
majd Franciaországban (1302) 
hívták össze a rendeket országos 
gyűlésbe.11 M agyaro rszágon  
1267-ben ültek össze először "az 
ország összes nemesei" Eszter
gomban, ami még nem volt tör
vényhozó testület, de 1290-ben és 
1298-ban a nemesi gyűlés tör
vényhozó funkciót is kapott. A 
rendszeres országgyűlések kora 
azonban a rendi-képviseleti ál
lam kialakulásával, a Hunyadiak 
idején kezdődött; 1445-től a rendi 
gyűléseken jelen voltak a váro
sok követei is.12

Az erdélyi rendek13 első íz
ben 1540-ben üléseztek, utoljára 
pedig 1848-ban. Az Erdélyi Feje
delemség első évtizedében átlag 
öt alkalommal hívtak össze or
szággyűlést, de például 1541-ben 
nyolc gyűlést tartottak. János 
Zsigmond és Báthory István alatt 
rendszeresebbé váltak a diéták: 
már sok évben csak három, sőt 
két összehívásra került sor. Az 
átlagot jóval meghaladó tanács
kozásokat a trónvillongások vál
tottak ki. Viszont 1580—1587, va
lamint 1589—1593 közt évi két
szeri országgyűlés kezdett szo
kássá válni. De Bethlen Gábor 
fejedelem uralm ának második 
részében, 1623—1629 közt, éven
te inkább egy alkalommal szólí
totta meg a rendeket. Aztán I. A- 
pafi Mihály haláláig váltakozva 
egyszer vagy akár tízszer (1658- 
ban) is üléseztek, de a leggyako
ribb a kétszeri vagy a háromszori 
összeillés volt.14 Végül is az évi 
két diéta rendszerét tekintették
» » >  folytatás a 6. oldalon
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általánosnak. Erről az Approba- 
tákban ez olvasható: "... ennek e- 
lőtte esztendőként kétszer, úgy
m int Szent György napban és 
Szent Mihály napban celebráltat
tak a gyűlések.”15 A fejedelemség 
idején az országgyűlés helye sem 
volt állandó. Az egész korszakot 
tekintve, a fővárosba, Gyulafe
hérvárra szólt a legtöbb meghí
vólevél. Gyakran adott helyet a 
gyűlésnek Torda, Marosvásár
hely, Kolozsvár, Enyed, Szeben 
és több más város is.

Az országgyűlés összehívása 
a fejedelem joga. Erdély ország- 
gyűlése egykamarás volt, tagsá
ga a három rendi natio, azaz a 
törvényhatóságok és városok 
képviselőiből s a fejedelmi meg
hívottakból (regalisták) tevődött 
össze. A regalisták közt találjuk a 
fejedelmi tanács, a fejedelmi táb
la tagjait,főtiszteket, egyes főran
gúikat.16 Az egyházakat a refor
m átus és evangélikus püspök 
vagy az általuk kijelölt személy 
képviselte. A román püspök stá
tusa bizonytalan volt; ha meghí
vót nem is, értesítést bizonyosan 
kapott az országgyűlés tartásá
ról.17 A fejedelmi korban váltako
zó területekről — ahogy a Részek 
összetétele alakult — megjelen
tek a Partium követei is. Arra a 
kérdésre, hogy milyen számban 
vettek részt a rendek, illetőleg a 
fejedelmi meghívottak, itt nem 
szükséges kitérnünk; csak azt 
említjük meg, hogy a fejedelmet 
semmiféle megkötés nem korlá
tozta a regalisták számának meg
határozásában,1 de  a rendek  
megpróbáltak védekezni a feje
delmi condiüók vagy a fejedelmi 
eskü által.19 Mint ismeretes, az 
uralkodó az általa külön kategó
riaként meghívottak számának 
növelésével képes volt saját elő
terjesztéseinek nagyobb támoga
tottságot szerezni.

A törvényeket a fejedelem és 
az országgyűlés hozta. A tör
vényjavaslatot előterjeszthette a 
fejedelem (fejedelmi propoziti- 
ók) vagy az országgyűlés. Az e- 
lőterjesztések tárgyát országos 
kormányzati ügyek, elsősorban a 
fejedelem-választás, adómega
jánlás, gazdaügyi és vallásügyi 
kérdések, a rendi jogok és sérel
mek legkülönfélébb vonatkozá
sai képezték.

Az országgyűlés lefolyásáról, 
ügyrendjéről viszonylag keveset 
tudunk, mert a ránk maradt for
rások ugyancsak szűkösek. E- 
gyébként abban a korban való
színű sem jegyzőkönyvet, sem 
naplót nem vezettek. A kérdésről 
bővebb tájékoztatást a Habs- 
burg-kor erdélyi országgyűlése
inek irományaiból kapunk, u- 
gyanis a korszak- s uralomváltás 
ellenére az országgyűlések struk
túrája nem sokat változott. Ennél

fontosabb kérdés azonban az, 
hogy a javaslatból miként lett tör
vény. Hogyan szavaztak? Ki 
hagyta jóvá az országgyűlésen 
elfogadott javaslatokat?

Az első kérdésünkre: vala
mely javaslatot akkor tekintettek 
elfogadottnak, ha a három nem
zet s a Partium képviselői, tehát a 
négy rész közül három magáévá 
tette azt. Minden egyes tételt kü
lön megvitattak s átadtak a feje
delemnek; ha az megerősítette s 
visszajutatta az országgyűlés
nek, az előterjesztés törvényerőre 
emelkedett. Ez a kérdés például 
Báthory István idején Kolozs
várt, 1571. novembr 9-én elfoga
dott törvény szövegében így je
lent meg: ”... a m ostani nagy 
szükségben az erdélyi nemesség 
kilencvenkilenc pénzt minden 
kaputól" ti. beszolgáltat. "Az szé
kely uraim is ezen ígéretre ígérik 
magokat...,20 Az szász uraim is..., 
A magyarországi uraink és aty
ánkfiái is..." Ezúttal mind a négy 
tényező igennel szavazott, ami 
egyébként a ritka kivételektől el
tekintve, mindig így történt.

Nem lehet feladata ennek a 
vázlatos bevezetőnek, hogy a 
rendi országgyűlés és a fejedelmi 
hatalom erőviszonyainak mérle
gelésébe bocsátkozzék. Erről jó 
jogtörténeti elemzéssel is rendel
kezünk.21 Egyébként a történet- 
tudomány már meggyőzően bi
zonyította, hogy az erdélyi feje
delmi hatalom nagyon szemé
lyes jellegű volt, bárha — különö
sen a fejedelemség második fe
lében — a rendek megpróbálták 
úgy korlátozni a fejedelmeket, 
hogy a tanács és az országgyűlés 
nélkül fontos kérdésekben ne 
hozhassanak döntést. Arról per
sze nem feledkezhetünk meg, 
hogy az erdélyi országgyűlésnek 
nem volt felsőháza, ami gyöngí
tette a rendi képviselet lehetősé
geit. De abban bizonyosan így is 
jelentős szerepe volt az erdélyi 
rendiségnek, hogy még a legerő
sebb fejedelmeknek sem sikerült 
örökletes, igazán abszolutista 
kormányformát megvalósítani.

Összegezésül: Erdélyben a fe
jedelemség korában kialakult a 
rendi gyűlések rendszere. Olyan 
tö rténeti örökség volt ez, a- 
mellyel a Habsburg-hatalomnak 
is számolnia kellett, bárha idő
szakonként az abszolutista hata
lom megpróbálta megsemmisíte
ni, végül is mindig vissza kellett 
térni hozzá. A két fél küzdelme 
már a fejedelemség utolsó évei
ben elkezdődött. I. Apafi Mihály 
halála után a rendek a már koráb
ban fejedelemmé választott II. 
Apafi Mihálynak szerettek volna 
hűségesküt tenni, de ebben a 
Habsburg párti politikusok meg
akadályozták. Bécs lépésről lé
pésre haladva csatolta Erdélyt a 
Monarchiához. A katonai akció

kat most figyelmen kívül hagy
va, s csak a politikára összponto
sítva, a Diploma Leopoldinumra 
kell kitérnünk. Az I. Lipót által 
kiadott Diploma, amely 1848-ig 
Erdély közjogi helyzetének alap
törvénye volt, azt a célt szolgálta, 
hogy a hatalom Erdély rendjeit a 
maga oldalára állítsa. Ennek ér
dekében elismerte az Approbatá- 
kat és Compilatákat, az ország- 
gyűlési végzéseket, megígérte, 
hogy a közigazgatás és az ország- 
gyűlés rendszere a régi helyzeté
ben marad. A Diploma Leopol- 
dinum azt is tartalmazta, hogy a 
kormányzót, kancellárt, tanácsu
rakat, ítélőmestereket az ország- 
gyűlés jelöli s terjeszti fel az 
uralkodóhoz m egerősítésre, s 
hogy az országgyűlést évenként 
összehívják.

Külön egyezség rendezte a 
katolikus egyház és a szászok sé
relmeit, ami máris sértette az 
alaptörvényben lefektetett elve
ket, hiszen ezek a kérdések is az 
országgyűlés feladatai közé tar
toztak. Ennél is súlyosabb követ
kezményekkel járt a magyaror
szágitól különálló erdélyi kancel
lária felállítása Bécsben. Tetézte 
az integrációs lépéseket a Prag- 
matica Sanctio, amely megfosz
totta Erdély rendéit a szabad fe
jedelemválasztás jogától. A ren
dek ezt a törvényt az 1722. febru
ár 19-re Szebenbe összehívott or
szággyűlésen fogadták el, s III. 
Károly megerősítésével 1724-ben 
életbe is lépett.

Ha a Habsburg-kor erdélyi 
országgyűléseinek rendszeres
ségét összevetjük a fejedelmi kor
szakéval, a mérleg nyelve messze 
a fejedelmi kor felé billen. 1540 és 
1690 között több mint 350-szer22 
(más adatok szerint231541—1691 
közt 299-szer) tartottak ország- 
gyűlést, s nem telt egy év sem 
diéta nélkül. Vagyis még a leg
erősebb fejedelmek sem mentek 
el állam politikájukkal addig, 
hogy teljesen megszakítsák az ál
lam és társadalom közti kommu
nikációnak ezt a hagyományos, 
legfontosabb intézményes csa
tornáját. A H absburg-uralom  
alatt viszont akár évtizedekig 
nem hívták össze a rendeket, ho
lott a rendiséget nem szüntették 
meg, bár megpróbálták átalakíta
ni összmonarchiai szempontok 
szerint. Az abszolút monarchiák 
szabályai szerint próbálták ve
zetni Magyarországot és Erdélyt, 
p ed ig  m indkét o rszág  belső 
rendszere a rendi alkotmányos
ság elvei alapján jött létre. A 
Habsburgok nem akarták "ab
szolút" hatalmukat az öröklött 
rend i hatalom  képviselőivel 
megosztani. Mária Terézia 1761- 
től 1780-ig nem tartott ország- 
gyűlést; II. József alatt egyetlen 
országgyűlés volt, s az is csak a 
hűségeskü letételére korlátozó

dott. Erdélyben 1811 után 23 évig 
egyszer sem üléseztek a rendek, 
majd az 1834. évi nevezetes diéta 
után tíz év alatt mindössze há
rom gyűlésre került sor. A fenti 
adatokból kiderül, hogy a Habs- 
burg-hatalom mint abszolút mo
narchia nem tartotta tiszteletben 
Erdély törvényeit és a Diploma 
Leopoldinumot is sokszor meg
szegte. Témánknál maradva: Er
dély országgyűlésének rendsze
res működését és hivatásának 
gyakorlását a Habsburg-hatalom 
megakadályozta.

A rendeket csak II. József 
uralma döbbentette rá, hogy Er
délyt egyszerű, saját örökségétől 
megfoszott provinciaként pró
bálják beolvasztani a Habsburg 
birodalomba. Ez a felismerés ösz
tönözte a rendeket arra — a ma
gyarországi rendi ellenzék te
vékenységére is figyelve —> hogy 
a Diploma Leopoldinumban rög
zített jogok tiszteletben tartásáért 
fellépjenek. Mivel a birodalom 
belső és külpolitikai helyzete is 
megromlott, II. Lipót kénytelen 
volt összehívni előbb a magyar- 
országi, majd az erdélyi rende
ket. Az erdélyi nagygyűlés 1790 
december 21-én nyűt meg Ko
lozsvárt. Az országgyűlés rendi 
jellege természetesen nem válto
zott meg, de személyi összetétele 
által kiemelkedő hely illeti meg 
az erdélyi országgyűlések törté
netében. Ezen jelen volt Bánffy 
György, a kiváló kormányzó, a 
rendi ellenzék vezéralakja, id. 
Wesselényi Miklós, a nemzeti 
művelődés ügyében dolgozó zá- 
goni Aranka György, Teleki Sá
muel, a marosvásárhelyi Téka a- 
lapítója és sok más jeles személyi
ség.24

Egy évszázadnyi idő óta ez 
volt az első eset, amikor Erdély 
törvényes országgyűlése nyütan 
szembeszegült a Habsburg-hata
lom központosító, a fejede- lem- 
ség korából öröklött hagyomá
nyos intézményi rendszert elsor
vasztó politikájával. Ennek a 
határozott fellépésnek eredmé
nyeként sikerült törvénybe iktat
ni, pontosabban újra tövényesíte- 
ni azt az öröklött jogelvet, hogy 
"orszá 
tani."2
lényeges, hogy a kolozsvári or
szággyűlés az eddigi gyakorlatot 
figyelembe véve pontosította a 
gyűlés összehívásának és lefolyá
sának szabályait s a rendek belső 
hierarchiáját is összeállította. Az 
ekkor elfogadott szabályzatot 
azért is vázolnunk kell, mert ezek 
már korábban is érvényben voltak 
és 1848-ig érvényesek maradtak.

Ezek szerint a diéta összehí
vásának idejét és helyét az ural
kodó határozza meg, és az ott 
elfogadott törvényjavaslatokat 
megerősítésre az uralkodó elé 
kell terjeszteni. Az országgyűlést

ggyűlést évenkint kell tar- 
° Tárgyunk szempontjából
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alkotó elemek sorrendje a főkor
mányszék (Gubemium), a királyi 
tábla, a vármegyék, vidékek, szé
kely főtisztek, királyi hivatalo
sok, valamint a vármegyék és 
m agyar vidékek, a székely és 
szász székek és vidékek, a szabad 
királyi és taksás városok követei, 
"akik az egész fejedelemség há
rom nemzetbeli karainak és ren
déinek a képét viselik."27 Az ural
kodó személyét a királyi biztos 
képviseli, aki előterjeszti a pro- 
pozitiókat, megnyitja és az ural
kodó által kijelölt időben bezárja 
az országgyűlést.

Az országgyűlést a rendek el
nöke28 vezeti, de amikor a főkor
mányszék képviselői az ország- 
gyűlésen megjelennek, a főkor
mányzó veszi át az elnökséget. 
Az elnök jogkörét azért kell kü
lön szóvá tennünk, mert 1848- 
ban — amint látni fogjuk — sok 
múlott azon, hogy az akkori el
nök, gróf Teleki József miként élt 
a törvény azon kitételével, hogy 
ha az ügyrend megváltoztatását 
"a közjó" követelné, s a halasztás 
veszedelmet okozhatna, az elnök 
a helyzetnek megfelelő javaslatot 
akár a királyi propozitiók előtt is 
tárgyalásra terjesztheti elő. Az el
nök feladata volt a vita összefog
lalása is. Ezután került sor a sza

nak akkor kellett volna Erdélyről 
megemlékeznie, amikor magyar 
királlyá koronáztatta magát. Ha
sonló módon kellett volna eljár
niuk az utódoknak is. Nem feles
leges megemlíteni, hogy olyan 
"királyi biztosító levél" kiadását 
is szorgalmazták, amelyben az u- 
ralkodó megígéri a Diploma Le- 
opoldinum óta elszenvedett ren
di sérelmek orvoslását.29

Az országgyűlés magyar ren
dednek egy része, élükön Bánffy 
György kormányzóval, Erdély 
jövőjét szerették volna a Magyar- 
országéhoz kötni. Ezért többször 
elhangzott, hogy Erdély már az 
előző "szerződés értelmében a 
Magyar Koronához visszatért."3 
Emellett Erdély és Magyarország 
uniója érdekében elhatározták: "a 
Magyarországgal való egyesü
lésnek álláspontja és feltételei ki
dolgozására egy deputádó ren- 
ddtessék."31 Kérték azt is, hogy 
az uralkodó ne válassza külön a 
Bécsben székdő magyar és erdé
lyi kancelláriát. Az uralkodó a- 
zonban hamarosan elrendelte a 
két kancellária szétválasztását, 
amit természetesen nem lehetett 
félreérteni: Becs hallani sem akar 
Erdély újraegyesítéséről Ma
gyarországgal. Az uniókérdés 
azonban ezzel nem került le az

vazásra. Előbb a regalisták sza
vaztak (közéjük értve a főkor
mányszéket, a királyi táblát, a 
törvényhatóságok főtisztjeit), s 
aztán a követek ilyen sorrend
ben: a vármegyék, a székely szé
kek, a magyar vidékek (Partium), 
valamint a szász székek és vidé
kek, aztán a királyi városok és a 
taksás hdyek  követei.

Az 1790—1791-i erdélyi or
szággyűlés megerősítette azt a 
korábbi, de a hatalom által nem 
mindig méltatott szokást, hogy 
az adókivetés, az újoncozás rend
je csak az országgyűlési határo
zatokkal módosítható. Hogy a 
mindenkori uralkodót a törvé
nyek betartására kötelezzék, a 
rendek külön hitlevdet kértek II. 
Lipóttól Erdélynek. Az uralkodó

erdélyi s magyarországi politika 
napirendjéről, sőt a reformkor
ban felerősödött — bár ellen- zői 
mindig voltak s nem is kevesen 
—, 1848-ban pedig, amint látni 
fogjuk, Erdély első számú kér
désévé vált

A magyar nemzeti ügy mel
lett a román rendi nemzet kérdé
se is robbanásszerűen jelentke
zett az 1790—1791-i országgyű
lésen. II. Lipót ekkor küldte el az 
országgyűlésnek a románok sé
relmeit tartalmazó Supplex Li- 
bellus Valachorum c. beadványt. 
Pontosabban: a diéta 65. ülésén a 
kormányzó ismertette a királyi 
biztos levelét, amelyben a király 
kéri a rendeket, hogy a bead
ványban feltüntetett sérelmeket 
orvosolják.32 A levél mellékletét

képezte a Supplex Libellus Vala
chorum.33 A rendek meglepeté
sükben megütközésüknek adtak 
kifejezést, s lényegét tekintve el
utasították a kérvényt. Az erdélyi 
rendek akkor saját maguk sérel
meivel túlságosan el voltak fog
lalva, semhogy a román kérdést 
érdemben képesek lettek volna 
tárgyalni. Csakhogy a Habsurg- 
uralom idején, különösen a ro
mán görög katolikus vallás és 
egyház létrehozása által intellek
tuálisan is megerősödött román 
vezető réteg sérelmeivel minden
képpen számolni kellett volna. 
Mert a román vezető elit, háttér
ben a számában s az erdélyi más 
népekhez mért arányában meg
erősödött, immár többségivé vált 
románsággal felkészültnek érez
te magát — és joggal —, hogy 
kiharcolja Erdély negyedik nem
zetének a státusát, és erről az igé
nyéről nem volt hajlandó lemon
dani. Az sem sokat változtat a 
kérdés lényegén, hogy a Habs- 
burg-hatalom legalább annyira 
elmarasztalható a románok rendi 
státusának elm aradása miatt, 
mint a rendek, természetesen i- 
deértve a szászokat is. Mert ha 
nagyon akarta volna rendezni ezt 
a kérdést, a Habsburg-ha falóm
nak az elmúlt évszázad alatt lett 
volna alkalma rá, amikor minden 
változtatást keresztül tudott vin
ni s a rendeket legtöbbször csak 
azok utólagos jóváhagyására 
szólította meg — vagy még arra
sem. Ezek után az 1848-as forra
dalom feladata maradt: Erdély 
uniója, valamint a román negye
dik rendi nemzet kérdése.

Az 1790—1791-es ország- 
gyűlés, bár a rendiséget megerő
sítette, paradox módon a polgári 
reformmozgalom elindulásához 
nem kis mértékben járult hozzá. 
Többek közt az olyan rendszeres 
bizottságok felállításával, ame
lyek már a rendiség változtatásá
nak programját voltak hivatva 
előkészíteni. Ezek a kérdések — 
legalábbis részben — a reformko
ri országgyűléseken is felvetőd
tek, de áttörést akkor nem sike
rült elérni. Különösen súlyos mu
lasztás volt, hogy az úrbéri kér
dés is rendezetlen maradt,34 pe
dig ez magában hordozta, sőt él
tette egy újabb, Horea-féle pa
rasztlázadás rémképét.35

Mindezek ellenére súlyosan 
tévednénk, ha nem látnánk meg 
a reformkorban bekövetkezett, 
főként tudati változásokat. A re
formmozgalom kidolgozta s el
terjesztette a közvéleményben a 
polgári átalakulás programját. 
Széchenyi István és Wesselényi 
Miklós művei, Kossuth Lajos hír
lapi írásai nagymértékben hozzá
járultak ahhoz, hogy az 1848-as 
európai forradalmi hullám ne ér
je teljesen váratlanul Magyaror
szágot és Erdélyt.
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GRECSÓ KRISZTINA

S z a lm a s z á m y a k
1.
Hogy a tehén divat lesz újra, 
mint az olcsó farmer, 
arra nem számítottam, 
a hófehér tőgyek visszakérezkednek 
észrevétlenül: alig kattan a tolólap, 
felold a zár,
a hajnalból kihűl a lökdösődés, 
a fércet disznózsibongás, 
de egy tehénbőgést tíz körül már 
hallhat, ha felérez 
az éjjel műsorzárásig tévéző fiú.

2.
Mikor a piros biciklinkén 
végleg megadja majd magát a szelep, 
akkor fog pumpánkban fájósán térdelő 
húzó és toló mozgás szétterülni.
Addig, mint évek óta, csordogáló, 
ránc-vékony csermelye 
sakkban tartja mindnyájunk: 
búvárszivattyúra, tömlőre szánjuk 
a szerencsével kuporgatott tartalékot, 
jómagam slagot is szeretnék, 
és áldom a falut évenként 
megalázó belvizet, miért 
fogyatékosságunk jótékony 
álcával eltakarhatjuk.

3.
Folyvást kóborló kandúrt 
fogadunk a házba ismét, langyos tejjel, 
maradékkal látjuk, 
jóapám főz kenyérlevest.
Akár fagyasztott kelbimbóimat is elé veti. 
Míg a Százméteresben uborkát 
szedünk, kinn kell kóborolnia, 
odaadást várok tőle, noha a Kiserdőn 
már éves rozsda, nyílt szívet.
A  Kanálisnál aranyat hordanak 
p l  hangyák a szenes mélyből, — 
napról — estre ilyenekről beszámolást.

4.
Többedmagammal hazatérni 
vesztes ügylet, mint háztájit íratni, 
vállalni a termelést, 
mert, jóanyám a példa erre, 
a jónevelés még vékony derék:
"hiába, ha ára nincsen”.
Ám ha mégis? Megpróbálnám, miért ne? 
Jöjjön hozzánk bárki, sőt, 
áldásom rá: legyen egy sublótban 
rejtező fej, barna szem, ami a lépcsőn 
gördülő, rojttá fáradt szőnyegre láthat, 
és nevethet nagyon, itthon milyen 
bután bukdácsol nyelvemről 
az úri beszéd.

5.
Forralás után, ha romlott, mit lehet
a házi tejjel kezdeni,
kérdezi anyám, és nevet,
mint a gázon a nagyláng,
pedig a pazarlás milyen,
minek is mondjam, nem szép
dolog, mosolygok én is:
mit verjük pgunkhoz a garast;
de azért hamar bejárom
fejben a túró, a vaj és a sajt útját.

6.
Beszélik, a pap Nagyszénásra 
szökdös, ha pnalafogy szombat 
éjjel, és lelke nehéz söröktől fárad, 
aztán kismisén alig látja 
a süllyedő vonalakat az 
angyalok lapocka alatt biggyedő, 
cérna bőrén.

7.
Ha mégis visszaköltözöm: haza, 
nem leszek tanár, mert a 
mesteremberség vonzó, 
zsíros helyzet, 
és milyen kevés öreg ragaszt 
ma már tejszínes húsú, 
fiatal mellű asszonyoknak 
csiriztől súlyos szalmaszámyat!

BALÁZS IM RE JÓZSEF  

S é ta , f á k k a l
A fák között csak emberekkel találkozhatsz, 
torzképek arról, hogy mit ér a táj.
Sétálni lehet benne, díszlet vagy,
s a fák a hősök,
vagy a kákás, algás vízben
tükröződő várrom,
és a hídon, fölötte
az ügyeletes álmodó.

Egymást váltó férfiak a víz fölött, 
elkapott tekintetek. Nincs közösködés, 
a várromot csak egymagádban építheted újjá, 
aztán úgyis bevonul a hadsereg, az ők, 
s akkor már robbanhat, 
hallod a parancsot, és robban.

Addig is zsebedben kavics, talán 
be kell tömöd majd egy ablakot, 
vagy éhes állatot elűznöd 
lakhelyed elől. S miközben 
egyre jobb pgásokat találsz ki, 
egyre biztosabb: o ttpg  csobbanni, 
ahol a vízre ereszkedett várrom, 
gyűrűzik majd keveset, eltűnik, újraépül.

F élh íg , h a n ta  l ö t t y
Nempgók Kocsárdról írni, 
csak mer’ itt, és csak mer' ők, 
és egyre többen, 
úgy döntöttem, 
ezúttal Kocsárd egy pit, 
a csempén, lassan terjedőben.

A p it akár enyém lehetne, 
hisz ő  énbennem, 
s én is benne, 
úti poggyász nekem ő 
a talp récéi közé rejtve, 
mint egy arc, 
mely többé nem kerül elő, 
csak most épp érdekes, 
hogy öt méterről 
milyen nyelven, 
milyen szavakat keres.

Kocsárd egy pit,
egy félhíg, barna lötty, igen.

Székdykocsárd, 2000. február 12.

D E M É M  PÉTER 

E s t i  d a l
A félelem ágyamba bújt, megölelt tegnap este, 
csak féltem-féltem szótlanul, mindenkitől feledve, 
csak reszkettem, mint a levél, nem tudtam, mit csináljak, 
hogy kellene most mindened, a szobád és az ágyad, 
combod alatt a lepedő, fejed alatt a párna, 
nem hatna reám annyira a szekrény hallgatása, 
csak annyi halál lenne bent, csak pont amennyi kéne, 
elringathatna könnyedén a csönd meleg zenéje, 
de nem de nem de nem de nem, túl sok a volna-lenne, 
jöjj, ölelj magadhoz megint, halál sötét szerelme.

S zere lm es  s z o n á ta
A feszültséget rég oldani kellett, 
ezért kellett a combod és a melled, 
és ezért kellett minden, ami kellett, 
ezért feküdtünk annyit egymás mellett, 
ezért öleltem át gyönyörű tested, 
ezért érezted Te is a szerelmet, 
még akkor is, ha most már elfeledted.
Vagy nem feledted? Mondd, hogy nem feledted, 
Te is tudod, mért kellett, ami kellett, 
hogy enyém most is combod és a melled, 
még akkor is, ha nemrég félretetted 
s elő se vetted többé a szerelmet, 
mint rossz ruhát, mint megunt, régi verset, 
mint egy penészes, koszlott, furcsa percet.
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(beleértve a kezet is), az is szük
séges. Korunk eltaknyult egye- 
dei m ár ritkán  választják az 
öncsonkítás nemes hagyom á
nyát (bár e-gyes kutatók szerint 
(h)őseink idejében a "hóhéri hi
vatalnak" nevezett kozmetikai 
szalonban egyáltalán nem biztos, 
hogy mindkét fél szabad elhatá
rozásából hajtottak végre végér
vényes operációkat. Többen 
hivatkoznak El Pácol — mások 
szerint El Patcol — spanyol tu
dós esetére, aki azon munkálko
dott, hogy keresztezze az embert 
a gyíkfélékkel, eképp visszanö- 
velhetővé téve a levágott kezet 
legalább. Miután ördögi prakti
kák űzésével vádolták meg, forró 
ólmot öntöttek fülébe, torkába, 
és ki- szúrták a szemét, áttért a 
klónozás titkának megfejtésére. 
Manapság viszont csak részleges 
és időleges Én-tételezésekről be
szélhetünk, különböző mestersé
ges szerek hatására hajlamosak 
vagyunk legszépnek, legerősnek 
tudni magunkat, a világ gyönyö
rű ilyenkor, és egyedül vagyunk 
otthon magunkban benne, más
kor meg csupa munka és gürc az 
élet.

Az Irodalomművészet mind
az, ami írva vagyon, mindaz, ami 
elhallgatva lett légyen, és mind
az, ami a büdös életükben eszük
be nem jutott az irodalomművé
szeknek, viszont bekattan az iro
dalomélvezőknek. Ez a tétel csak 
azzal a megszorítással igaz, hogy 
csak azt tekinthetjük irodalom- 
művészetnek, amit balról jobbra 
olvasunk (az arabusok jelenleg 
csak rafiazsák-graffitivel és cso
kispapír díszítésével foglalkoz
nak, de még a beszédet is mintha 
visszafele művelnék, ilyen leve
gőkapkodó népet, m ondjuk, 
nem csoda, annyi homokvihar 
után; a pöttöm sárga ugrabugrá
lta t pedig egy ka ttintással á t lehet 
állítani angolra; a cirill betűket 
többen is olvassák az elmúlt lel
kes felvüágosítóinak köszönhe
tően; a görög szimbólumokat 
középiskolás stúdum ainkból 
összeszedhetjük, a négerek dol
goznak). Két nagyobb csoportja 
ismert az irodalomművészetek
nek: amelyik kiér a lap széléig, és 
amelyik nem.

H iteles forrásokból doku- 
mentálódva állíthatom, hogy ré
gebben a paraszt kaszapengetése 
nem számított zenének. Ma már 
az is az, komoly an. Amikor még 
parókákat mostak szombaton
ként, nem zoknit, a Zeneművé
szet dallamból, ritmusból és élő 
zenészekből tevődött össze, má
ra már csak a ritmus maradt meg 
(így könnyű); illetve nyakkendők 
és estélyík áhítatában még meg
szólal a régi, klasszikus is, bár az 
külön kaszt-aprófa. A zenemű
vészet mindig hallhatóságot igé-

» > »  folytatás a 10. oldalon
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DEMETER SZILÁRD

Tempetőfi naplója
—  önlengés, m ozi, vagy  amit akartok —
(folytatás az előző számból)

Költőnézőben
írni csak az ír, akit nem elégí

tenek ki a már meglévő irodalmi 
alkotások. No meg, aki tud. Prím
balett szerint ez a költő az utóbbi
akhoz tartozott, díjat is kapott, 
az t m en tü n k  m egünnepeln i. 
M indenekelőtt lélekben felké
szültünk a vonatozásra, ebben az 
országban vonaton utazni nem 
valami könnyű mulatság, gyo
mor kell hozzá vagy vodka. Ha
csak nem idomul az ember kör
nyezetéhez, mint a kaméleon, ha
bár tökmagköpködő, pálinka- és 
hagym aszagú kam éleont még 
nem láttam.

Szerencsénkre Prímbalett esz
ményien tudott máramarosi táj
szólásban káromkodni, meg is 
nyerte a favágók szívét, akik be
telepedtek a helyünkre, szorítot
tak nekünk is egy seggnyi terü
letet, adtak a könnyfakasztó pá
linkából is, csapvízzel gyengít
hették a tiszta szeszt, sírtam, 
ríttam tőle, Prímbalett énekelt, a 
favágók  m egegyeztek , hogy 
ezért érdemes iskolába járni.

Kissé elázottan  érkeztünk  
meg a költő által belakott város
ba, kerestük is vagy két órát a 
lépcsőházat. Csengettünk, sem
mi. Csengettünk, kopogtattunk, 
rúgtuk kétségbeesetten az ajtót, 
de mintha nem is lenne itthon 
senki, erősödött a szörnyű gyanú 
bennem, talán nincs is ilyen, hogy 
díj, költő, de én vagyok, a fene 
essen bele, valahol a világ végén, 
annyi pénzzel, amivel még vissza 
sem tudok menni a Szobrok Vá
rosába, hiszen Prímbalett azt í- 
gérte, a visszautat ő fizeti — 
kölcsönből.

Káromkodtam, szidtam a ba
rátomat, ő meg jellegzetes moz
du latával széttárta  kezeit, és 
megtette az egyetlen ésszerű ja
vaslatot, amivel ebben a helyzet
ben élni lehetett: vegyünk egy 
üveg vodkát, míg megisszuk, 
csak hazajön a barátja.

A Szamos közepe gyorsabban 
halad, mint a partjai mentén, álla
pítottuk meg hosszas mérések u- 
tán, figyelembe véve az általános 
relativitáselmélet következteté
seit, amihez ugyan egyikünk sem 
értett, de jól hangzott, egyébként 
is unatkoztunk. Egyél? fairengető 
dolgokra is rájöttünk, például 
szemerkélő eső ellen legjobb a 
vodka, sáros földre nem jó ülni, 
ilyenek, de hát minden jónak vé
ge szakad, elfogyott a nyakolaj, 
visszabandukoltunk a költőhöz. 
Első halk koppantásunkra nyüt 
az ajtó, nagyot néztem, mint a

harmadik fogásra, az ajtóban álló 
joviális gyerekarc egyáltalán nem 
tűnt a lét által barázdáltnak, vagy 
hogy is van ez, nem is ő volt a 
költő. Csak az egyik zárvány bu
lizó, tegnap este volt az ünneplés, 
közölte, erről is lekéstünk. E- 
gyébként tárva-nyitva volt az ajtó 
egész éjszaka, minket vártak, azt 
a kibaszott kilincset kellett volna 
lenyomnunk. Felkelt végre a há
zigazda is, örültek egymásnak 
Prímbalettel, örült nekem is, lesz, 
aki eltisztítsa a maradékot. Neki 
is fogtunk, dél körül már határo
zottan jól éreztem magam.

Délben gazdistól csendesed
tünk, ő is, mi is az éjszakát pihen

tük, Prímbalett álmában csenge
tett egy picit, oldalbarúgással 
gyógyítani lehetett.

Este beesett még két poétata- 
nonc, verseiket hozták és köszön
teni jöttek, ebben a sorrendben, 
egyik régi barátom volt, ennek 
örömére én is abbahagytam a ré
gi, fekete-fehér lámpástévével 
való szórakozást, a képernyő ön
kényes, ámde ritmusos vibrálásá
ra dünnyögtem  az "Egy cikk 
hagyma, cikk, dkk, dkk..." című 
örökzöldemet. Karex, mert így 
hívják ifjú titán barátomat, szem
látomást cseppet sem lett normá
lisabb a ka tonaságnál, nagy

megnyugvásomra, én őt őrülten 
kedvelem, most is csontrészegen 
nekiállt verset diktálni, amíg csak 
bele nem aludt, erre már én is 
mind pizsamát láttam, elheve- 
redtem a szőnyegen, de a költő és 
Prímbalett határozott utasítására 
kerestem egy ágyat.

M ásnap reggel Prím balett 
kölcsönt kért a Költőtől, hogy ha
za tudjunk menni. A vonaton elő
ször érzelmes dalokat énekelget
tünk két szólamban, majd Prím
balett elaludt, én pedig nekiáll
tam kifejteni az esztétikai néze
teimet.

A hét szabad 
művészetek
Több kérdés mozog itt égen és 

földön, mint amennyit a hét sza
bad művészetek meg tudnának 
válaszolni, már ha akarják egyál
talán. Kérdezni olyan izgi.

A hét szabad művészetek: Én- 
, Irodalom-, Zene-, Képző-, Film- 
és Szíház-, Divat- és Enművésze- 
tek, így vannak heten a hét sza
bad művészetek.

Az Én-művészetek (egyik ága 
az É letm űvészetek) alapvető 
problémáját, miszerint úgy lát- 
juk-e a dolgokat, ahogy vannak, 
vagy úgy vannak a dolgok, a- 
hogy látjuk őket, könnyen el- 
dönthetné a szemüveg hiánya. 
Nem dönti el. Mert néha süket
nek is kéne lenni ahhoz, hogy úgy 
lássuk a világot, ahogy szeret
nénk. Meg kikapcsolni olykor
olykor az összes érzékszervet
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nyel (a pletykák szerint élt egy
szer egy süket pasas, aki csap
kodta húr nélküli zongoráját, és 
m ikor elandalodott, holdfény
kor, behunyta a szemét, ezért in
kább az énművészek közé so
rolnám. Ilyenkor még a barátnő
jét sem engedte be, hiába kopog
tatta a speciális jelet vagy ötször. 
Na, persze, süket volt).

A képzőművészetek erotikus 
műfaj, Michelangelótól kezdve 
vetkeztetik le a fölösleget. Aze
lőtt is elkövettek hasonlókat, csak 
akkor még nem hangzott ilyen 
erkölcstelennek. Aztán jött a pap
bácsi, a közerkölcsök miatt letör
tek egy csomó kezet, fejet, sőt, 
egész szobrokat. Más képzőmű
vészek tapéta-bizniszben u-taz- 
tak, szűk  kóvárté lyuka t tér
hatású művekkel növelték. Kor
társaink tágas műtermekben dol
gozhatnak, műveikből megítélve 
legalábbis.

A Film- és Színházművésze
tekben nem szobroznak a szob
rok, megmozdulnak, beszélget
nek, a különbség abban áll köz
tük, hogy a Színházművészetek
ben nem  rajzolják a nőket, a 
Filmművésznőknek viszont nem 
vihetsz virágot.

A Divatművészetek is ide tar
toznak, mint sakk az olimpiai já
tékok közé. Művészetnek tény
leg művészet, szabad, szabatos 
menő-jövő cuccokat is megmu
tatnak (pl. jött egy gömb, forgott 
egyet, kiment, bár nem lehet ezt 
így megfogalmazni, mert ugye 
formáját tekintve akarva-akarat- 
lan eszünkbe jut, nézőpont kér
dése, hogy az jön vagy megy, a 
Divatművészetek relativizálják a 
teret, szóval az a gömb vagy jött, 
vagy megy, de kalapja volt, az 
szent.

Én. Én. Én. Én. (W itold 
Gombrowicz: Napló)

Érdekes, én is. (Tempetőfi, 
naplopó)

Prímbalett 
és a rendőrök
Prímbalett felébredt, énekelt 

egyet, megpróbáltam neki vázol
ni esztétikai rendszeremet, le
gyintett, és vigyorogva előhúzott 
egy szál marihuánás cigarettát, 
hát emiatt voltak olyan jókedvű- 
ek az éjszaka. Mindenesetre el
sz ív tuk , jó anyag volt, m ire 
visszaérkeztünk a Szobrok Váro
sába, m indketten elszálltunk. 
Persze, jegyet nem vettünk a vil
lamosra, hajnali ötkor mit keres
sen az ellenőr, hát minket, két 
hosszútávfutó kapott el bennün
ket. Onnan tudom, hogy hossz- 
szútávfutók, mert Prímbalett ki
kérdezte, hogy mertek ellenőr
nek menni ilyen satnya fizikum
mal, talán emiatt, de leszállítot
tak. Kérték a személyit, mond
ván , m eg akarnak  bü n te tn i.

Prímbalett oda is adta, én arra 
hivatkoztam , hogy utána kell 
mennem a bentlakásba, és ami
lyen hosszútávfutók ők, én sima 
10 perc alatt megjárom az ötszáz 
méteres távot hegyre fel. Nem 
nagyon hittek nekem, ottfogták 
Prímbaletett, túsznak, vagy pe
dig neki írják fel az én büntetése
met is. Mindenesetre elszalad
tam a Crocóig, ott volt vagy száz 
méterre, leültem a kifáradt maffi
ózók és részeg művészek közé az 
alvilági kávézóban, utolsó pén
zünkre vettem egy kávét. Ott mé- 
lázgattam  a kávé fölött, még 
mindig lebegve. A kávé végén ju
tott eszembe, hogy Prímbalett az 
ellenőrök keze között maradt, 
megsajnáltam és visszaindultam. 
Arra érkeztem meg, hogy a ba
rátom  széles gesztusokkal bi
zonygatta, vissza fogok jönni, 
rendes ember vagyok, mert ma
gyarnak születtem, nem mint e- 
gyesek. Egyben tévedett: hogy 
fizetni is fogok. Nem fizettünk, 
megírták a büntetést, mi pedig 
boldogan el vánszorogtunk az 
ágyaink felé.

Menj be, menj, 
a Főnök úr már vár!
Mire kialudtam a mámoro

mat és a Költőnézőt, Hubáék már 
szétszéledtek a világba, Prímba
lett meg édesdeden feküdt a fo
lyosón a konyhában. Felköl- főt
tem, mondok, menjünk, igyunk 
meg egy sört, halok szomjan.

Leballagtunk a Bogyába, s 
minthogy esett az eső, felültünk 
a fedett részre, csöndesen ma
gunkba mélyedve, ahogy két 
búsmagyarhoz illik. Volt még két 
marihónyaljás cigink, elnyom
tunk, megindultak a kis golyók a 
koponyámon belüli abroncson, 
aggódva vártam , mi lesz, ha 
összeütköznek, a csilingelősre vi
szont kíváncsi voltam. Nem üt
köztek, de jól elszórakoztam  
velük vagy egy óráig, közben las
san, tempósan kortyolgattuk a 
söreinket. Beesteledett, lemen
tünk a Pubba, ahol Prímbalett ta
lált valami asztaltársaságot, akik 
süteményben fogyasztották az 
anyagot, be is csavarodott telje
sen, elfelejtett engem, mindenkit, 
csak ült, és verset írt. Ebből tud
tam, hogy egy hétig iszik majd, 
m egin t lelk iism eretfurdalása 
lesz, hogy megszegte szent foga
dalmát, miszerint nem rontja az 
amúgy is mételyezett irodalmat 
saját terméssel.

Én már csak a mára gondol
tam, mint mindig, meg-megáll- 
va, nyikorgó kocsmával ölem
ben, vén hajó, csata közben. Kö
rülöttem fásult arcú emberkék 
üldögéltek, többé-kevésbé része
gen, kínvigyorba torzult fiatalok, 
Istenem, de gyönyörűek, hullám
zik a fejük, szeretettel csorgattam 
a nyálam. A cigarettafüstből pat

tanásos lánykák csámpáztak elő, 
határozatlan körvonalúak, for
mát a nadrág ád nekik, melleiken 
jövőt sejt a legény, imádom őket. 
így jó lenni, rávicsorogtam káeu- 
rópaira, soha el ne innen.

Jött a kislány, elsőéves, aki 
mindig úgy köszönt, hogy helló. 
A "ll"-nél villant nyelvecskéje, az 
"ó"-nál kunkorodott piciny szája, 
mosolygott. Mindig mosolygott, 
mi az, hogy, apró gyöngyfogai 
láttán az jutott eszembe, hogy jé, 
ma én is kétszer fogat mostam, de 
még egyszer sem ettem, sok leen
dő apuka így szerzi be gyomorfe
kélyét, hogy a kölykek tanul
janak meg lábujjhegyen járni, pri
madonna lesz mindahány. Hra
gadtam a kis kedvest, magya
ráztam neki a balettáncos gyere
kekről, ezt ő úgy értette, hogy 
buliba akarok menni, kézenfo- 
gott és elvezetett. A belépődíj le- 
szúrása után viszont unt támasz
tani, otthagyott. És ezzel kezdetét 
vette az

Ágyrólszakadtak bája
A még rosszabb, aki én: bela

zultam a piacra. Még ennél is. 
Pedig tudtam, hogy ettől nem 
lesz jobb, fix, hogy nem. A ruha
táros is dolgozott, pontosan, bár 
ez nem igaz, mondta Zsoltika, ő 
sem garderobot. A verőlegények 
udvariasak voltak, virággal és 
vodkával fogadták az elsőévese
ket, ez sem igaz, főleg ami a vod
kát illeti, suba alatt erjedt, mert 
dednkénti ára igazi sokk. A kis
lányok nagyon szépültek, lábról 
pattant menyecskék, kecses volt 
a sziluettjük, mint a hímzett kis
párnáikon a monogram, sztereo 
kéne, mondok, színes, pirulós.

Mert az egyedülvaló mikép
pen melegedhetik meg? — sírt a 
Csontrészeg brigád, "Nőőőő...", 
jó szó, még a hullámvölgyből. 
Egy elszánt egyed kiengedte fél 
szemét az üvegből, kocsányon 
lógott, nézte a lányt, aki széttárta 
ölét, összezárta, türelmetlenséget 
kipiskopogott, az ipse viszont 
úgy döntött, üveg által homályo
san látunk, illékonyt, elfolyót, 
visszacsévélte szemét, meccs 
van, motyogta, mire a néni balra 
el.

A táncteremben úgy éreztem, 
hogy a hazatérő m unkásokat 
szállító déli autóbusszal utazni 
ehhez képest kéjutazás, és már 
nem lehetett járni egy vacak fran
cianégyest sem, nincs hely, a 
szomszédod már nem is a szom
szédod, egészen te ő, pedig fel
egyen esdtünk már egyszer, azóta 
az ember az, aki két lábon jár, itt 
pedig az egész terem az én lábai
mon járta, egy-egy jólsikerült fi
guránál visszkézből csendesí
tették a gyomorszájamat, na, gör
nyedj csak vissza, logikus, csak
hogy így a fejem szorult be a ha
waii seggütögetős táncnál, végül

is a négykézláb figurához mene
kültem, és különben is lejárt le
mez a mindig előre, le a gravitá- 
cóval, a sereglet ugrabugrált, aki 
magasabbat ugrik, az később esik 
vissza a saját és mások lábára, 
mert szólt a modem zene, ko
moly családanyák állítják, hogy 
hat az ösztönökre, egy napon 
majd 'Micimackó és Piszkos Fre
ud" című m űvet is odadobják 
Konczként a flóverpóverből épp 
hogy kinőtt nemzedéknek. Tény
leg van valami benne, nőstények, 
gyerekek, párok középre kerül
tek, magányos fiatal farkasok a 
szélén kerengtek, erős hímjei sat
nya népünknek. Egy kör: terep
szemle, két kör: dettó, három kör: 
a látási zavarokból adódó hibaté
nyezők verifikádója, négy kör: 
megszokás, öt kör: józanodás, és 
így tovább, mint a dervisek, egé
szen a buli végéig — ez a tánc az 
aszfaltbetyárock, hülye egy kore
ográfia, annyi szent. Leszólíta
nak, leszólnak, a családalapító 
számok idejére jóelőre kipécézett 
hölgyemény közdében taposnak 
saját nyelvükön, amíg az az éhes 
Ká táncát ropja, mert azt a lebbe- 
nést, amit két ingamozgás közé 
félcsavarral bedobnak, jobb he
lyeken riszálásnak, rosszabb he
lyeken g irnyálásnak , ku ltúr- 
sznob körökben haláltangónak 
nevezik, táncnak semmiképp. 
Persze, hogy bedurvultak az uc- 
ca fiai, amúgy is bedurvulnának, 
piacnap.

Megérkeztek végre Kuzinék 
is, pedig én már kezdtem hitelt 
adni a kettős honfoglalás elméle
tének, szerintem az őseink kilép
tek a kárpát-medencéből egy kis 
kumisz után, mert lovat hoztak, 
de tejet nem, a tánc kezdett tüze- 
sedni, mert az élelmesebb utódok 
közül egyesek már a buli dején 
becsempészték a piát, kettesek 
kiléptek a közeli kocsmába, visz- 
sza is lehetett jönni, nem műkö
dött már az Auschwitz-szisztém, 
de éjfél körül már mindenki jól 
érezte magát, kacagtunk is sokat, 
egymás hasát, száját csapkodtuk, 
csuda jó volt, táncnak neveztük, 
megtartottam a tömeget, hogy a 
két izomkolosszus barátomnak 
legyen hely csápolni, hittem én, 
szépültek egy fokot a lányok, 
mert kifordítva mindenki rózsa
szín, következésképpen rózsa
színben m indenkit kifordítok, 
befordítok, hej, magyar világ, ve
tett ágy, fél tizenkettő, de még 
nincsen nemtőm, irány a kocsma, 
hallod, sógor, mit kívánsz, nem 
kívánok egyebet, csak a fegyver
nememet, mert ez a buli csak ka
tonaságból nézve lehetett jó.

így volt, igaz volt, mesélték.

Hadd, fogoly
Cégtársam, Monte-Dum
as emlékére

Déli 12 óra: Istenem!
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Déli egy óra: Jajistenem! Az 
ég, mint valami padláson felejtett 
egérszaros rongydarab lógott be 
a bántóan négyszögletű ablakon. 
(Ilyenkor minden szöglet ellen
ség.) Remegő kezem  rem egő 
gyomromon: soha többet. Sunyi 
fogmosás, hosszasan, lekapott te
kintet, tisztulási szertartás, a tü
kör nem bocsát, meghajolni ha
talma előtt, alázkodni, de rá nem 
lehet nézni.

Rám meg nem érdemes. A 
Crocóban az elárusítónő lesajná
ló mozdulattal tolta elém a kávét. 
Ő józan szemmel nézi a világot, 
és azt hiszi, ez másnak is olyan 
nagy élvezet.

Á lelkiismeretfurdalásom ol
dása végett felmentem az egye
temre, sőt, órán is voltam. És mit 
tegyen a szerencsétlen individu
um, ha feszíti a hajnali víz..., a 
hajnali víz, amit reggeli után éh
gyomorra elköltött? Es netán épp 
az egyetem patinás falai közt ten
gődik (ebből a patina nagyon is 
igaznak bizonyult, amint a ké
sőbbiekből kitetszik). Mit ad Is
ten, ezen falak közt (amik pati
násak) tisztára véletlenül elkülö
nítettek egy helyiséget, amely 
ilyesfajta problémák meg- és fel
oldására szolgál otthonául (s 
nemhiába e családias hangvétel, 
lásd lennebb).

Hej, természet, dicső termé
szet, sóhajték, repülni tudtam  
volna a könnyedtségtől. A huzat 
szárnyán, mondjuk. Mire fel a 
huzat bevágta az ajtót. De alapo
san.

A helyzet a következőképpen 
festett: a zár nyelve leblokkolt, 
egy román fiatalemberrel rángat
tuk az ajtót, eccer ő, eccer én, fel
váltva, nem olyan érdekfeszítő 
tevékenység. Mi is kinéztünk, jól, 
az ablakon, az aranyló napfény
ben csak úgy csillogott a patina 
az ódon és magas falakon. Bánat, 
ezek szerin t m ég a kilincs is 
ódon. Első emelet, lepedő sehol. 
De még egy árva kötélhágcsó 
sem. (Romlottkor, amikor a taka
rítónő fegyvertárában e kellékek 
nem szerepelnek! Igaz, seprű, vö
dör volt. Meg a felmosórongy, de 
az túl rövidnek bizonyult.) Mit 
tesz ilyenkor egy kultúrlény? 
(Nem akarok felvágni, de alkalmi 
lányismerőseimmel bentlakása
inknál mindig el szoktuk játszani 
az ételdobozjelenetet Shakespea- 
réből, akárki megmondhassa.) 
Áskálódni minek, gondoltam, 
m indketten szarban vagyunk, 
egyelőre csak képletesen, hol a 
villámhárító? Szemközt, légvo
nalban úgy három méterre.

Na, m ondtam  — mert mit 
tesz ilyenkor egy kultúrlény —, 
szép időnk van, nemde? Ezt nem 
kellett volna, testvémemzettem 
szép homlokán borongós-felhős 
árnyak vonultak, már hallottam 
az első verssort, meg is szólalt:

"Cum pula dracului iesim?" Hm, 
nem az a költői lélek. Mindegy, 
bemutatkoztam, kiderült, kollé
gák vagyunk, ugyanazon szak 
román tagozatán jár, legalább 
van, amiről beszélgessünk, neki a 
barnák tetszenek, a focieredmé
nyeket viszont nem tudtam.

Egyszer jöttek, kopogtattunk, 
"Intra", szóltak odaldnt, haha, 
vicces. Hehe. Hihi. így röhincsél- 
tünk az ajtó két oldalán (ami szin
tén patinás, de már pattogzik a 
vállainkkal megütögetett helye
ken), nem szólna-e a kapusnak, 
kérdeztük a túloldalon nevetgélő 
kollégát, mert hát örülünk az e- 
gyüttlétnek, meg ez a csempe
freskó is tetszetős, de ki akarunk 
menni, baszd meg!!!! De, vála
szolt, esetleg papírt és ceruzát is 
becsúsztathat az ajtó alatt, ha ne
tán írni akarunk szeretteinknek.

Hej, reménység csöpögött ár
va lelkűnkbe, a víz a kagylóba,

őrjítően, gyújtsunk rá, véleked
tem, úgy gyorsabban telik az idő. 
Gyújtsunk, bólintott a kolléga, 
úgy tényleg gyorsabban telik az 
idő. Gyújtsunk rá, mondtam is
mét, úgy gyorsabban telik az idő. 
Gyújtsunk, helyeselt ismét a ko
ma, valószínűleg gyorsabban te
lik úgy az idő. Végre ismét rá 
lehetett gyújtani, mert úgy gyor
sabban teít az idő. így múlattunk, 
a sánta mester hegedült, mert 
nem jött, pedig vártuk, mint a 
világbajnokságot. Már azon gon
dolkodtam, hogy fel kellene ír
nom valamit a falra, 'Smassze- 
rek, menjetek a kurva...", ilyene

ket, mire megérkezett a kiszaba
dító hadosztály. Ketten voltak a 
hadsereg, a mester és egy szintén 
szorított fiatalember, számyinas 
lehetett, néztem, ahogyan berepült 
az első fülkébe. Remélem, elintézte, 
amíg a mester vackalódott. Mert az 
ajtó, mint tudjuk, patinás. S bár a 
budiban kora délelőtt még olyan 
tisztaság volt, hogya földrőllehetett 
volna enni, azért a búsnak volt ked
ve hozzá.

Elbúcsúztam a sorstárstól, vi
szont további kalandok elkerülé
se végett kiballagtam  a Ma- 
tyi-térre, leheveredtem a fűbe. És 
minthogy úrigyerek vagyok, kif
limorzsákat szórtam a tipegő vé
nasszonyoknak, olvastam, Ma
gyarországon még ketchupos 
doboz is robbant, majd ösztöndíj
kor, mert a Matyi-téren kísért a 
Szobrok Városának szelleme, tu
risták sutyorásznak a választási 
plakátok előtt laposakat pillant

va a rendőr felé, egzotikus a hely
zet, mint amikor a Balatonban 
döglött angolnát pillantasz meg, 
a Matyi-tér fórum, agóra, ahova 
még a rómaiak jártak vasbeton 
építészetüket csodálva, dák föld
úton jönnek a barátaim. Huba 
végre előkerült, kirúgta a nője, és 
gyorsan férjhez ment valami tisz- 
teletesjelölthöz. Nem volt túlsá
gosan letörve, várta a magyaror
szági szeretőjét. Kuzin már me
gint összerúgta a port valakikkel, 
két állatorvosis barátjával szét
vertek valami román társaságot a 
buliból hazafele menet, Geróf e- 
bédre készülődött egy kislány

hoz.
Vagyis visszatértünk a nor

mális életvitelünkhöz.
Estére annak vége is szakadt. 

Szerelmes lettem.

A Kedvesem anya 
akar lenni ballada
A Kedvesem magas, barna 

kislány, alacsony, szőke, herdg 
nő, a Kedvesem szerelmes belém, 
és anya akar lenni.

— Neked elment az a hülye 
eszed! — mondtam, ikszeltem a 
napokat, mint a fene.

— Vegyél feleségül! — szök
décselt az ágyamon.

— Azt meg minek?— kérdez
tem.

— Hát, mert gyerekünk lesz
— csücsörített, cuppogott, gü
gyögött. — Babba. Kisbábbá — 
danolta, majd jól szájon vágom, 
csak szökjön itt nekem, mondtam 
mérgesen:

— Sakkormi, nézz körül, lá
nyanya annyi van, gátat lehet ve
lük rekeszteni, mit gátat, tengert, 
óceánt.

Erre összeomlott, összecsuk- 
lott, estében könyveim fejelte:

— Te nem is szeretsz engemet
— prünnyögött, nyünnyögött, 
szipogott, ezt már nem bírom.

— Na. Nana — simogattam, 
babusgattam. — Adoptálom én a 
kölyköt, nevet adok néki, új ru
hát, a csillagos eget megveszem.

— Utálatos vagy, undok — 
aprócska ökleivel verte mellka
som, akkora pofont kaptam , 
majd lerepült a fejem. Elrohant 
bőgve, bevágta az ajtót, ojjé, 
montam, visszajön, bumeráng tí
pus mindahány, ismét egy nap. 
X.

Szerelmem reggel érkezett, 
dérrel-dúr^al, besom polygott 
szemlesütve, csókkal ébresztett 
és nekiállt pálinkás poharakat 
mosogatni.

— Szia — nyögtem.
— Szia — mosolygott. — Ré

szeges disznó!— visította. — Mi
lyen dolog ez, he? Én aggódom a 
gyerekért, te meg vedelsz itt, 
mint egy állat!

— Gond a lelkem, bog van 
rajta — magamra húztam a pap
lant, inkább a hasán ugrálnék, le
gyen, ne legyen, szívből, igazán, 
azért mégsem.

Sírt ism ét, rettenetes, alsó 
szemhéjára kis malomkerekeket 
szerelek, termeljen áramot a fején 
viliódzó "Bőgőmasina" fényirat
hoz.

— Ez nem igazság, ez így nem 
igazság — huhú, hisztizett, mi 
mindent nem kiabált.

— Hé — forrt fel az epém —, 
baszom az igazságodat, asszony, 
adok én neked igazságot. Kurva 
mérges lettem. — A szerelem 
nem igazság, bébi, köze sincs 
hozzá, na nehogy már a bögöly 
» » ' s *  folytatás a 10. oldalon

Szabó Tamás felvételei
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HELIKON
» » >  folytatás a 11. oldalról
szerelemből kerülgetné a bába
asszonyt.

Nézzen oda az ember, államot 
nem alapítana-e, méghogy csa
lád, nahát.

— Ha még egyszer hülyesé
geket hordol itt össze-vissza ne
kem, hát úgy váglak ki, mint a 
taknyot — tettem hozzá, biztos, 
ami biztos alapon.

— Ne beszélj ilyen csúnyán. 
— Kedvesem munkáját befejezte, 
mellém bújt, leltáridény.

Rajzolnám térképét, ő dom
borzatát, hajlataiban kutakodtam 
volna, ővele halni lenne jó, őbenne 
és általa. Asszony lehetne belőle. 
Asszony, aki várja az urát. És öre
gedik még egy évezrednyit.

— Beteg vagyok — súgta. Ez 
egyszer nem bántam. De a Ked
vesem azóta nem ad pénzt óv
szerre. Ki bírja. És így. Tovább.

Hattyúdalnok
Hol itt laktam, hol meg a Ked

vesemnél, de a lánybentlakásban 
ritkábban, kínos volt lehúznom a 
cipőmet, elballagni a lánymosdó
ba, lábat mosni, tusolni meg még 
kényelmetlenebb, mert könnyen 
rám ronthatott valamelyik lakó. 
Ráadásul éjszaka a szobatársakis 
kuncogtak, semmit sem lehetett 
csinálni, p inkócik kukkoltak  
plüssm adk mögül. Viszont enni 
lehetett, ami sokat jelentett. Hu- 
báék röhögve irigykedtek, meg is 
látogattak többször, véletlenül 
mindig ebéd- vagy vacsoraidő
ben.

Nem lehetett inni, mert cir
kusz lett belőle. Nem tudtam a 
bará ta im m al este  kocsm áról 
kocsmára csavarogni, mert cir
kusz lett belőle. Ha olvastam 
egész álló nap, akkor meg az volt 
a baj, miért nem foglalkozom ve
le. Hát nekiszaladtam a világnak.

Ital Oz
Kocsmatúrra indultam , hi

szen ki ne kutakodott volna az 
egy igaz után borban, sörben, pá
linkában, vagy csak egy kocsmai 
beszélgetésben? És ld ne jutott 
volna valamire, mondjuk most 
fellengzősen: arra legalábbis, 
hogy az essentia megelőzi az eg- 
zistentia-t, ha csak olyan értelem
ben is, hogy ködborította aggyal 
az asztal alól lényegében létére 
nézvést közvetlen konklúziókat 
tudna megfogalmazni, legyen az 
okádék, avagy lecseng nóta, hajh, 
édesapám, te jó asszony.

Már csak a történelmi hagyo
mányaink is köteleznek, ugyan 
ki ne tudná, hogy a kis Gergő téli 
cipellőjét úgy rekvirálták a törö
köktől, mert apja, Bornemissza 
Gergely, várkapitányi fizetésé
nek felét sörre költötte, míg kato
nái feleannyi pénzből holtrészeg
re itták magukat, nem is volt áru
lás egy szál se

Egész egyszerően csak azt 
akartam mondani, hogy a Szob
rok Városában a szánkós vodka 
olyan olcsó, mint a fokhagyma, 
de esküdni nem mernék rá, mert 
fokhagymát még nem vettem.

A Dékánátusban kezdtük a 
napot, jó hely, magyar törzsven
dégeknél már déli tizenkettőkor 
köldöknéző nóta járja, lábán 
csimpaszkodik egy hajléktalan
nak tűnő pasas, lóg fejjel lefele, 
komái vodkát töltenek a szájába, 
fogadtak. Besurran egy-két kar
mester, operaénekes a magyar 
színházból, állva isszák a sörei
ket, próba van. A Dékánátusban 
olyan olcsó volt a román vodka, 
mint a bors, bár ezt sem állítom 
biztosra, mert eleddig még bor
sot sem vettem. Innen kora dél
után átmentünk az Ankorába, 
szintén nyárikért, idült család
apák és sportbarátok járnak ide, 
ahol a vodka olyan olcsó, mint a 
paprika (de stb., lásd mint fent). 
Estéiig elüldögéltünk itt is, Prím- 
balett egy darabig bírta, Habókt- 
rabók szintén beszállt, megér
keztek Paplanék is, szolidarizál- 
tak hát, javaslatukra átmentünk a 
Bogyába. A Bogyában osztódás
sal szaporodnak a kockásinges 
m agyar egyetemisták, többen 
vannak, mint amit a mindenki fo
galommal leírhatnánk, duplá
zódva elborzasztó látvány, a vé
gén már csak sorozatokat vél lát
ni a négykézláb kavicsokon szán- 
kázó, éjféltájt, sördioptriák nél
kül is olyan halmaz ez, mint ami 
nemcsak önmagát, de még az el
lentétét is magába foglalja, pár
huzamos világok tere. Viszont 
nagyon finom a Blody Mary, jó 
fűszeres, hát ezért nem vettem én 
ezidáig sót, borsot, paprikát. Sze
rencsére az esti vonattal látogató
ba jött Helloween is, Kuzin öccse, 
gyerekkori jó pajtásom. Hellowe
en nagyszájú, elég erős gyerek, 
van valami komiszkölykös vonás 
is benne, hát nem kellett sokáig 
várni a balhéra. És ne feledjük, ő 
is székelyindián.

Székelyindiánok
Különös népség a székelyin

diánok, a földből nőttek ki, hegy
vidéki sziklás talaj gyermekei, 
fehér bőrű műfaj. Vannak üye- 
nyek, vannak olyanyok, és az 
ilyenyek nem olyanyok. Törté
nelmi hagyományaik közé tarto
zik, hogy néha elisszák a csatát, 
de ez láthatóan nem zavarja őket. 
Feltalálták a rézágyút és a rézan
gyalt, totemállatnak a rézfaszú 
baglyot, a rézkor utolsó harma
dában a rézágyúból rézüstöt csi
náltak, az egész kompánia kis
dobosokból lettek kisüstisek. A 
Szobrok Városában védjegyük a 
bikkfafejű egyetemista, áld egy 
mukkot nem tud románul, meg
tanulni is nehéz nekije, nem is 
nagyon akar ódzik.

Komoly néprajzkutatók sze
rint a székelyindiánok tulajdon
képpen egy nyelvet beszélnek, 
csak tájegységekként másképp, 
nevetési szokásaik szerint, pl. a 
csíkiak és a kovásznaiak háház- 
nak, mert fáznak, a körösztúriak 
röhincsélnek, az udvarhelyiek 
surm ók, héhéznek, viszont a 
szentegyháziak össze-vissza rö
högnek, amióta várossá avatták 
őket.

A székelyindiánok a tábortűz 
körül nem ugrálnak, a tábortüzet 
szalonnasütésre használják. Hét
közben elássák a bugylibicskát a 
ganédombon, horrormikróbák 
zabálják le a koma vérit róla, ko
mának, szomszédnak egy a vére. 
Három nagy ünnepük van, a 
Péntek, a Szombat, a Vásár- és 
Ünnepnapok, meg még négy ki
sebb: Karácsony, Újév, Húsvét és 
a Disznóvágás. Külön említésre 
méltó hard dalaik gyöngyszeme, 
hogyasszongya: "Lakodalom 
van a mi ucááánkba, /  ide hali- 
szik a fejsze csattogása...”, így 
szól.

A székelyindiánok asszony
nak nevezik az asszonyt, nevén a 
gyereket (a leánkát is). És nem 
hagyják a templomot és a korcso
mét, humoros kedvükben az is
kolát is, mert ügyi, a betűvetést is 
meg kell tanulni, de mondom, 
csak viccelnek, más vetéskor 
nincs kecmec, pityókakapáláskor 
meg pláne, gyereknek a fődnél a 
helye, mondok, abból lehet meg
élni. De amúgy értik a viccet, azt 
is, ami róluk szól, csattan a csat
tanó, a székelyindiánok vissz- 
kézből társalognak.

Hiedelemviláguk keményvo
nalas, a lólábú asszonytól az Iste
nig terjed a skála, mejjeiken meg
törik a Lét. Büszke népség, jajj, de 
büszkén jár, templom után kocs
mába mennek, farmer nadrágra 
kötött pulóvert vesznek, alul ing, 
kihajtott gallérral, rá a bekecs, 
csizmájuk Puma. Szodábilisek, 
persze. Dógosak.

Mink, tarisznyából kikandi
káló kockás inges véreim, már 
csak ilyenek vagyunk. És én, a 
székelyindiánok tiszta ajkú fia 
mondom, hogy ez az egész szart 
sem ér nélkülünk, né, ez az izé, 
hogyishíjják, galakszia.

What's up?
Mint mondtam, Hello nem 

volt az a ma született rosszcsir- 
keff kölök, már a Pubban össze- 
zörrentünk valakikkel, akiknek a 
nőit abajgatta. Jobbnak láttuk el
menni megint egy magyar egye
temista buliba, ahol lendületből 
az "Aids-ben m eghalni nem 
kunszt, Szent Vüágszabadság!” 
csatakiáltással belevetettük ma
gunkat a sűrűjébe, hamar lelom- 
bozódtam, mert voltak olyan lá
nyok, akik a tánc kedvéért táncol
tak, megható, valahonnan faluról

hozhattak kétbusznyit, olyan 
rondát, hogyha lementek volna a 
bányába, feljött volna a talajvíz a 
"Dohányozni tilos" táblácskákkal 
együtt.

De hát a tánckultúra a mély
ponton lazult, Rembó (Rimbaud) 
tapsikolt volna örömében, ha lát
ta volna, ily totálisan összezavar
ni az érzékeket, ezt a táncot pél
dául csak szagolni lehetett, Rem
bó (Rambo) viszont inkább a 
gépppuska-tangót javallottá vol
na, megvolt az esélye, hogy start
ból összetévessze az üldözésére 
küldött vérebfalka pajtikás kis 
holdszeánszával. Bizony, bizony, 
mondom néktek, énekeltek ott 
népek. Nem hagyhatom muzsi
kaszó nélkül, fanyalodott be az 
anyamagyar post mortem évek- 
érzés, kábé annyira vidám szá
m okat nyom attak , m in t egy 
gyászjelentés. És hát ott sorjáztak 
az idegrévült alakok, akik lesá- 
tortáboroztak egy nő mellett, ma
gukra húzzák a benti világot, 
slutty, közben meg azt hitték, 
hogy a természet lágy ölébe rán- 
dultak ki, közben dehogy, csak 
egy sátorba. A természetből csak 
a kemény föld bizonyult igaznak, 
a biztos pont, előbb-utóbb oda 
fognak jutni, mert elszáll az ének, 
eliramlik a zenekar.

Én felszorultam az öltözőhöz 
valami ágyról pattant kisleány
nyal, épp a halhatatlanságomról 
győzködtem, mondván, nevében 
él a nemzett, és milyen szép ne
vem van, Tempetőfi, de hívtak 
már Szivarkának is, ha úgy tet
szik, mikor rohant Huba, hogy 
spulni, de gyorsan, Helloween 
összeverekedett valami monos
tori surmókkal, mondjuk, én sem 
hagynám, hogy a nőm nyakát 
csókolgassák, kimentették, vi
szont a DJ is beszállt, annál meg 
bicska van. Ettől már kijózanod
tam én is, puszit leheltem majd- 
nem -arám  h om lokára , hogy  
másnap majd keresem, rohan- 
tunkban jutott eszembe, hogy 
m iért nem fü ttyen te ttek , hát 
nálam van gázspray. A röhö
géstől ezek m ár nem  bírtak ro
hanni, leültünk a földre, és a 
feszü ltség  elem i erővel rob
bant ki belőlünk. így láthattuk 
még a finálét, csoportosultak a 
fiatalok, m int később elmesél
ték, a DJ-t m egverték , m ert 
csak m agyar szám okat tett egy 
m agyar buliban, a fiú  m eg be
levágta a bicskáját a legköze
lebbibe, azért m entők jöttek. 
Székelyindián, bó lin to ttunk , 
de azért örültünk, hogy elsza
ladtunk, nem hiányzott a ren
dőrség is m ég nekünk.

Másnap, mivel összmagyare- 
gyetemista fitymacsattogtató ha- 
cacáré történt velünk aránylag 
párhuzamosan, inkább csak sö
röztünk, és a kultúrprogramokat 
favorizáltuk.
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Előhang
N a, m ost vissszanyúlok a 

mép rúzsálló ajkához: "Értem, ér
tem, villanymotor, de mi hajtsa?", 
merthogy akut egyetemistaként 
ezt kérdeztem a Diáknapok meg
nyitójakor. Az ilyen rendezvé
nyek vannak, mennek, önerőből, 
mint a naplemente. Ezen mind 
gondolkodtunk gyógysöreinket 
pátyolgatván, középiskolás volt 
a szint, gettóban gondolkodtunk, 
mint a német szappangyáros. A 
formális megkötöttségek — ami
re a szervezők, vagy mittudom- 
kik kötelezték a csapatokat — 
gördülékenyebbé tették a m ű
sort, hasznára viszont nem iga
zán váltak a "Bolyai-gyerekek- 
nek", a főtámogatót reklámozni 
kötelesség, agyilag viszont zok
ninak tűnt a társaság java része, a 
görög (sz)tenderpartról minden
kinek a napsütés jutott eszébe. 
Illetve a víz.

Feró meg hozta a formáját, ki
töltötte a bőrgatyáját, néha tagolt 
nyelvet használt, kis jóindulattal 
akár értelmet is lehetett tulajdo
nítani a mondókájának. ő  volt a 
konferanszié. Legott lógóként 
használták fel a szervezők, ha Fe
ró jól érzi magát, akkor minden
ki. Feró pedig jól érezte magát. 
Feró egyre jobban érezte magát. 
Feró kurva jól érezte magát. Feró 
már nem is emlékszik, bocs, ez én 
voltam, jól éreztem magam, an
nak biztos tudatában, hogy van 
m ég néhány sovány vasárna
pom, s azzal megint. Aztán meg 
kijött a diákmaffia elnöke, elné
zést kért a szervezési bakikért, de 
há t a szervezők  elsőévesek, 
mondta, kicsikék, implicite meg 
azt, hogy bunkók. Simogassuk 
meg a dógozók fejét, arisztokra- 
tidnizmusunk olyan kék, mint a 
görög tenger. Izé, valami hason- 
ló.

Át is evickéltünk gyorsan a 
táncházba, Geróf már javában 
harsogta a nótákat, Huba leko
pott, Helloween viszont nagyo
kat csapott a hátamra. Láthatóan 
jól érezte magát.

Kezdetben 
vala az Iga...
... és estefelé a legény bémegy 

a fonóba, hol a fejémépek teszik- 
veszik magukat, mintha a pöckü- 
ket szorongatnák, a komákkal 
máris békapnak egy kicsi szilva
pálinkát, "zenét!", két öklét fino
m an té rd é re  ejti, k id ag ad ó  
erekkel üvölt, kiáll középre, s ke
csesen dülöngélni kezd. Termé
szetesen a sógor sem hagyja, a 
többi legénnyel együtt a gravitá
ció minden erejével dacolva kö
vetik az elsőt, szédelegve pró
bálnak megállni a lábukon. Vala
melyik hátratántorodik, letapos
sa a m ásikat, m ire az reflex- 
szemen a sérülés helyére csap, 
visszarúg, de hát a lábát túl ma

gasra kockázatmentesen nem 
tudja emelni, csak a lábikráját ta
lálja el az előbbinek, az meg hát
racsap, közben felállnak békíteni 
a (ki)Piros(odott) Pá(nt)li(n)kás 
Női Dalegylet tagjai, a férfiembö- 
rök megpróbálnak kapaszkodni, 
így a jányok kénytelenek forgo
lódni, kímélendő a bögyüket, a 
mellrák nem vicc, közben a gyen
géden talajt fogó legények fejét 
kerülendő, kapdossák lábaikat..

... na, valahogy így alakult ki 
a néptánc, amelynek egyik vari
ánsa elfajzott a kocsmaasztal 
melletti Onaniádává, a másik ága 
szakasztott olyan, mint egy kelet- 
heteró falvédő mintázata: "spon
tán", "tiszta formájú", "eredeti" 
stb. — azt már nem tudtam meg
állapítani, hogy azok a fiatalok, 
akik szökdöcséltek a táncházban, 
mormolták-e ezeket a jelzőket, de 
marhára jól érezték magukat. Mi 
is, mert sört árultak, Huba meg
került, már megint mesélni akart, 
hát elmentünk egy közeli kocs
mába, amíg a színielőadás meg 
nem kezdődik.

Agóra
Huba meséje után mindany- 

nyian átvonultunk a Studházba, 
hiszen annak előterében vallot
tak színt a gyerekek. Akár írnék a 
darabról is, írhatnék, pontosab
ban, mert azért volt, lelkes fiata
lok, meg m inden, na, lefiata- 
loztam őket, de hát azok voltak, 
üdék, szóval, pont róluk, miért is 
ne, meztéláb vonultak le azokon 
a koszos lépcsőkön, s a leendő 
közönség meghatottan nézett ki 
a fejéből, bementek, suvadt a nép 
is, gondoltam, kezdődik. Miszté
riumjáték, még ez is, keresztény 
műfaj, de most görög, eleusziszi, 
jó hely lehet, csak úgy ugrálnak 
ott az istenek, és ott lakik, Tripo..., 
Tripto..., vízszintesen sok betű, 
Triptolémosz, ez az, meg volt je
lenítve egy csomó főmufti az 
ógörög fennvalókból, érdekes
nek tűnt, de aztán rájött a kedves 
néző (én), hogy ez mitől volt gö
rög. Egyrészt, mert a Studház e- 
lőcsarnoka fel volt oszlopozva, 
azok között, meg aztán el is 
mondták a hülyébbjének, hogy 
miről van éppen szó, archetipi- 
kus, entitás, csúnyán beszéltek 
ezek a görögök, és ekkor jöttek be 
az elsők. Mentek is, sűrűn pisz- 
szegve, visszafordulok, hogy 
haliám, mi a baj, épp Démétér 
istennő és Hekaté jelenítettek, 
mire jöttek a következők. Lehe
tett köztük magyar is, olvasni tu
dó, mert amúgy, míg a pubi sü
ketség heveny szindrómáiban 
szenvedve tárgyalták magzatvi
zükből hozott világrengető gon
dolataikat, rájöttek: agóra, ott 
sétálni és beszélgetni szoktak a 
fokhagymaszagú kultúraterem
tők, hát most sörszagú-kultúra- 
temetők csámpáztak ki hátul a
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kocsmából, Student Club, egyet 
kerültek, megint jöttek, horkant- 
gattak. Izgatottan szorongattam 
a gyertyámat, mert azt is adtak, 
legyen amivel a végén jól lecsö- 
pögtetni az előtted ülő hátát, a 
rühöt is gyógyítja, elől a színtéren 
éppen kissé hollywoodira vették 
a figurát, "hé, fiú, melyik út vezet 
a budira", hallottam  hátulról 
nyersromán fordításban, hát ez.

írnék a darabról is, írhatnék, 
de az előtérből beszivárogtak va
lami hangok, zene vagy mi, volt 
ritmusa, volt dallama, fent dön
gettek, hát erről inkább, szegény 
gyerekek meztéláb kitették a lel
kűket, némelyiknek fehér, ezek 
voltak a jók, Plutóék, az alvilági
ak feketében jártak-keltek, az em
berek pirosban, eredeti megol
dás, mindegy, kínlódtak a világot 
jellemző padlókockákon (mezít
láb!), hátul meg sétafikáltak, Per- 
szephoné bem ocsko lódo tt a 
végén, hű, ki is rohant, a pap 
meggyújtotta a gyertyákat, a kö
zönségét is, I love, Jacko, de szan
dálban volt, nem az igazi. Nem 
csodáltam volna, ha ezek a szín
váltó diákok kikiabáltak volna, 
nekünk többet ne trombitáljanak, 
ilyesmit, ilyen körülmények kö
zött ment az ántivilágba Tamási, 
ha törik, ha szakad, miközben a 
kocsmából berándgált hevenyjó
zan székelyek kiabáltak fel, hogy, 
komámasszony, gyér ide, bukj 
bele a hegyibe, a mezőn szület
nek ezek a rigmusok, Erdélyben, 
ott van az interetnikus agóra.

Nem mondhatnám, hogy a 
kultúrprogram is kitűnően sike
rült, Helloween meg is unta az 
egyetemista életet, kikísértük az 
állomásra, közben megálltunk 
még egy áldomásra, kifáradtunk 
mi is, nem megyünk el a topo- 
rock-banzájra, döntöttük el, in
kább hanyattág vágjuk magun
kat, ez az egyetlen öncélú tevé
kenység, amit szeretek.

Szabad vagy, pillangó
Hazafelé menet azért betér

tünk még egy kupicára, a magyar 
nagykövetség előtt székelyindiá
nok egymásnak dőlve énekelték 
a Himnuszt, közben fel-felüvöl- 
töttek, hogy 'Nagykövet úr, gye
re ki!", fellelkesülve mi is rá
gyújtottunk egy népdalra, Huba 
és Geróf erre nagyon érzékenyek 
voltak, hogy csak tiszta forrásból, 
de a Studház előtt abbahagytuk a 
komyikálást, nagy nehezen le

fontuk egymás válláról karjain
kat, túl nagy volt a csoportosulás. 
Éjféli lepkevadászok gyűltek 
össze utolsó instrukciókat hall
gatni.

Az éjféli lepke fényre gyűl, fá
ra mászik, különös szagokat bo
csát ki, amit csak a kutyák é- 
rezhetnek, biciklik macskasze
meire kacsint, sörre borzong, si- 
kong a benzingőztől, és a fene 
sem tudja, hogy néz ki, mert az 
éjféli lepke éjfélkor sem repül.

A főcserkész a sípjába fútt, a 
tömeg dúlt-fúlt, egy percre ki
aludt a Studház előtt a villany, 
nem hallani a lepkecsalogató rig
musokat, a költészet meghalt, a 
lepkék kirepültek.

Versenyfutó kísérteteket lát
tam, valaki már megint leszállt a 
fáról, fekete sereg az útfélen ke
sergett, olyan, hogy lepke, nincs, 
nem is volt, nem is lesz, nagy 
átverés, a másik penig tudta, ha
nem honnan lett volna telefon
könyv nála öt percen belül, s má
sodikra hogyan találta meg a 
mozgó kőlapok alatt, azért mert 
közgázas, azért, mert infós, mert 
nem az, éjféli lepke zülleszt szét 
magyar egyetemet, döglődik a 
testvériség, mintha csernobili ta
karítónőknek szerveztek volna 
matinét hirosimai kultúrkörök.

Az éjféli lepke a nők kegyeltje, 
négy lábbal áll a talpán, republi
kánus forgalmista, melegágyban 
alvó villamos, bentlakásra akasz
tott király, anyukának telefonon 
hegedül, na, ezt megéri idézni: 
"Olasz kaják, híres sörök, /  Bo- 
gya, Spagetti és jövök...", vinné el 
aztat a török, aki kitalálta, felta
lálta, megtalálta előttem, düny- 
nyögött a csapat, ráadásul e ne
mes állatfaj egyetlen olvasmánya 
a telefonkönyv, második kötet, 
számmisztikából vált anagram
magyártásba.

íóncskereső körmönfont csa
patok csaptattak az utcákon, au
tók suhantak a biciklik után, fél
józan versenyzők cikáztak, a köz- 
tisztasági alkalmazottak sűrűn 
pöktek hátra a bal válluk fölött.

M iután így jól elszórakoz
tunk éjféltájban a lepkevadászok 
kavalkádján, és tényleg nem lát
tunk egyetlen éjféli lepkét sem, 
vettünk még egy kétliteres, pasz- 
tillázott bort, felmentünk végre a 
szobánkba.

Az ágyamban egy nő feküdt.

(folytatjuk)
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FODOR SÁNDOR

irigység
Kilencéves lehetett az én kisebbik uno

kám , am ikor lelkesen újságolta nekem, 
hogy egyik osztálytársának a nagypapája 
ott vitézkedett a m ásodik világhárúban, 
és az osztálytárs szinte m indennap újabb 
és újabb háborús történeteket mesél, am i
ket a nagyapjától hallott. M indenki odafi
gyel, m ert nagyon érdekes történetek. 
Aztán — m ondja kisunokám  — <5 se állta 
m eg szó nélkül: "Az én nagyapám  is volt 
a háborúban!". De történeteim ből nem  
m ondott egyet se, inkább rám  kérdett: 
"Ugye voltál, Bapó?" — Már hogyne lettem 
volna — feleltem, hisz meséltem is nektek 
róla. (Igaz — meséltem, csakhogy nővérké
jét nem  nagyon érdekelték — valljuk be: 
eléggé lapos — háborús történeteim, nem 
is nagyon erőltettem a témát —, de a fiúcs
kának se akadt túl sok mesélni valóm).

— Tényleg meséltél, emlékszem, am i
kor m ásodikos voltam, de azt nem  m ond
hattam  el a gyerekeknek.

— Miért?
— M ert nem  akartam , hogy nevesse

nek rajtad.
— Hogyhogy?
— Ügy, hogy arra a történetre emlék

szem  (de jót kacagtam, am ikor elmesél
ted!), am ikor féltél a nyulaktól...

— Nono... csak m egijedtem ., korrigál
tam  a fiúcska emlékezetét, de valljuk be: a 
nyúltól nemcsak félni — megijedni se kü
lönösebb vitézi tett. Egyébként túlságosan 
izgalmas, vérfagyasztásra hegyező törté
netet nem  m ondtam  neki (ilyen élménye
im  nem  is nagyon voltak — ez az igazság), 
hát a legm ulatságosabbat m ondtam  el, a- 
m ikor (1945 januárjában) a Rábahidat ő- 
riztük Rum nál. Éppen egy teliholdas, téli 
éjszakán voltam  szolgálatban. Nyakig áll
tam  a lövészlyukban, aligha vehetett észre 
engem  bárki is a hófehér báránybőrsapká- 
val a fejemen. H áttal a mezőnek, a folyóra 
nézve figyeltem  a hidat, nehogy valami 
p a rtizán fé lék  idő  e lő tt felrobbantsák. 
M ondom: a h idat figyeltem, és álmos se 
vo ltam  Csattogó fagy volt ugyan, de jó 
melegen bebugyoláltam  m agam  Puská
m at kézben tartottam . Csőre volt töltve — 
biztosítva, hogy valam i óvatlan m ozdu
latra el ne s-ljön. Egyszercsak a hátam  mö
g ö tt h a lk , d e  jól k iv eh e tő  neszezés t 
hallottam . "Partizánok" — gondoltam  Ta
lán m ár észre is vettek és m ost arra készül
nek, hogy zajtalanul megkéseljenek, vagy 
fejbe kólintsanak. N em  m ozdultam  A ne- 
szezés sem  szűnt. H irtelen éreztem, ha 
nem  vizelhetek, a nadrába kell engednem  
N em  várha ttam  hát: kib iztosíto ttam  a 
puskát, és ujjammal a ravaszon egy ugrás
sal megfordultam!

H árom  vadnyid játszadozott a hold
fényben, alig néhány lépésnyire tőlem  a 
havon. De m ár csak néhány másodpercig: 
m ozdulatom ra picit m egtorpantak, majd 
— usgyé!

H irtelen tám adt ingerem  egycsapásra

elmúlt. Akár le is lőhettem volna a három  
közül valamelyik "partizánt" — de nyu- 
lakra nem szólt a tűzparancs. H át ezt a 
történetet nem  m ondta el az iskolában — 
engem  kímélő unokám.

A többi? Hiszen voltak még élménye
im  a hadak útján, de ezeket nem  értették 
volna meg az én apró em berkéim  Közöt
tük akár vérfagyasztó is, vagy olyan, ame
lyik azzá válhatott volna, például Má- 
gócson, a nyilas-hatalomátvétel utáni első 
hetekben. Rajunkkal ugyanis — tizenket- 
tedm agam m al útelzáró őrségen voltunk a 
falu szélén, az állomásra vezető úton. A 
községben lévő hadsereg- vagy legalábbis 
h ad te s tp a ran csn o k ság  külső  védelm i 
gyűrűjét biztosították m egm aradt száza
dunkkal. Éppen lejárt kétórás szolgál
a to m , és e b é d e ln i k é szü ltem  k ö rle 
tünkben, Kurz bácsi házában, ahol javá
ban melegítették a tábori konyhával kiho
zo tt p ró fun to t. C sakhogy az ebédből 
semmi sem lett. A faluból vágtában érke
zett közvetlen parancsnokunk, Lőrinczi 
zászlós ú r — civilben a kolozsvári refor
m átus kollégium "Bunkó"-nak becézett, 
egyébként igen művelt és bölcs testnevelő 
tanára. Alig lépett be a konyhába, ahol 
m ár épp asztal köré készültünk ülni — 
rámnézett: "Fodor, felváltod az őrt!" Döb
benten próbáltam  tiltakozni, m ár csak 
azért is, m ert még eddig m indig csak "kö- 
lyök"-nek szólított, m ost mintha haragud
nék  rám! "A lázatosan jelentem , m ost 
váltottak le az őrségből!" — motyogtam, 
de  rám ripakodott: "Azt parancsoltam , 
hogy leváltod az őrt!"

Szó nélkül vállamra vettem  a puská
m at és kim entem  Társam, aki felváltott, 
csodálkozott ugyan, de bement. Én pedig 
topogva néztem, am int Lőrinczi zászlós 
ú r  vissza vágtat a faluba, nyom ában pedig 
libasorban, menetöltözetben, fegyverrel 
az egész raj, a szakaszvezetővel-tizedessel 
együtt. Kicsit azért haragudtam  Lőrinczi 
zászlósra: vajon miért zárt ki engem vala
mi — m inden bizonnyal— érdekes dolog
ból? A hogy m anapság  m ondanák: Ki 
tudja, milyen jó "buliból" m aradok ki? Ar
ról nem szólva, hogy nem  is ebédelhet
te m  Álltam, jöttem-mentem négyméteres 
körzetben a földön felállított golyószóró 
mellett, igazoltattam  az állomás felől érke
ző férfiakat, és (ezt így csináltuk, tisztjeink 
fülbe súgott utasítására) akinél nem  stim
meltek a papírok, annak m egm ondtam , 
forduljon vissza és merre menjen tovább, 
m ert ebben a faluban nyüzsögnek a tábori 
csendőrök. Mi ugyanis senkit se fogtunk 
el. Telt-telegetett az idő, m ár a két óra is 
letelt, a bajtársaim  még sehol. Aztán újabb 
másfél óra múlva, m ár alkonyodra kez
dett volna, amikor látom, hogyan kullog
nak libasorban visszafelé és fordulnak be 
Kurz bácsi, a jóságos sváb gazda kapuján. 
Várok... semmi. Még várok egy kicsit. 
Ezek engem  itt felejtettek, gondoltam , 
amikor már határozottan sötétedni kez
dett, fogtam hát a puskám at és a levegőbe 
lőttem, hiszen az őrhelyet elhagyni főben
járó vétség lett volna. Bajtársaim kirohan
tak a házból: "Mi van?!" Még kérdik! "Reg

gelig silbakoljak itt nektek?!" — kiáltot
ta m  "Rögtön" — m ondták, és ham arosan 
le is váltottak. Bent az asztal megterítve. 
Szokatlan csendben, nyom ott hangulat
ban esznek a fiúk (biztosan valami fárasz
tóbb gyakorlatról volt szó — gondoltam). 
Kurz néni szipog — J. tizedes ú r nem  e- 
szik, csak nézi a tányérját. "Mi van vele
tek?", kérdem, miközben leülök és kana
lazni kezdem  az im m áron m ásodszor is 
felmelegített levest. "Légy esett a tányér
jába, tizedes úr?!" — próbálom  vidám abb
ra fogni a hangot, de  a szom szédom  
bokán rúg. Most m ár én is m egriadok. 
Gyorsan bekanalazom  a levest, bekapom  
a m ásodik fogást. Kim egyek az udvarra, 
egyik bajtársam  kéretlenül u tánam  jön. 
Kérdőn nézek rá, ő pedig mondja: "Kivé
geztek egy szökött honvédet. Egy cigányt. 
A mieinkkel lövették főbe-szívbe. J. tize
desnek is lőni kellett. Őrülj, hogy nem  
voltál ott: kettő a fejébe, kettő a szívébe 
lőtt — alig fél m éternyi távolságról. Bor
zasztó volt..."

Im m ár nem  kérdeztem  semmit. Lórin- 
czi zászlósra gondoltam. Ettől akart ő en
gem megkímélni: a látványtól is, de fő
ként attól, nehogy engem  jelöljön ki a 
négy ítéletvégrehajtó egyikének a kivég
zést vezénylő tábori csendőrtiszt. Valójá
ban ma sem tudom , m it tettem  volna... 
H át ezt mesélném el unokám nak, a kivég
zés borzalmas mivoltát — ahogy nekem  
is elmondták? Nem  sokat értene ugyan az 
egészből, de m agát a kivégzést talán meg
álmodná, esetleg fel is sikítana álmában.

Unokám  azonban tovább kíváncsisko
dott:

— Bapó, te milyen katona voltál a há
borúban?

— Azt hiszem, jó katona. A parancso
kat teljesítettem (szerencsére nem  kaptam  
olyat, amelyiknek a teljesítése próbára tet
te volna a lelkiismeretemet) — azontúl 
m inden rendben volt.

— Ennyi az egész?
— Ennyi. (Biztos unná a következő tör

ténetet is): Mielőtt m ég felvettem  volna az 
angyalbőrt — de m ár ú ton voltam  Péter 
Sanyi barátomm al, hogy "m egvédjük a 
hazát" — 1944. augusztus 28-án éppen 
M adéfalván vesztegelt a tehervonat, am e
lyiknek egyik marha vagonjára felkapasz
kodtunk. Mi falatozni kezdtünk a vagon 
tetején, a friss levegőn, az édesanyáink 
felcsomagolta bőséges elemózsiából. Egy
szercsak felmászik hozzánk egy harm inc 
év körüli, szemüveges, sovány ném et ka
tona. Tagoltan kérdi: Van egy darab ke
nyerük? (H aben sie e in  S tück  Brot?) 
Szívesen kínáltuk, hiszen m ondom , volt 
ennivalónk bőségesen. Gyanítottuk: ez, 
ha m ár ételt kér, csak szökevény lehet, de 
nem  kérdeztünk tőle semmit. O érdeldő- 
dött, hová u tazunk ilyen zavaros idők
ben? M együnk katonának. R osszallón 
csóválta a fejét: "Én is önként vonultam  
be: Dél-Amerikából, m ert ott éltem, Brazí
liában. Nagyon megbántam. M ost m ár az 
egész le van..." M iután jóllakott, szépen 
megköszönte: "Isten fizesse m eg m aguk
nak, m ert nekem nincs amivel meghálál-
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nőm  ezt a pom pás vacsorát. De adnék egy 
tanácsot: Ha m ár bevonulnak, vigyázza
nak arra, hogy soha le ne m aradjanak — 
de előre se törekedjenek Önként pedig 
sehová se jelentkezzenek Csak parancsot 
teljesítsenek — ennyi..."

M iu tán  elm ent, Sanyival egym ásra 
n éz tü n k  "Egy kicsit későn szólt", mondta 
Sanyi, és én is arra gondoltam , hogy a 
kocka im m ár "el van vetve". De a tanácsot 
nem  felejtettem el. H át ezt meséltem  vol
na el én a gyermeknek?

— Kitüntetést kaptál? — kérdezte.
— Nem.
— M eg se dicsértek soha?
— De igen. Egyszer megdicsértek.
— Miért?! — csillant fel unokám  sze

me. Legyintettem: szamárság. Meg se ér
tenéd.

Ugyan m it értene m eg azon a törté
neten, am elyik úgy kezdődik, hogy apója 
éppen  gyufát lopott. De nem  az "ellenség
től" — saját raktárunkból. Pár hónapos 
Püspöktam ásiban való állom ásozásunk 
elején Szász szakaszvezető ú r  m egkért né- 
hányunkat, segítsünk neki a raktár egy 
részét átköltöztetni. Valahonnan volt a 
raktárban egy egész láda gyufa is. Akkor, 
a D unántúlon valutának szám ított a gyu
fa. M iközben Szász szakaszvezető ú r  té- 
rült-fordult, m indenki belemarkolt a lá
dába és zsebredugott négy-öt skatulya 
gyufát. Én is.

Alig egy órával a költöztetés u tán  hi
vat Szász szakaszvezető ú r

— Fodor, maga hozzányúlt a gyufá
hoz?

— Igenis — válaszoltam. Még érintet
lenül volt zsebem ben a "szajré". Kivettem 
m ind az öt dobozt és letettem  Szász sza
kaszvezető ú r  elé az asztalra.

— Csakhogy innen több hiányzik.
Vállat vontam , hallgattam
— Más is vett el gyufát?
Tovább hallgattam
— Hallja, F odor ki nyúlt még a ládá

hoz?! Parancso lom , válaszoljon! Vagy 
nem  tudja? — dobta oda nekem  a m entő
övet. — Halljam!

— Tudom  — válaszoltam  — De nem  
m ondom  meg. (Na, gondoltam , most rám  
szakad a m ennybolt. Legalábbis kiköt
nek.) Á m  m eglepetésem re egyéb történt. 
A jutási tisztes m egveregette a vállamat:

— Jól van, Fodor. Maga belevaló gye
rek. N em  árulja el a bajtársait. Leléphet.

Nos, ezzel a "dicsérettel" hencegtem 
volna? Vagy talán azzal, hogy éleslövé
szeteken m indig a legjobbak között vol
tam? Az nem  "történet". A nyegle Barad- 
lay zászlós ú r  egyszer ugyanis odavetette 
nekem: "Amilyen tejfeles szájú, az ember 
ki se nézné magából!" Ugyan, mi érdekel
né ebből egy kilenc-tízéves kisfiút?

Á m  Dávid nem  hagyta magát.
— Ha m ég egyébtől is féltél, m int a 

nyulaktól, m ondd el azt, m ert muris! Ne 
félj, nem  m ondom  el az osztályban.

— Mondom: a nyulaktól sosem féltem, 
csak megijedtem. Akkor egyszer...

— Jó, de félni nem féltél? Úgy igazán
diból?

— De, féltem. Nagyon.
— Az ellenségtől?
— Attól nem. Úgyse értenéd.
— Ó, te m indenre ezt m ondod. Gyere, 

akkor inkább focizzunk. És kim entünk az 
udvarra, focizni.

Az ellenségtől tényleg nem  féltem. 
Legfennebb drukkoltam  egy kicsit, ha m e
leg helyzetbe kerültünk. Úgy, valahogy 
olyanformán, m int egy izgalmas labdarú
gó mérkőzésen szoktam, várva, mi lesz, 
hová fordulnak a dolgok? Nem  mintha 
olyan bátor lettem volna. Egyszerűen a- 
zért, m ert egy 17-18 éves katona nem  tud 
félni. El se tudja képzelni, hogy valami baj 
is érheti. Ezért olyan jók (minden hadse
regben) a 20 év alatti katonák. Nem  félnek, 
nem  gondolkoznak-töprengenek sokat. 
Legfennebb ha szilánkot vagy golyót kap
nak, akkor dühükben, vagy ijedtükben 
sírva fakadnak: nagy igazságtalanságnak 
érzik az ilyesmit.

Félni azonban tényleg féltem. Két álló 
hónapon át, folyamatosan, egyre fokozó
dón — ám  ez olyan fajta rettegés volt, amit 
szintén hiába mesélnék unokáimnak: még 
nevetni sem lehet rajta, m int azon a nyu- 
las-történeten.

A Dunántúlon, Püspöktam ásiban állo
m ásoztunk, 1945 január m ásodik felében: 
nem rég érkeztem vissza a századhoz a 
kórházi kiférőmet követő egészségügyi 
szabadságról. A század egyébként a köze
li R um  m ellett lévő Rába-hidat őrizte: 
m indössze egy-egy raj (tíz-tizenkét em
ber) vonult át egy hétre Rumba, és lakott 
a hídhoz legközelebb eső házban. Őrség
ben éjjel-nappal csak egy honvéd állt, két-

Borsos Miklós rajza

őránkint váltottuk egymást. A többi eza
latt Püspöktam ásiban "pihent". Lórinczi 
zászlós úrnak azonban eszébe jutott vala
mi. Nem  ő volt ugyan a századparancs
nok, de ő volt "parancsnokságunk" esze. 
Az 1944-es őszi nagy veszteségek után 
(am inek során főhadnagyunk fogságba 
esett) — három zászlósunk és két hadap- 
ródőrm esterünk (és egy törzsőrm este
rünk ) m arad t, m ire P üsp ö k tam ásib a  
érkeztünk: a nem  hétköznapi m ódon fél
énk, de nagyhangú Baradlay Sándor, Ko
vács L ász ló  (c iv ilb e n  ta n á rse g é d  a 
kolozsvári m ezőgazdasági akadém ián), 
és Lőrinczi zászlósok, így, nemcsak név
sorban, de rangidős m ivoltuk szerint is. 
Kovácsot az egész nem  érdekelte, imm ár 
csak "átvegetálni" kívánta a háborút, Ba
radlay pedig szívesen hallgatott Lőrinczi- 
re, a két hadapródőrmesterrel, a gyáva 
Ségerccel és Balázs Istvánnal együtt, aki a
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kolozsvári református kollégium ban volt 
tanárkollégája Lőrinczinek és "Bölény"- 
nek becézték m atektanár korában. Nos, 
hogy (legalább télvíz idején) frontra ne 
küldjenek bennünket, a hídőrség szám ára 
ugyanis túlságos pazarlásnak tűnhetett 
felsőbb parancsnokságaink szám ára a kis 
szám ú, de ügyes fiatal katonákból álló 
század — Lőrinczi kitalálta, hogy a legki
válóbb harm inc honvéd számára úgyne
vezett "tisztes iskolát" ind ítanak , két- 
három  hónapos tanfolyam ot, am elynek 
elvégzése u tán  a legjobb három -négy két 
csontcsillagot ("krumplivirágot") kap a 
gallérjára, egyenest tizedessé-káplárrá 
léptetik elő, a többi beéri egy csillaggal és 
őrvezető m arad, ami szintén nem  volt ki
csi dolog. Legfontosabb azonban, hogy 
(egészben — vagy részben) kiképzés alatt 
álló alakulatot nem  vezényelnek a frontra
— legalábbis a tanfolyam  végéig. Nos, 
kettőnket is, Felényi barátom m al "bevet
tek" a tisztes iskolába. Egyébként nem  
volt az különösen nehéz, hiszen m ár jól 
képzett katonák voltunk, messze jobbak a 
honvédség átlagánál; inkább fárasztóak- 
nak éreztük a hosszú m enetgyakorlato
kat, éjszakai riadókat

Csakhogy a "tisztes iskola" indulása
kor vadonatúj felszerelést kaptunk. N em 
csak kilőtt, rosszul hordó ZB-puskáinkat 
cserélték ki 35-ös m intájú m agyar M ause
rekre, de tetőtől talpig újba is öltöztettek. 
Én m indössze kitűnő állapotban lévő he- 
gyivadász-bakancsom m al m arad tam  a 
régiből. Szakadt, zöld, ötujjas kesztyűm et 
is vadonatújra cserélték, sőt kaptunk hoz
zá egy pár zöld vászonba burkolt, egyuj
jas bárány bőrkesztyűt is. Ö rültem  neki 
nagyon, majd ha esetleg nagy hidegek 
lesznek, jól fog éjszakai őrségben. Külön
ben is '45 januárja eléggé hideg és havas 
volt. Úgy egyébként elm ondhatom , hogy 
gondtalan életem volt. Még inkább lehe
tett volna, ha kevesebbet ugráltattak-gya- 
koro lta ttak  volna a tisztes-iskolán. E- 
gyébként a kiképzést vezető Russay törzsőr
m ester urat kedveltem  (Ő "snejdig" gye
reknek m ondott egyszer— éppen, am ikor 
leszidott valamiért), vaddisznó-jutasi sza
kaszvezetőimmel se volt ba jom  A bajtár
sak egy től-egyig jóbarátok. ’lisztjeim , akik 
közül egyik-másik néha kilovagolt a gya
korlótérre, gondoskodtak róla, hogy a 
holnap gondja ne aggasszon. Édesanyám 
tól pedig jöttek a levelek.

Úgy február közepe táján aztán adó
dott egy jelentéktelennek tűnő bosszúság. 
Elszakadt a balkezes báránybőrkesztyű 
csuklójára varrt zsinór, m ert így, zsinóron 
hordtuk a köpenyben, m agát a kesztyűt 
többnyire zsebre rakva. Épp nem  volt 
időm megvarrni, kivettem  hát a kesztyűt, 
a jobbkezest, a köpenyujjam ból. Majd 
m egvarrom  Addig is fekvőhelyemre(?) 
tettem  a két kesztyűt, be a pokróc alá, 
hogy ne látszod jék. Amikor egy vasárnap 
mise u tán  vissza varrtam  volna a zsinegre 
a kesztyűt, csak a jobbkezest találtam, a 
zsineggel.

Fene en n é m eg!

folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
Valahol e lkeveredett a fekvőhelye

m en, de előkerül. M ondom  bajtársamnak 
és legjobb barátom nak, Felényi Lalinak. 
M ég a saját fekvőhelyét is feltúrja. Fel az 
egész szobát. Szinte m egijesztett nagy 
buzgalm ával: "Hagyd — csillapítgattam 
—, hiszen majd előkerül, itt kell lennie 
valahol." "Igen — m ondta — előkerül, ha 
keressük."

— Fodor honvéd, maga mit keres? — 
tűnt fel Szász szakaszvezető úrnak egy 
alkalommal kutakodásom.

— A lázatosan  jelentem  (a nyilasok 
m ár kivették a divatból az "alázatosan"-t 
—, de a mi századunk ragaszkodott a régi 
form ulához) — és hazudtam  valamit. A 
kesztyű úgyis m egkerül, és amilyen m ar
ha, m ég felhajtást csinálna a dologból, 
hogy ekkor-akkor itt m eg ott jelentkez
zem  m indkét kesztyűvel, vagy különben 
kizárat a tisztes iskoláról, és tavasszal egy 
szál krum plivirágot, egyetlen csontcsilla
got se varrhatnék a galléromra. Lali segí
tett. Többször is m ódszeresen átkutattam  
hátizsákom at-kenyérzsákom at. Kiszór
tam  a szalm át a szalmazsákomból. Sza
b a d id ő m b e n  b a jtá rsa im  (nyo lcán  a- 
lud tunkegy  nagyobb szobában) fekvőhe
lyeit is átkutattam -feltúrtam , hogy kere
sek "valamit". N em  volt.

És telt az idő, elm últ január, de február 
is. M ind sűrűbben jutott eszembe a kesz
tyű. M árcius elsejére elolvadt a hó. Én 
egyre idegesebb lettem, hisz nemsokára 
itt a tavasz a téli holmi leadásával, a ro- 
vancsolással, ugye. Március elsején ki
hallgatásra jelentkeztem.

— Alázatosan kérek engedélyt, hogy a 
délelőtti gyakorlatról távol maradhassak!

— Miért?
— A lázatosan jelentem , valam elyik 

m últ heti gyakorlat során elszakadt a ha
lá lcédu lám  zsinegje, és elveszítettem ! 
(H azudtam , szemrebbenés nélkül).

Lőrinczi zászlós m intha m eghatottan 
pillantott volna rám:

— Jól van, kölyök. Mehetsz.
Egész délelőtt kerestem, azon az erdő

szélen, ahol akkoriban gyakorlatoztunk, 
am ikor a kesztyű eltűnt. Gondoltam, ha 
bele is keveredett a hóba, m ost o tt kell 
lennie a csupasz földön, az akkor ásott 
lövészteknők-gödrök körül. Nyom a sem  
v o lt  k esztyű n ek . Késő délutánig keres
te m  Szürkült, am ikor a körletbe értem

— Fodor honvéd — fogad Szász sza
kaszvezető ú r  —, azonnal jelentkezik Lő- 
rinczi zászlós úrnál.

Szó nélkül m entem
— Zászlós úr, Fodor Sándor honvéd... 

— kezdtem volna ledarálni a jól betanult 
szöveget, de félbeszakított.

— M eddig engedtelek el, kölyök?!
— A lázatosan jelentem, a délelőtti gya

korlatról kéreztem  el!
— Hol voltál mostanáig?
— Alázatosan jelentem, a Rum-i út 

mentén, az erdőszélen. Kerestem Csak 
késő délután találtam meg.

— Mutasd!
Előhúztam  az ingem  alatt, lezárt fém
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tokban zsinóron csüngő halálcédulát. Sze
rencsére a fémtokot nem  bontotta ki, mert 
abból kidobtam  személyi adataim at, szü
leim postacímét. (Ha történnék velem va
lami, ne tudjanak bizonyosat róla.) Egy 
rákospalotai kislány, Csöpi fényképét tet
tem  bele, akivel ősszel még leveleztem, 
bár életemben csak egyszer láttam

Lőrinczi m egenyhült, de azért m enny
dörgőit egy kicsit.

— Legalább három  órát késtél. Ez m ár 
akár szökésnek is számíthatna, te szaros! 
Még egyszer elő ne forduljon! Lelépni!

No, ezt megúsztam , de a kesztyű nem 
volt sehol. H ónap végén (márciusban vol
tunk!), legkésőbb jövő hónap elején tény
leg rovancsolás. Beszedik a téli holmit: 
báránybőrkucsm át, bekecset, számonké- 
rik rajtam mind a két pár kesztyűt, az 
ötujjast és az egyujjast is. Az előbbivel 
nem  volt baj, pedig még zsineggel se volt 
összevarrva.

Mit csinálok majd? Mi lehet a bünteté
se "a honvédnek, aki felszerelési tárgyait 
elkótyavetyéli?!"

Főbe talán nem lőnek, fel se akaszta
nak érte — próbáltam  vigasztalni m agam  
De becsukhatnak, legrosszabb esetben ki
kötnek, mert — golyón innen — ez a leg
súlyosabb büntetés. Persze, ha valam i 
csoda folytán mégis elő nem  kerül a kesz
tyű.

— Mit keresel, Fedorka? — szóltak 
rám  egyre gyakrabban bajtársaim (egye
dül Felényi Lali tudta, de ő hallgatott). 
Már azon bosszankodtam, miért is vettem 
én át januárban azt az egyujjas kesztyűt? 
Az ötujjas, igaz vékonyabb, de két óra 
alatt (ennyi volt az őrtállás ideje) abban se 
fagyott volna le a kezem .. Marhaság. Az 
ember nem  válogathat, m it vesz át a kincs
tári holmiból, és mit nem!? Istenem, mi 
vár rám  a rovancsolás után? M egtörtén
het, hogy az urak  jókedvükben "fordított 
menetöltözetben" állítanak a század elé: 
jobblábas bakancsommal a bal lábamon, 
nadrágom , zubbonyom, köpenyem-sap- 
kám  kifordítva, és majd hülyén vigyorgok 
a többiekre, ha sírva nem  fakadok. így 
megalázottan aztán agyő a tizedesi két 
csillagnak, agyő még az őrvezetői egynek 
is. De meg keÚ kerülnie, elő kell bukkania 
valahonnan annak a kesztyűnek! És kezd
tem  kirakni im m ár ki tudja hányadszor 
hátizsákomból a tiszta fehérneműt, tarta
lék szvettert, lőszert (húsz tölténynek 
m indig kellett nálunk lennie, de a hátizsá
komban hordtam , mert a tölténytáskák 
nagyon lehúzták volna a derékszíját). Ki
szedtem  újra zoknit-kapcát. Zsebéből a 
kulacsot. Aztán a lapos kenyérzsákot vet
tem  elő, de abban szinte semmi se volt. 
N em  volt a kesztyű sehol, na.

Kezdett égni a fejbőröm. A félelemtől. 
A bizonytalantól, nem tudtam  pontosan, 
mi várhat rá m — a kesztyű miatt. Március 
első napjaiban aztán egyre többen szólí
tottak meg. Felényi csak ennyit mondott:

— Úgy látom, pajtás, kezdel becsava
rodni. Mások is meg-megszólítottak: — 
Mi van, kicsi Fedor? Miért lógatod annyit 
az o rrod  m anapság? Elhagyott a kis

lány?... — Levert nyugtalanságom  Szász 
szakaszvezetőnek is feltűnt.

— Fodor honvéd , m agával valam i 
nincs rendben. Kivált attól kezdve, am i
kor elkószált a gyakorlatról. Nézze: értek 
én a lélektanhoz. (Hét elemije ha volt a 
jutási kurzus mellett, az én pszichológu
somnak.) — Fodor honvéd: m aga m eg 
akar szökni!

— Hogy gondolja, szakaszvezető úr?!
— csattantam  fel. — Ez azért mégis sok!

— Na-na. Csendesebben. N em  az a fon
tos, hogyan gondolom én, hanem  az, hogy 
mire készül maga! Csak annyit m ondok 
vigyázzon! A szökevényt — ha kézre kerül
— felkötik! Esetleg golyóval végzik ki, ha 
szerencséje van! Gondolja meg. Világos?!

— Igenis — juhászodtam  meg. Legszí
vesebben (ha jóban, ha barátok lettünk 
volna) m egkérdem  tőle, hát azzal a hon
véddel mi történik, aki "elkótyavetyéli a 
kincstári holmit"? Dehát nem  voltunk kö
zeli barátok, Szász szakaszvezető úr, ha 
rosszindulatú nem  is, de  szigorú volt min- 
denikünkhöz. És — egy csöppet — to
vábbra is reméltem.

Ám  egyre jobban féltem. M ár álm od
tam  is a kesztyűvel.

Március 17-én (onnan em lékszem  pon
tosan, hogy névnapom  előestéjén történt, 
am ikor is énekszóval köszöntöttük volt 
mi, tanfolyamosok valam ennyien — Ba- 
radlay Sándor zászlós urat) véletlenül ta
núja voltam  egy reám  vonatkozó  be
szélgetésnek. A délutáni kiképzés szüne
tében Lőrinczi zászlós félrehívta Szász 
szakaszvezető u ra t — éppen  am ellé a 
szalmabuglya mellé, amelyik m ögé m a
gam  is elvonultam , folyó ügyeim  lebo
nyolítása céljából.

— Idehallgasson, Szász — m ondta. — 
Tartsa szemmel azt a kölyköt!

— Fodort?
— Őt. Valami nincs vele rendben.
— Zászlós úr, nekem  is feltűnt. Attól 

tartok, szökni akar, de m ég nem  mer. 
Gyűjtögeti hozzá a bátorságot.

— Hová szökne? — legyintett a zász
lós. — Ő is tudhatja, hogy p á r napon belül 
elkapnák. Valami m ás lehet vele. N ő kerí
tette a hálójába? Valamivel zsarolja vala
ki? Egyszer m egkérdeztem, de nyom ban 
lem erevedett és a láza tosan  jelentette: 
nincs őnek i az ég v ilágon  sem m i baja. Pró
báljon egészen baráti hangon szóliú hoz
zá, vagy a barátjához, Felényihez, hátha ő 
tud  valamit. Nehogy valam i ostobaságot 
csináljon, m ert m intha nap m int nap zak- 
latottabb lenne...

Ejha — osontam  el a buglya mellől. 
Úgy látszik, jobban kell vigyáznom  m a
gamra, de azért, ha be nem  vallottan is, 
tetszett nekem, hogy a közfigyelem tár
gya lettem. De... hová kallódhatott el az a 
kesztyű?! El nem  hagyhattam , hiszen ha 
az em ber valahol ottfelejti a vastag kesz
tyűjét, akkor m indkettő oda lesz! Estefelé 
ismét szétraktam  a holmimat, feltúrtam  a 
fekhelyemet.

Utoljára.
A kesztyű nem  került elő, és Szász sza

kaszvezető ú r  "baráti" érdeÚ ődésére sem
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került sor. M inekutána felköszöntöttük 
Baradlay zászlós urat és m egittuk a fejen- 
kinti fél liternyi bort, am it az éjjelizene 
fejében kaptunk, aludni tértünk körletün
kön. É jszaka Szász szakaszvezető  ú r  
hangja riasztott fel: "Riadó!! Ébresztő fel, 
emberek!"

Álmosan mocorogtunk. "Ez pofátlan
ság! Nem  vagyunk m ár újoncok, hogy i- 
lyen kibaszásokat rendezzenek velünk!! Az 
egyébként szárazon szigorú szakaszvezető 
hangja azonban könyörgővé vált: "Keljenek 
fel gyorsan, szereljenek fel emberek! Teljes 
menetöltözet! Komoly a riadó!

Tényleg az volt.
Fél óra m úlva, am ikor felsorakoztunk, 

egy idegen századossal kerültek elő zász
lósaink — és két hadapródőrm esterünk.

— Baradlay zászlós — hallo ttam  — 
Ism ertesse a helyzetet a legénységgel!

Baradlay egyet lépett előre.
— Az oroszok Veszprémnél áttörték a 

frontot. A következő védővonalunk a Rá
ba m entén húzódik, oda vonulunk m ind
nyájan! — kissé rem egett a hangja, am ikor 
hozzátette: — Isten óvjon mindnyájato
kat! Az idegen százados rosszallón nézett 
rá, de nem  tett megjegyzést.

Bajtársaim riadtan néztek össze (csak 
ez az utolsó m ondat ne lett volna!). Én is 
ide-oda pislogtam , de valahol a lelkem 
mélyén tetszeni kezdett nekem  az egész. 
Egyelőre ugyanis — megúszom. Fronton 
nincs rovancsolás, nem  szőrözik a kincs
tári holmit. M ondhatom , kutya sem törő
d ik  vele, ha valaki valamelyik felszerelési 
táigyát el találja veszíteni, csak a fegyvert 
ne veszítse el, m ert azért hadbíróság jár. 
Igaz viszont: fronton sem  tartják az em
bert, m íg a világ: visszavonhatnak példá
u l pihenőre. Ha az egész századot egy
szerre rendelik vissza, bizony sor kerülhet 
a téli holm ik leadására. Akkor pedig... va
jon m it tehetnek velem, ha nem  tudok 
elszám olni az egyik egyujjas téli kesz
tyűmmel?! Kicsike, újabb szomgásokkal- 
fé le lm ek k el ta rk íto tt  rem énység  vá l
togatta m agát bennem , am íg elérkeztünk 
Rum ba, a Rába-hídhoz, amelyet egész té
len őrzött az alakulatunk. Itt hamarosan 
beosztottak: a század zöm e máris ásta a 
futóárkokat a folyó balpartján, engem  pe
d ig  tizenketted m agam mal, egy Erőss ne
vű  szakaszvezető parancsnoksága alatt 
négy kilométernyire előreküldtek "harce- 
lőőrs"-be, a Vasvárra vezető m űúthoz, 
Kám  község mellé. Egy kis magaslaton, az 
erdő szélén ástuk  be m agunkat, a bozótba 
vertük fel apró, kétszemélyes sátrainkat. 
Harci feladat: Felvenni az érintkezést az el
lenséggel, majd visszavonulni a századhoz, a 
Rába túlsó partjára.

Erőss szakaszvezető — bajtársaimmal 
együtt — igencsak félt. Ugyan m it tehe
tünk, ha a tem érdek orosz tankokkal-mi- 
vel ideér?! Ha "érintkezni" kezdünk velük 
itt, tizenketten — eltaposnak.

V alószínűleg m agam  is szorongtam  
volna, ha nincs ennél fontosabb gondom. 
A kesztyű. Gyanítottam , ha visszavonul
nánk, az oroszok úgyse követnének ben
nünket: egyenest Vasvárnak vonulnának

a m űúton, annak mentén. Bennünket mi
ham ar visszavonnak — és itt a tavasz, le 
kell adni a téli kincstári holmit. Legkésőbb 
április közepe táján. Mi lesz velem, Felsé
ges Istenem, hiszen a kesztyű, im m ár egé
szen biztos, hogy nem  kerül elő!

A front még messze lehetett, de a m ű
úton harckocsik-tehergépkocsik-ágyúk és 
gyalogosok vegyes áradata vonult vissza
felé. N ém etek és magyarok, vegyesen. 
N ekünk azonban nem  volt dolgunk ve
lük: csak a felénk csatangolókat kellett 
(volna) feltartóztatnunk és átadnunk a né
m et vagy m agyar tábori csendőrségnek, 
mi azonban inkább m egm agyaráztuk az 
ilyeneknek, merre bujkáljanak, ha nem a- 
kam ak fennakadni a tábori csendőrök 
szűrőjén. Négy-öt nap után m ár egészen 
hangosan dörgött kelet felől az ég. Ekkor 
újabb rem énysugár tám adt bennem: egy 
könnyebb sebesüléssel m egúsznám  az e- 
gészet. A kórházban nem  kérik számon a 
sebesült honvédtói a felszerelési tárgyait. 
Ott nincs tavaszi rovancsolás, csak odáig 
jusson el az ember. A bajtársaim m inden 
bizonnyal magukkal hurcolnak majd, ha 
úgy sebesülnék, hogy nem  tudnék járni. 
M ár-már előérzetszerűen éreztem: Ez lesz 
a megoldás!

A v isszavonulók  á rada ta  igencsak

Csohány Kálmán rajza

megapadt: a puskaropogás-géppisztoly- 
berregés is jól hallszott az északra, alig 
kilométernyire lévő erdőség felől, amikor 
a kis dom b lábánál terepjáró kocsi állt meg 
a m űúton. Valami tisztféle szállt ki belőle 
és jött felénk fürge léptekkel. Éppen én 
voltam  őrségben, nyakig a lövészlyuk
ban, a golyószóró mellett. Hátraszóltam: 
Erőss szakaszvezető kibújt a sátrából. A 
közeledő felé ballagott. Meleg márciusi 
nap volt, zubbonyban őrködtem  és egy 
pillanatra belém állt a frász: hátha a felfe
lé igyekvő tábornok (mert az volt, vezér
őrnagy) m egvizsgálja egész felszerelé
sünket. A téli holmit is. Zsibbadni kezdett 
a halántékom, égni a fejbőröm.

Erőss szakaszvezető hanyagul megállt 
az érkező előtt, tisztelgett-form a neki. 
(Fronton nincs "katonásdi", merev tisztel
gés, jelentés: csak az elöljáró parancsnok
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kérdéseire válaszolnak — és tudom ásul 
veszik parancsát. Nos, a vezérőrnagy vé
gigvizsgálta az erdő szélén ásott lövész
lyukakat. Felsorakoztatta  bajtársaim at 
(engem nem, m ert épp őrségben voltam), 
m ondott pá r szót, m egvizsgálta egyik
másik körmét-gallérját, m eghagyta, tisz
tálkodjunk rendesen, majd zengő hangon 
kiadta a parancsot: "Kitartani az utolsó 
csepp vérig!"

Aztán az utolsó csepp vérével együtt 
visszasietett a terepjáróhoz, beléült és el
hajtott Vasvár — pontosabban a ném et — 
a hajdani osztrák határ felé. Még le se 
váltottak az őrségből, am ikor külön-kü- 
lön mindenikkel beszélt Erőss szakaszve
zető ú r  — hozzám  is odajött: — Vigyázni. 
Nincs vitézkedés. Parancsom  nélkül m ég 
csak meg se tölthetik a puskájukat. Aid 
pedig tűzparancs nélkül lőni mer, az m a
gára vessen majd!

Hahó. így aztán tényleg nem  sebesü
lök meg. És visszarendelnek és elszámol
tatnak a felszereléssel. Úristen, mi lesz 
velem?!

— Szakaszvezető ú r  — akadékoskod
tam  —, de mi lesz, ha jönnek? H a felénk 
jönnek és lőnek?!

— Idehallgasson. N em  kell félni tőlük
— majd szinte vigasztalón tette hozzá: — 
Meg ne próbálja elsütni a puskát!

Agyő, könnyű sebesülés...
Csattogással-dörgéssel-ropogássaltelt 

az éjszaka. N em  sokat alud tunk  sátraink
ban. M ásnap bizonyára itt lesznek. Haj
naltól m indenki talpon volt, egyikünket 
se kellett ébreszteni. A ködös reggelben 
nem  láttunk messzire. Fogalm unk sem  
volt, m ennyire lehetnek az oroszok. Reg
geli helyett azonban futár érkezett a pa
ranccsal: Bevonulni!

Percek alatt összecsom agoltunk és in
d u ltu n k  M iham ar Rum ban kortyoltuk a 
reggeli kávét, m ajszoltuk hozzá a kom isz
kenyeret.

Útközben még volt egy párbeszédem  
a szakaszvezetővel.

— Szakaszvezető úr... vajon m ost le 
kell adnunk a téli holmit?

Döbbenten nézett rám:
— M agának elm ent az esze?
(Az nem  — feleltem volna, csak a bal

kezes egyujjas kesztyűm  veszett el, de 
hallgattam .) A szakaszvezető azonban 
nem  hagyta annyiban:

— hűért kérdi?!
— Alázatosan jelentem  (buzgólkod- 

tam), nehéz a hátizsák a bekeccsel, téli 
báránybőrsapkával, a kesztyűvel...

— H ászen maga nem  is katona, hanem  
angolkisasszony! — kacagott a szakasz
vezető. — M agának tánciskolában a he
lye, nem  a fronton!

Igazság szerint a tánciskola is jó lett 
volna, csak az elveszített kesztyű réme ne 
kísértsen. Csak ne gyötörne a bizonyta
lanság...

Rumban se sok időt töltöttünk. Az oro
szok ugyanis nem  szembe jöttek a Rábá
val, hanem  a folyása m entén északról, 
Győr felől, m indkét oldalon, így, Istennek

fdytatds a 18. oldalon
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hála — azaz balszerencsémre — harc nél
kül vonultunk visszafelé a századdal — 
én pedig tovább szám olhattam  március 
hónap vészesen fogyatkozó napjait, szo- 
rongva-iszonyodva-félve gondolva az áp
rilis  e le jén  ó h a ta tla n u l so rra  kerü lő  
rovancsolásra — a téli holmival való el
szám olásra. K özben fel-feltám adt ben
nem  a remény, valahányszor úgy tűnt, 
hogy "lehorgonyozunk", am ikor paran
csot kaptunk, hogy beássuk m agunkat — 
és bosszúsan szedelőzködtem  az újabb 
v isszav o n u lási parancsra  — ilyenkor 
m indig a kesztyűre gondoltam; m ondom, 
égett a fejbőröm. Ez a rettegés annyira 
lekötött, hogy rá se hederítettem , hogy 
im m ár egy hete le se járt a bakancs a lá
bamról, m entünk cuppogó sárban, vizes 
réteken, éjszaka égő házak-csűrök mellett, 
am íg parancsot nem  kapott a "Riadózász
lóalj" — am elynek vonulás közben száza
dunk  látta el a biztosítását — elő-, oldal- 
és utóvéd formájában —, hogy irány Szom
bathely, vissza kell foglalnunk. Szombat
hely e lő tt azo n b an  egy ném et hegyi- 
vadász-szakasszal találkozva, együttesen 
szem bepuskáztunk a tám adó oroszokkal, 
és jött ismét a visszavonulási parancs.

Március 30-a volt, Nagypéntek.
Április első napjaiban biztosan kivon

nak a frontról — és akkor óhatatlanul el
szám oltatnak a téli felszereléssel. Késő 
este az egyházasrádóci állomásra érkez
tünk. A zászlóalj tüzelőállásban vonult a 
vasútvonal m entén, a mi századunk az 
állom ást és közvetlen környékét "védte”, 
hajnalig a legteljesebb sikerrel, ugyanis 
nem  tám adta senki. Annyira fáradtak vol
tunk, hogy be se ástuk  m agunkat. Hajnal
ban épp megfigyelő-poszton voltam  az 
állomás mellett, am ikora ködös szemköz
ti rét felől éktelen géppisztolyropogás 
kezdődött. N éhány akna is bevágott némi 
füttyentés u tán  nagy reccsenéssel a kör
nyékre. "Csak m ost ne rendeljenek visz- 
sza!" — fohászkodtam , miközben m agam  
elé húztam  a hátizsákom at — fedezékül: 
újabb aknák. "Most m ár nem  is rendelhet
nek vissza!", rem énykedtem  egyre na
gyobb bizakodással. Egy akna a közelem
ben vágott be. Teliszórt földdel. Hátha 
megsebesültem? — tám adt fel bennem  a 
rem ény, és vég ig tapogattam  a testem, 
m ert "öreg" sebesültek tő l hallo ttam  a 
keszthelyi kórházban, hogy az em ber nem  
érzi a sebesülést az első pillanatokban. 
Még m eg sem  győződtem  egészen arról, 
hogy ép vagyok, bár egy karcolás se ért, 
am ikor hangos kiáltozásra kaptam  fel a 
fejemet: szemben, a rét felől özönlik az 
orosz gyalogság, nem  lőnek már, "ma
gyar! m ag y a r '-t kiáltanak. Másfelől, a 
vasútvonal m entén felkerekedett az egész 
"riadózászlóalj" — és nyom ás szembe, az 
oroszokkal, ellenséges szándék nélkül. 
Senki se lőtt már. Gyorsan kiszedtem  a 
golyószóró záródugattyúját és messzire 
eldobtam  (hogy senki se használhassa). 
Kom ótosan felálltam, felvettem a hátizsá
kom at, nyakba kanyarítottam  a puskát — 
és m entem  én is a többivel. Mi tagadás:
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ném i m egkönnyebbülés volt. Erre az 
egyébként igencsak kézenfekvő megol
dásra nem  számítottam. Csak tartós le
gyen — fogott el ismét az aggodalom. 
Nyugtalan lettem, amikor alig egy kilo
méterrel hátrább letáboroztattak, átkutat
ták  csom agjainkat, m ajd kihallgattak. 
A ttól féltem, jöhet egy ellentám adás, 
"visszafognak" — és m ert a téli felszerelés 
nálunk van, elszám oltatnak "Ha legalább 
a többiek elhagynák bekecsüket-kucsmá- 
jukat, m indjárt más lenne. Akkor már raj
tam  se kereshetnék azt az átkozott egy
ujjas kesztyűt." Sajnos, délután csak alig 
kísértek egy darabon, bajtársaim arra kér
ték az oroszokat, egy napot pihenhessünk, 
tegyük tisztába magunkat. Egész húsvét 
vasárnap egy tanyán tisztálkodtunk-pihen- 
tünk, a szabad ég alatt, igaz, mert szép, meleg 
idő volt. Apárzoknim,amelyet immár mint
egy tíz napja viseltem, szinte elrothadt a ba
kancsban. A lábam olyan volt, mint egy 
halotté, de nem értem rá foglalkozni vele: 
gépiesen mostam meg, vettem tiszta kapcát 
(a megmaradt egy pár zoknimat tartogat
tam) — és még mindig féltem, mert a front 
zaja közelről hallatszott. Ha erre figyeltem, 
megint égni kezdett a fejbőröm, fojtogatni 
kéz- dett a szorongó félelem: Csak "vissza" 
ne fogának! Meg is jegyeztem Kovács zász
lósnak (akit velünk együtt fogtak el), hogy el 
kéne hagyjuk, vagy odaadjuk téli holminkat 
a civileknek! Rám nézett: Megőrültél?

Igen, azt hiszem. És a front felől ropo
gott a puska-géppisztoly, m ennydörgött a 
villámgéppuska, recsegett az akna, szólt 
az ágyú. Egyetlen nap alatt elérhetnek, ha 
ellentámadás indul!

Húsvét hétfőjén nagy m egkönnyebbü
lésemre tovább indultunk. Át Rumon, egy 
rögtönzött hídon keresztül (az általunk 
annyit őrzöttet a front átvonulásakor fel
robbantották), Kámnál az országúinak, 
ezen pedig tovább Jánosháza-Székesfe- 
hérvár felé. Összesen két orosz katona kí
sért m integy hatszázunkat, m ert csak 
azért megyünk, hogy papírokat kapjunk, 
amelyekkel majd hazam ehetünk. Elha
ladtunk a csalitos dom b mellett, amelyik
ről idejében visszarendeltek, mielőtt az 
előrenyom uló ellenség közénkpreckelt 
volna. Az erdőség felé tartottunk, amerről 
néhány napja, egy hete az erős lövöldö
zést hallottuk. Bajtársaim igencsak biza
kodva hangoztatták: Pünkösdre odahaza 
leszünk. Én kevésbé rem énykedtem  eb
ben, inkább (még mindig) egy lehetséges 
erős ellentámadástól féltem. Arra is gon
doltam, hogy '14-ben édesapám  is hét esz
tendőre került Szibériába, nem tartottam  
lehetetlennek, hogy rám  is hasonló jöven
dő v á r— egyszerűen a Fenn valóra bíztam  
a sorsomat. Ami fontos volt: úgy látszott, 
a tavaszi rovancsolást m egúszom ! De 
azért felejteni nem  tudtam  nagy gondo
mat: az alig 20-25 kilométerre lévő front 
zaja újra m eg újra eszembe juttatta. A fej
bőröm m ár csak akkor égett, ha az ágyú
zást közeledőnek véltem. A m űút nagy 
erdőségen vezetett át.

Lassacskán visszatérő bizakodásom  
ellenére úgy véltem, túlságosan lassan

vánszorgunk Nem  bántam  volna, ha kis
sé felgyorsul a menet a lövedékektől té
pett, olykor csonka fák között, de erre nem 
került sor. Közben gyalogosan-teherko- 
csikon vöröskatonák vonultak végtelen 
sorokban-m enetben ellenkező irányba. 
Legtöbbjük nem  törődött velünk, de volt, 
aki szitkozódva rázta felénk az öklét. Ám 
senkit sem bántottak közülünk. Késő dél
után, egy kis pihenőt engedélyeztek az 
őreink. Mi, a századunk m aradéka, a me
net élén vonultunk. Egyszercsak a bozót 
felől az oda félrelépett őr kiabálni kezd. A 
tolm ács fordítja: Van-e valakinél ásó?! 
Vagy hárm an m egtarto ttuk  gyalogsági 
ásónkat. Közben előrejött néhány idősebb 
fogoly társunk, és a tolmács szavai nyo
m án gyorsan a bozótba m entek, ahol egy 
elesett honvéd feküdt. Ezt akarta eltemet- 
tetni velünk az orosz. A nyolc-tíz idősebb 
fogolytársunk azonban hirtelen rávetette 
magát a hullára. Egy — kenyérzsákból 
kicsüngő — valószínűleg m ár penészes 
komiszkenyérért. Az orosz ordítozva lőtt 
a levegőbe. A hulla rablók szétfröccsentek, 
elhúzódtak, tovább m arakodva a m egka
parintott kenyérdarabon. A ztán ránk  pa
rancsolt az őr, akik ásóval álltunk ott: te
m essük el a halottat. G ödröt ástunk, be
emeltük a bajtársat a hevenyészett sírba. 
Vele együtt vonszolódott kibom lott ke
nyérzsákja is, amelyikből — Úristen!!! — 
egy pár zöld vászonhuzatos, egyujjas bá
ránybőrkesztyű kandikált ki.

A kesztyű!
M ásodperc töredékéig tétováztam , de 

m ár nem nyúltam  utána.
Elföldeltük az "ismeretlen katonát", az 

orosz "indulj"-t parancsolt. M ost m ár ha
tározottan távolodóban hallottam  a front 
moraját. Nagy m egkönnyebbülést érez
te m  Több m int két hónapos szorongá- 
som-rettegésem, majd nyom asztó aggo
dalm am  m últ el alig néhány perc alatt. 
Ettől kezdve vidám an, gondtalanul me
neteltem — am int utóbb kiderült — a szé
kesfehérvári fogolytábor felé, ahonnan 
pünkösdre a bajtársaim  közül egyedül én 
kerültem  haza. De ez m ár külön történet, 
bár nem  hinném , hogy unokám nak any- 
nyira tetszenék, m int annak a m ásik nagy
tatának a hadiélményei.

Azt hiszem, boldog voltam.
N os— ezt a történetet, a félelm em ét— 

hogyan mesélném el az unokám nak? M ár 
az elején unná. Titokban irigyelni kezd
tem  "azt a másik" nagyapát, az osztálytár
sáét. M egkértem  unokám at, tudakolja 
meg, hány esztendős kis barátjának nagy
tatája? Biztosan idősebb, m int én, megjár
ta a Don-kanyart is, van, am iről mesélnie.

Megtudakolta. Nem  akartam  elhinni. 
M ondtam: kérdezze m eg m ég egyszer. E- 
redm ény ugyanaz.

Az én vitézlő, hallatlan háborús törté
neteket mondó nagyapatársam öt évvel fiata
labb volt nálam — tehát tizenkét, legfennebb 
tizenhárom éves volt, amikor véget ért a há
ború! Ó, a vén huncut! — gondoltam. De 
unokámnak nem mondtam semmit.

Azóta is irigylem az öreg H áry Jánost!
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Irene Wichmann: A finn nyelvű Petőfi
A finn-magyar irodalmi kapcsolatok fejlődésében kezdettől 

fogva fontos szerepe volt a nyelvrokonság tudatának. Nagyrészt 
ennek köszönhető, hogy a finn nyelvűség elterjedésével szinte 
egy időben elkezdték finnre fordítani magyar írók műveit is, és 
a fordítók közül többen fontosnak tartották a magyar nyelv 
megtanulását, hogy ne közvetítő nyelvből kelljen fordítaniuk. 
Ugyancsak többen jó ismerői voltak a magyar kultúrának és 
társadalom nak, s ez érezhető a lefordított művek kiválasztásán 
is.

A két ország közötti kulturális kapcsolatok a 19. század 
m ásodik felében indultak fejlődésnek, elsősorban a nyelvtudo
m ány területén. A század második felében nemcsak a száma nőtt 
meg az érdeklődő nyelvtudósoknak, hanem többüknek kiterjedt 
a figyelme a másik nép kultúrájának egyéb területeire is (Antti 
Jalava, ill. Szinnyei József). Az ő hatásukra lassan fejlődésnek 
indultak az irodalmi kapcsolatok is. A korán finnre fordított 
m űvek között számos m agyar mű szerepelt. A finn nyelvű sajtó
ban is egyre több magyar vonatkozású cikket közöltek, köztük a 
szépirodalommal foglalkozókat is. Ez többek között azzal ma
gyarázható, hogy a korabeli finn újságírók között számos őszinte 
m agyarbarát akadt.

A  kulturális interferenciákat vizsgálva nem hagyhatjuk fi
gyelmen kívül a társadalmi hátteret. A 19. században Finnor
szágban is beköszöntött a nemzeti ébredés korszaka. Az ország 
1809-ig Svédország része volt, ekkor pedig — a svéd-orosz há
ború u tán  — autonóm nagyhercegségként csatolták az Orosz 
Birodalomhoz. Törvényeit megtarthatta, s a hivatalos nyelv a 
svéd m aradt továbbra is. így természetesnek tarthatjuk, hogy a 
finn nemzeti érzés első irodalmi kifejezői, Runeberg és Topelius 
svédül írták műveiket. A kor legnagyobb finn államférfija és 
filozófusa, J. V. Snellman, aki a szépirodalmat a nemzeti kultúra 
fontos eszközének tekintette, a század közepén m ár a nemzeti 
nyelv jelentőségét hangsúlyozta a nemzeti kultúra megteremté
sében. Ebből a szempontból nagy jelentőségű volt a Kalevala 
megjelenése (Régi Kalevala: 1835, Új Kalevala: 1849), valamint a 
Finn Irodalmi Társaság 1831-ben történt megalapítása. A nemze
ti irodalom fejlődését időlegesen lelassította az 1850-es cári cen
zú raren d ele t, s a finn nyelvű irodalom  tényleges szárba 
szökkenése ennek eltörlése (1860), valamint az 1863-as nyelvi 
manifesztum kiadása után indulhatott meg, amely a finn nyelvet 
egyenrangúvá tette a svéddel. Ettől kezdve egyre több író kezdett 
finnül írni, s 1870-ben megjelent az első finn nyelvű regény is. És 
megszülettek az első finn fordítások. A fordítók érdeklődése 
először a skandináv irodalmak felé fordult, de hamarosan ma
gyar és észt írók művei is megjelentek. A nemzeti identitásukat 
kereső finnek érdeklődése érthetően megnőtt a magyarok iránt, 
akikkel a nyelvrokonság alapján összetartozást érezhették. Több 
fiatal m űfordító a nyelvet is megtanulta.

A magyar irodalom legkorábbi fordításai persze svédül jelen
tek meg nálunk az 1830-as években: néhány vers egy svéd nyelvű 
lapban a m ár említett Runeberg fordításában. 1845-ben Vörös
m arty Szózata ugyancsak svédül látott napvilágot. Az első finnre 
fordított magyar vers Eötvös Józsefé volt: A megfagyott gyer
mek, amelyet 1847-ben közölt a Suometar című újság. Az ezt 
követő évtizedekben azután egyre nő a számuk: Arany néhány 
balladája, egy részlet a Toldiból s a Szózat és a Himnusz is 
megszólal finnül. S hamarosan a fordítói érdeklődés középpont
jába kerül két alkotó: Petőfi és Jókai, és Petőfi — akárcsak másutt 
Európában — Finnországban is hosszú időre a legismertebb 
m agyar író lesz. A m últ század végéig 41 verse jelent meg, 
napjainkig pedig összesen 158 költeményét fordították le.

Magyarországon a finn Petőfi-fordításokról először Vikár 
Béla számolt be részletesebben 1911-es, "Petőfi az északi népek
nél" című tanulmányában. Finnországban a legterjedelmesebb 
elemzés H annu Launonen nevéhez fűződik: tanulmánya, "A finn 
nyelvű Petőfi — az újraértékelés ideje" az 1970-es évek közepén 
jelent meg. (A legkorábbi irodalmi-kulturális kapcsolatokhoz 
fontos forrásként használható Viljo Tervonen több cikke; az 1920- 
tól 1986-ig terjedő időszak fordításirodalmának kölcsönös kriti
kai fogadtatását pedig Yrjö Varpio és Szopori Nagy Lajos Ismer
kedő ismerősök című könyve (1990) térképezi föl.)

(Kisebbség Kutatás, EX. évfolyam)
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REFLEXIÓK 26.
A  z e n e  n e m  b ú jh a t  k i  a b ő r é b ő l

"MEGNÉZHETED", milyen is be
lülről. Ha szép nem is lesz, amit 
így komponáltál, de mindenki azt 
mondja majd rá: MILYEN ÉRDE
KES.

Be kell látnunk végre, hogy 
kevés zenei alapképletből épül fel 
a ZENE. Ezek egyáltalán nem ki
küszöbölhetőek. A hangközök 
használatától sem szabadulha
tunk meg. A zene szépsége, kife
jező ereje, mondanivalója nem 
attól függ, hogy ezeket az alap
elemeket — mint elhasználtakat! 
— szemétre dobjuk. Sokkal in
kább attól, hogy hogyan használ
juk őket, hogyan építünk belőlük 
ÚJ, ÉLŐ ORGANIZMUSOKAT.

A 20. század megpróbálko
zott a ZENE UTÁNI ZENÉVEL 
IS. Ezek a zajok világából életre 
kelő zenékből alakultak ki. De 
azok az alkotók — és itt nem a 
legnagyobb mesterekre gondo
lok! —, akik valami nagyon újat 
igyekeztek létrehozni —, meg
próbálták az ANTIZENÉT is fel
fedezni. Anyag és antianyag! 
ZENE ÉS ANHZENE! A gondo
lat figyelemreméltó. Talán, egy
szer, sikerülni is fog megtalálni az 
antizenét. De az, amiről most szó 
van, nem antizene. Egyszerűen: 
az önmagából kivetkőzött zene lété
nek egyfajta kellemetlen regiszt
rálása.

Eszembe jut egy Hindemith- 
Klemperer tréfás dialógus. Hin
demith arról értekezett, hogy a 
modem zene ugyanazokat az ele
meket használja építőkockaként, 
m int M ozart vagy Bach, csak 
másképpen rendezi el őket. Erre 
"jött" Klen.perer megjegyzése: 
"Úgy is szól ez az új zene".

A mai zeneszerzők képzeleté
be szinte beégették a másságra va
ló törekvés gondolat-pecsétjét. 
Mindegy, hogy mi szólal meg, 
csak MAS LEGYEN! Pedig a már 
meglévő elemek kombinációja is 
még évszázadokig kimeríthetet
len primér hangzó anyagnak szá
m ít. A kárm it te szü n k  is a 
MÁSSÁG érdekében, csak hiú 
erőpazarlás. A világmindenség
ben kétszer egymásután nem le
het ugyanúgy megismételni egy 
tiszta kvintet. Nem lehet ugyan
úgy megírni egy Palestrina kó
ruskompozíciót. Nem kell fél
nünk a már meglévőtől, mert az 
millió arcát mutatja felénk, csak 
választanunk kell belőle. A 16. szá
zad "felhőtlen" diatóniájának ma 
is van helye kompozídós mun
kánkban. Ne féljünk megismétel
ni a zenetörténetet, m ert AZ 
SOHASEM LESZ KÉTSZER 
UGYANAZ.

TERÉNYI EDE

Egy nagy, széles folyosón ülök 
egyedül. A két számyasajtón át 
kóruspróba hangjai szűrődnek 
kifelé. Majd semmi kapcsolatom 
nincs a történéssel. Más dologra 
készültem, hivatalos ügyben já
rok, s míg soromra várok, maka
csul belém sejlenek nyugtalanító 
érzések, gondolatok. Ä kórus 
csak próbálja a mű nehéz hangkö
zeit. Nem tudom, milyen műről 
van szó. Csak sejtem, hogy vala
mi új alkotásról, afféle kortár-sze- 
néről. ...Jaj, hogy kín lódik  a 
szoprán!... Már tizedszerre pró
bálják rögzíten i AZOKAT A 
HANGKÖZÖKET. Jól hallatszik: 
a zeneszerző nem akart olyasmit 
komponálni, amit már ő előtte 
(netán!) valaki már megálmodott, 
leírt. Szinte bosszankodom az 
erőlködés hallatán. Minek ez a 
kétségbeesett kísérletezgetés? A 
próbából már szinte negyedóra 
ment rá a lehetetlen kigyakorlásá
ra. A türelmetlenség átcsap a szár
nyas ajtókon, szinte belém mar
kol. M ár úgy érzem  magam, 
mintha meccsen lennék: no, ki 
rúg végre gólt, a zeneszerző vagy 
a kórus?

Hirtelen belémviláglik a felis
merés: ez a zene ki akar bújni a 
bőréből. Nem akar önmaga lenni. 
Nem akarja önmagát felvállalni. 
Nem akar tudomást venni arról 
az egyszerű tényről, hogy a zene 
csodálatos szervezete is sejtekből 
épül fel. Ezeket a sejteket hívjuk 
hangközöknek, harmóniáknak, 
dallamfordulatoknak, ritmusfor
muláknak... A zene, amit akarya- 
akaratlan hallgatok, NEM VÁL
LALJA FEL A HANGKÖZÖKET. 
Minek is az az elcsépelt tiszta 
kointl Nem kell! Nagy tere, a dúr- 
világ központi hangzása, le vele! 
A kvártoknak megbocsátunk, a 
nagyszeptimnek méginkább, a 
tritonusz égi áldás, a kis és nagy- 
szekundok csodaszikrák, szinte 
kigyulladni látszik a zene tőlük. 
De azért ne túlozzunk. Ezek is 
am olyan m odern -k lassz ikus 
hangzáshulladékok. Mást, szeb
bet, újabbat, nagyszerűbbet kell 
keresnie és tálálniaí}.) a mai zene
szerzőnek. Tégy a már közismert 
hangköz-sejtekhez egy oktávot. 
Ugrasd szét a hangzást. Ha van 
elég merszed, tégy hozzájuk két 
oktávot — ha az énekhang terje
delme megengedi! — és "MEG
LÁTOD", milyen modem leszel. 
Ha elég ügyes vagy, sikerül kifor- 
ga tnod  a zenét önm agából.
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HELIKON

HOL-
Június 6. és 8. között a kereszthelyi He

likon Kastélyban, a Magyar írószövetség, a 
Berzsenyi Dániel Irodalmi Társaság és a Keszt
helyi Helikon Kastélymúzeum rendezésében 
került sor a Magyar irodalom az ezredfordulón 
című tanácskozásra. A találkozót Pomo- 
gáts Béla, Takáts Gyula és Czoma László 
köszöntötte, bevezető előadást Monostori 
Imre tartott. Felkért hozzászólók: Balia D. 
Károly, Bányai János, Borbándi Gyula, Gál 
Sándor, Gálfalvi Zsolt, Határ Győző, Jókai 
Anna, Kántor Lajos, Lászlóffy Aladár és 
Tornai József. A találkozó főtámogatója a 
Magyar Millennium Kormánybiztos Hivatala 
volt.

A békéscsabai Bárka dm ű folyóirat 3. 
száma közli Király László verseit; a lapban 
Erdélyi Erzsébet — Nobel István készít in
terjút a költővel (".A szó, amit leírtunk, már 
nem csupán a miénk").

Június 14-én Alegkisebb Közös Többszörös 
című folyóirat 1. évfolyamának 1. számát 
mutatták be a kolozsvári Bölcsészkar Grimm

termében. Ez alkalommal Szilágyi N. Sán
dor készített interjút Kari Heinz Bohrerrel.

A  pécsi Jelenkor kiadásában jelent meg 
nemrégiben Orbán János Dénes Vajda Al
bert csütörtököt mond dm ű prózakötete.

A  Látó 5-ös számában verset olvasha
tunk Caius Licinius Calvustól (Kovács 
A ndrás Ferenc fordításai), Jánosházy 
Györgytől, Páll Lajostól, Géczi Jánostól, 
Domokos Johannától, Szonda Szabolcstól 
és Jean-Luc Moreau-tól (Tóth István fordí
tásai). Prózai írást közöl Láng Zsolt (A pió
ca), G áspár B. Á rpád  (Lili kisasszony), 
Kukorelly Endre (Megfelelőén lelassítva), 
Tóth Ágnes (Kapaszkodom; A legszebb vonat; 
A karóra, a bableves és Nostradamus; Megérke
zés) és Balogh László (Szelleminduló). Ber- 
szán István A grádicsok éneke Dávidtól 
címmel ad közre tanulmányt. Északi fény
ben dm  alatt Tófalvi Zoltán beszélget Mér
véi Ferenccel. Fórum: Bertha Zoltán Profán 
passió. A  Szemlében Lajosi Krisztina, Szabó 
László és György Andrea recenziói. Talált 
vers: Jékely Zoltán Új évezred felé.

A Hitel májusi száma László Noémi 
Csont, Mások árnyéka, Vízszintes és függőle
ges és Ego dm ű versdt közli; Pécsi Györgyi 
A gyöngeség teremtő ereje címmel elemzi a 
költőnő verseit, “Sokszor azt sem tudjuk már, 
hogy élünk" dm  alatt Papp Endre beszélget 
László Noémival. Latrán Ibolya A táj mint 
csapda? címmel ír Wass Albert Farkasverem 
dm ű regényéről.

A z Irodalom Visszavág dm ű folyóirat
ban Molnár András, Orbán János Dénes 
Hivatalnok-líra című, Demes Réka pedig 
György Attila Történetek a nyereg alól dm ű 
könyvét elemzi.

A  Forrás 6. száma Vári Attila Isten bárá
nya dm ű  elbeszélését, valamint Kovács 
András Ferenc verseit hozza. Bodor Ádám 
Az érsek látogatása dm ű regényét Olasz Sán
dor (Érsekre várva) és Bombitz Attila (Pun- 
gák a szélben) értelmezi.

Az Új Horizont 3. száma Lászlóffy Ala
dár Jókai emlékezetére dm ű  versét közli.

A TÍZ ÉVES KÓS KÁROLY EGYESÜ
LÉS ÉS AZ ARS PEDAGOGICA ALAPÍT
VÁNY meghívja Önt 2000. június 20-án 17 
órakor a Bánffy Palotába (főtér 30 sz.) az 
ORGANIKUS ÉPÍTÉSZET dm ű kiállítás 
kolozsvári megnyitójára. A megnyitó után 
MAKOVECZ IMRE Kossuth-díjas építész, 
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, a 
Francia Építészet Akadémiai aranyérmes 
díjazottja tart előadást. A Kolozsvári Zsidó 
Hitközség vezetősége az észak-erdélyi zsi
dók deportálásának évfordulóján a Holo
kauszt áldozatainak  szen telt em léket 
június 18-án a Deportáltak Emléktemplo- 
mában.Az olaszországi Trevisóban június 
1-3 között rendezték meg az UNESCO által 
támogatott XI. Nemzetközi Gyermek- és 
Ifjúsági Filmfesztivált, amely versenyprog
ramjában chilei, cseh, ír, kínai, német, olasz, 
spanyol, szlovén és még számos más nem
zetiségű produkdó mellett Magyarorszá
got a Duna Televízió "Megtalált színek" 
című 15 perces kisjátékfilmje képviselte. A 
filmet gyerekek ötletei alapján Macskássy 
Katalin írta és rendezte, operatőre Mánfai 
Miklós. A nemzetközi felnőtt zsűri Macs
kássy Katalin alkotásának ítélte a legjobb 
filmnek járó fődíjat, szintén ezt a fiímet 
jutalmazták az UNESCO Különdíjával, a 
FeUini-díjjal is.
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Calderón de la Barca drámái
VÍZSZINTES: 1. Dráma címe. 12. 

Film színész (Richard). 13. A harag 
napja (latin). 14. Latin előjáró: között, 
közbeni. 16. Magas hangon kiáltoz. 
17. Török gépkocsijel. 18. Középen el
tol! 19. Kiváltó tényező. 21. Nem zet
közi, röviden. 22 ... itu r ad astra. 23. 
Olasz és osztrák autójelzés. 24. Állj!
26. Amely személyre. 28. Ritka női 
név. 30. Kileng. 31. Sajnáló. 32. Filc.
34. Tomaeszköz. 35. Csillagjegy. 38. 
Csúcspont. 40. Mint. 41. Ante m eridi
em, röviden. 42. Női becenév. 43. Kö
zeire m utató  szó. 45. Baum varázs
lója. 46. Semmi a végén! 47. Szolmi- 
zádós hang. 48.... M aiden, rockzene- 
kar. 50. Átnyújt. 52. Bűn lehet ilyen. 
55. Lerakat.

FÜGGŐLEGES: 1. Eleven. 2. Vaj
dasági város. 3. Káros. 4. Farm erm ár
ka. 5. Ném a had! 6. Londoni levegő!

7. A tea alkaloidja. 8. Legendás indiai 
király. 9. Tigisfej! 10. Francia arany. 
11. Rajzot árnyékol. 15. Hazai lemez
kiadó. 20. Kettőspont. 22. Vágányos. 
24. Indiai női viselet. 25. Palládium  
vegyjele. 27. Sav anyagot átlyukaszt. 
28. Hírt küldő (népies). 29. Női név. 
31. '48-as belügym iniszter (Bertalan). 
33. Esőben álló. 34. Dráma címe. 36. 
Nyaktájék! 37. Keményítőliszt. 39. 
Teher, Áranynál. 41. Brazil tagállam.
44. Övezet. 46. Aletta van der ...; 
Apáczainé. 48. Regényét Gárdonyi 
írta meg. 49. Páratlan nadály! 51. 
Vaddúlás része! 53. Kiejtett betű. 54. 
Egyneműen föláll!

BOTH LÁSZLÓ
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