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SZILÁGYI ISTVÁN

Már hat milliárd
A tűzijáték szikragömbjei félórákra feledtetni próbálták a 

halandóval az idő közönyét. Ezredfordulós dáridóknak utána 
vakul az ég. S az idő közönye újra- és tovább dermeszti a 
tudattal megáldott-megvert létezőt. Merthogy az időt nem 
"érdekli", mint pordózzuk napokra, évtizedekre életünk, év
századokra, évezredekre történetünk. Az idő továbbhaladtá- 
ban nem botlik jubileumok, millenniumok évszámain — 
számára ezek nem küszöbök. A létezés minden pillanata mil
lió centenárium, ezernyi ezredforduló. Hogy aztán az életnek 
nevezett vergődő gomolygásban mint válnak külön, sokasod
nak, pusztulnak fajok, hogy a hordába verődő ember mitől 
lesz nép, ki országhatárokat cövekel maga köré... — nem az ő 
gondja. Végtelen óceánján az eszmék, hitek, ideológiák 
szennyező olajfoltok szivárványpöttyei csupán.

♦
A számos "exkluzív" emberi adottság között a számvetés 

képessége bizonyára a legelőbbvalók közé tartozik. Szenvedé
lyesen méricskélünk esélyeket; számigáljuk napjainkat és ön
magunkat; fáradhatatlanul viszonyítunk. Am m iután a 
teremtés műve minden időszámítások előtt rég elvégeztetett, 
immár csak a fejlődés, a gyarapodás számoszlopait építhetjük 
tovább, a haladáséit nem — igaz, ennek — nem véletlenül — 
"mutatói" sincsenek. Gyarapodunk, sokasodunk hát, anélkül, 
hogy emberi lényegünk tekintetében előrehaladnánk tapodt- 
nyit is. A költő két emberöltővel ezelőtt még eképpen borong: 
"Már két milliárd kötöz itt, /  hogy belőlem hű állatuk legyen." 
Nos hatvan esztendő alatt e szám megháromszorozódik: mára 
hat milliárd. Van hát mit számlálni. Igaz, eközben kizárólag 
az ember és "házatája" gyarapodott — minden más élő ellené
ben és rovására. Az ember és haszonállatai és parazitái soka
sod tak  (vágóm arha, patkány , csó tány), m íg a többi 
teremtmény kőszáli sastól szarvasbogárig apadt — pusztul
jon, mi "haszon"-tálán. Sebaj, majd méricskéljük, mennyire lett 
sugárkezelt a krumplisaláta és génkezelt a csirkepaprikás...

*
...Közben mindegyre megszületünk. (Lám, hat milliárd.) 

Am miután eleink rég 'lenevelődtek" arról, hogy éljenek — 
egyből a túléléssel kezdjük. Ehhez tajkolunk rozoga intézmé
nyeket. Melyek velünk sokasodnak. Ezek persze mind aláme
rülnek végül, s rendre fel is töltik a történelmi idő medrét — 
intézmény-hajóroncsok zátonyain lépdelünk. Miközben a ret
tegett, a remélt örök változás elébe menetelünk. Avagy tántor- 
gunk egyik rendszer- meg impériumváltozás sorompójától a 
másikig. A leghatékonyabb túlélés-csodaszerek és -szerken
tyűk feltalálói közül kerülnek ki majd a Nobel díj-várományo
sok.

Reménykedjünk? Másként nem lehet. Merthogy kényszer 
ez is. Próbáljuk elhinni, hogy eddig a múlt? Túlélés-praktikák 
helyett életet! Alegtöbb, amit a tovaáradó időben világunknak 
s magunknak kívánhatunk.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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PÉNTEK JÁNOS

Erdélyi tudós ünneplése Göttingában

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

Kétszáz esztendeje van annak, hogy Göt
tingában megjelent a neves erdélyi nyelvész 
és orvos, Gyarmathi Sámuel (1751 — 1830) 
Affinitás linguae Hungaricae cum linguis 
Fennicae originis gramma tice demon strata 
(A magyar és a finn eredetű nyelvek rokon
sága, nyelvtanilag bizonyítva) dm ü munká
ja, am elyet a nyelvtudom ány története 
joggal tekint az összehasonlító-történeti 
módszer és irányzat úttörő művének. (Nem 
véletlen, hogy 1968-ban Amerikában újra 
megjelentették hasonmás kiadásban.) A két
száz éves évfordulóról a göttingai egyetem 
Finnugor Intézete ünnepi ülés keretében em
lékezett meg. Az Intézet igazgatója, Gulya 
János professzor évtizedek óta foglalkozik 
Gyarmathival és az Affinitasszal, 1978-ban 
monográfiát jelentetett meg róla.

Gyarmathi Sámuel mozgalmas és moz
gékony életútja három erdélyi városból in
dult: Kolozsvárról, ahol született, és ahol 
isko lá it kezd te , Enyedről, ahol tanu l
mányainak jelentős részét folytatta, és Zilah- 
ról, ahol tanuló és később tanár is volt. 
Kolozsvár indította el, és Kolozsvár fogadta 
be örökre élete végén, az erdélyi magyar 
Pantheonban, a Házsongárdi temetőben van 
eltemetve. Fő műve kétségtelenül a göttingai 
szellemi légkörben megírt Affinitás, a tudo
mánytörténet viszont méltán tartja számon 
másik két művét is, az 1794-ben megjelent 
kétkötetes nyelvtanát és későbbi, szintén út
törő szótári munkáját, az 1816-ban Bécsben 
kiadott Vocabulariumot. Ennek a két mun
kának fontos szerepe volt a 18. század végi 
erdélyi szellemi és nyelvi mozgalmakban, a 
magyar nyelv iránti érdeklődés felkeltésé
ben.

Gulya professzor, a mostani göttingai 
emlékülés kezdeményezője és szervezője, 
többször járt Kolozsváron, előadásokat tar
tott, a két egyetemi tanszékkel már korábban 
együttműködési megállapodást kötött. A te
metőben szomorúan láthatta azt, amit régeb
ben Szabó T. Attila tett több ízben szóvá: 
hogy Gyarmathi házsongárdi síremlékét 
sem a református egyház, sem a város ma
gyar intézményei nem gondozzák. Gulya 
professzor a szülővárost megszégyenítő 
ügyszeretettel most jelentős összeget küldött 
a sír restaurálására, rendbetételére.

A mostani évfordulós ünnepség arra is jó 
alkalom volt, hogy Szilágyi Pál megbízott 
rektor, aki a kolozsvári egyetemet képvisel
te, a két egyetem további együttműködési 
lehetőségeiről tárgyaljon. Ott hangzott el az 
alábbi előadás is.

Gyarmathi modernsége 
— erdélyi szemmel
Az alkotó szellemnek nincs földrajzi di

menziója, a tudományos eredmény szem
pontjából többé-kevésbé irreleváns a tudós 
születési helye, nemzetisége, anyanyelve. A 
régiók, a nemzeti közösségek azonban mégis 
számon tartják saját fiaik tudományos telje
sítményét, a hagyományba, a nemzeti tudat
ba beépül, azt erősíti minden olyan ered
mény a múltból és a jelenből, amelynek 
egyetemes értéke, jelentősége van. Napja
inkban a regionalizmusnak újra pozitív ér
telmezése van a politikai szóhasználatban. 
Ez különösen fontos és bátorító Eruópának

azokon a tájain, amlyek évszázadok óta pe
rifériának számítanak, amelyek akaratuktól 
függetlenül, részben földrajzi helyzetüknél 
fogva, gazdaságilag és társadalmilag elszi
getelődtek és lemaradtak az európai centru
moktól.

Erdélynek nem maga táplálta beteges 
kényszerképzete, hogy a nyugati kultúra pe
remvidékén lemarad, hogy kívül marad a 
fejlődés fő áramain. Kétszáz évvel ezelőtt 
hasonló aggodalmaik voltak az erdélyiek
nek: az erdélyi német népcsoportok messze 
estek saját anyanemzetüktől, az erdélyi ma
gyaroknak, románoknak pedig már akkor 
érezniük kellett, hogy a Habsburg Biroda
lom távoli tartományában, a keleti végeken 
élnek, ahová sem a szellem, sem a gazdaság 
éltető pezsgése nem jut el. A gazdasági és 
társadalmi elmaradottság némdyekre béní- 
tólag hatott, másokat pedig ösztönzött. 1793 
decemebrében alakult meg Aranka György 
vezetésével Erdély első tudományos társula
ta, az Erdélyi Magyar Nyelvmívelff Társaság. 
Ennek a társaságnak a tagjai, közöttük Gyar
mathi Sámuel is, tisztában voltak a régió 
provinciális elmaradottságával, amely még 
az írásbeliség jellegében is megnyüvánult. 
Erdélynek ekkor nincs különösebb hatású 
kulturális és nyelvi központja, nincs olyan 
nagy tekintélyű vezető egyénisége, min t Ma
gyarországon Kazinczy Ferenc vagy Révai 
Miklós. A korabeli nyelvi mozgalmaknak a

fő célja az volt, hogy kialakítsák az egységes 
magyar irodalmi nyelvet. Ebben a tekintet
ben pedig fontos és bátorító volt éppen 
Gyarmatidnak az a felismerése, hogy a ma
gyar nyelv táji különbségei csekélyek, és 
hogy ezek hangtani és szókincsbeli jellegű
ek.

Az iskolázottak, akiknek alkalmuk volt 
valamelyik nyugati egyetemen tanulni, is
merték a viszonyítási pontokat, tudták, me
lyek azok a szellemi központok, ahonnan az 
igazi értékek szétáramlanak, amelyekhez 
igazodva a hazai állapotokon is javítani le
het. Alegtöbb erdélyit, így Gyarmathi Sámu
elt is ez a meggondolás vezette, amikor a 
természettudományokkal ismerkedett, és 
orvosi diplomát szerzett, akkor is, amikor 
magyar nyelvtanával a korabeli racionalista

grammatikákat követve a leírás kategóriáit a 
magyar nyelv sajátos rendszeréhez próbálta 
igazítani.

Az erdélyiek számára Göttinga volt talán 
a legnevezetesebb ilyen viszonyítási pont. 
Gyarmathi Sámuel sem véletlenül iktatta be 
már a bécsi tanulmányait követő első tájéko
zódó utazásának útvonalába. Ennek a város
nak és ennek az egyetemnek a józansága 
óvta meg őt az akkori legnagyobb kísértés
től, attól tudniillik, hogy történeti és nyelvé
szeti tanulm ányaiban a keleti rokonság 
mítoszára keressen bizonyítékokat. Erdély
ben főként a székelyek hím eredettudata táp
lálta  ezt a feltevést, és ösztönözte  az 
orientalisztika irányába még a 19. században 
is Körösi Csorna Sándort, Bálint Gábort és 
másokat. Bár nem volt székely, néhány évvel 
az Affinitás előtt maga Gyarmathi is a ma
gyar nyelv keleti rokonságát vallotta. A he
lyes utat Martin Fogéi, Sajnovics János már 
előtte megmutatta. Elméletileg pedig Leib
niz és köre, majd Schlözer tette világossá 
számára, hogy nem a szavak egyezése a fon
tos a nydvek rokonításában, hanem a nydv- 
tani rendszer (ezt joggal emelte ki a szerző a 
címbeli utalással: grammatice demonstrata, 
azaz nyelvtanilag bizonyítva!). Hogy egyál
talán a nyelvek összehasonlítása forrása, bi
zonyítéka lehet a rokonsági viszonyok 
tisztázásának, arra többek között tekintélyé
vel Leibniz adott határozott bátorítást.

Az akkori Göttinga egyeteme a mai esz
ményeknek is megfelelt: kutató-egyetem 
volt a szó legteljesebb értelmében, nyitott 
volt a szellemi befogadásban és a tanulni, 
alkotni vágyó személyek befogadásában, 
szemléletében pedig egyszerre volt átfogóan 
teoretikus és erőteljesen empirikus. A nydv- 
hasonlítás sem állhatott meg tisztán teoreti
kus alapon, szükség volt arra a hatalmas 
nyelvi anyagra, amely az akkori orosz biro
dalom népeinek sokfde nyelvéből szótár
ként éppen abban az időben megjelent. De a 
kutatás számára fontos volt Fischer kézirat
ban maradt több nyelvű szótára is, amely — 
mint Gulya János megállapította — a ma
gyar szavak etimológiájának is fontos forrá
sa.

Az Affinitásnak mint tudományos m un
kának, mint induktív bizonyításnak a követ
kezetessége és teljességigénye a legfeltű
nőbb, mint a dm  is utal rá: affinitás ... cum 
lingvis fennicae originis. A  tárgyalás bővülő 
körében az akkor már ismertebb lapp és finn 
összevetésből indul ki, majd az észttel foly
tatja, hogy a többi (összesen hét) "finn erede
tű" nyelv kerüljön végül sorra. A rokonsági 
fok megállapításában ez a tárgyalási rend 
nem befolyásolja, nem vezeti tévútra Gyar
mathit. Már önmagában az a felismerés is 
nagyon fontos, hogy a rokonságnak körei, 
fokozatai vannak. Még meglepőbb, hogy a 
földrajzi távolság és a források szegényes 
volta ellenére észreveszi a magyarnak a vo- 
gulhoz és az osztjákhoz fűződő közeli ro
konságát. "Elsősorban is a vogul szavak 
érdemelnek nagy figyelmet. Először, mert a 
magyar hangzáshoz ezek állanak legköze
lebb; másodszor: hangzásra még azok is na
gyon egyeznek, amelyek jelentés tekinteté
ben a magyar szavaktól különböznek. Ezért 
támadt bennem a gyanú, hogy ezek hajdan 
sokkal közdebb laktak a magyarok mellett, 
mint az említett népek közül bármelyik is." 
(Affinitás 189). Ez a "gyanú", amely Gyarma-
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thiban nem ok nélkül támadt, azóta többszö
rösen bebizonyosodott. A távolabbi rokono
kat is jó helyen kereste, ugyanis a szamojéd 
nyelvekre is kiterjedt a figyelme (Affinitás 
214-216), ez pedig annak a jele, hogy úttörő 
volt a ma urálinak nevezett nyelvek közös 
származásának megállapításában. És az az 
igény is alapelvvé vált a nyelvhasonlításban, 
hogy a vizsgálatot a nyelvi rendszer egészére 
ki kell terjeszteni.

Már az Affinitásban, később még inkább 
az 1816-ban Bécsben kiadott Vocabulariumá- 
ban, Gyarmathi világosan látja a genetikus és 
a kulturális (areális) kapcsolatok közötti kü
lönbséget, és annak szükségességét, hogy a 
kutatás elhatárolja egymástól főként a szó
készletben a kontaktuselemeket (jövevény
szavakat) az eredetiektől. A kölcsönelemek a 
szomszédság (tartós együttélés) és a kereske
delmi kapcsolatok (esetleges érintkezés) ré
vén kerülnek át egyik nyelvből a másikba, és 
ez más, mint az ősi örökség. Noha a történeti 
szempont, a nyelvek történeti változásának 
vizsgálata csak a következő században válik 
általánossá a nyelvtudományban, Gyarmat
hi fontos észrevételei ebben is előremutatók. 
Közvetlen erdélyi tapasztalata is volt, amely
re majd a Vocabulariumban hivatkozik, hogy 
a közvetlen népi érintkezésnek szükségszerű 
következménye a szókincsbeli kölcsönhatás.

Még az Affinitáson dolgozott Göttingen- 
ben 1798-ban, amikor az Erdélyi Magyar 
Nyelvmívelő Társaság tervbe vette egy szótár 
megalkotását. Erről Gyarmathi már akkor 
értesült, és jelezte is levélben Arankának, 
mennyire fontosnak tartja egy jó szótár elké
szítését. Szabó T. Attila, Érdély századunkbe- 
li nagy nyelvtudósa, aki maga is élete hato
dik évtizedében kezdte el monumentális szó
tárának, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárnak 
a szerkesztését és kiadását, Gyarmathi lexi- 
kográfusi érdeklődésében saját elődjét, pél
daképét fedezi föl. Abban a tanulmányban, 
amelyet Gyarmathi halálának másfél száza
dos évfordulóján írt (Nyelvészeti tanulmányok 
1983. Szerk. B. Gergely Piroska. Bukarest, 
1983. 178-202), Szabó T. Attila úgy látja: "A 
tervezet kelte és a Vocabularium megjelenésé
nek időpontja közötti csaknem két évtized
nyi időbeli különbség mutatja azt, hogy 
milyen soká hatott bénítólag Gyarmathira az 
Affinitás rideg fogadtatása miatti csalódás, 
csüggetegség." (199) A nagy szófejtő-törté- 
neti szótár, a Vocabularium, tudvalévőleg 
1816-ban jelent meg Bécsben.

Itthon Erdélyben az Affinitást a teljes el
utasítás, elhallgatás fogadta. A szerzőről a 
szakmabelieken kívül ma is kevesen tudnak 
saját hazájában, Kolozsvár elszakadt saját 
múltjától, hajdani neves szülötteinek emlé
kétől. Ezzel ellentétben külföldön osztatlan 
volt az elismerés, Gyarmathit levelező tagjá
vá választotta a Göttingai Tudományos Aka
démia, majd a Jénai Természettudományi 
Társaság. A nyelvtudomány története pedig 
egyre inkább megerősíti, hogy a maga korá
ban Gyarmathi az európai nyelvtudomány 
élvonalában állt, sőt sok vonatkozásban meg 
is előzte korának tudósait. Joggal összegzi 
úgy értékelését művének legjobb mai isme
rője, Gulya János, a göttingai egyetem pro
fesszora, hogy: "Művével hatással volt az 
egész korabeli nyelvtudományra, többek kö
zött az indogermanista A. Schleicher-re is. 
Elsőként operált absztrakt (feltételezett) 
nyelvi alakokkal."

EGYED EMESE VERSEI
Adj békességet
Szégyen nem szégyen magammal csatázom 
akárcsak Sappho, lángban égek, fázom, 
minden bajom van, mind bevallhatatlan, 
száz öles mélység szélén szakadatlan: 
féléi magasság közelében járok, 
mindennap messzebb látom a világot, 
érzem kihunyó bolygók hamvadását, 
szavak zsibbadását.

Sirályok jöttek, új lakók a vízre, 
sírtak, pöröltek, szedtek ízről ízre 
csöndet, halacskát, zsömlemaradékot. 
Tollak, acélok.

Mint acélpenge hasított a szívbe.
Mintha a távol sikoltozva szülne: 
birtokba vették rendjét napjainknak, 
bánatainknak.

Szégyen, nem szégyen, sikoltok sirállyal, 
múlandó csönddel, ostoba madárral, 
fordulj felém hát, nem lehetsz a másé, 
nem lehetsz másé.

Próbáltam, nem ment, leszakadni tőled, 
elvette vágyam minden csepp erőmet, 
nem tudok szólni, hallgatni se bírok, 
verseket írok.

Fordul a hold
Micsoda bolondság 
szólnék hozzád veled 
a hely nem ismerős 
és nem lel rád, nem talál 
akármilyen zokogó, hívó 
az üzenet

keres a vers a folyó mentén
szólít
így szólít
kedvesem
kedvesem merre jársz ne fuss előlem 
a nevetésed szeretem az arcod 
a vállad is a karodat 
erős karjaid túl közelről láttam

sohasem fogsz te megölelni vélük 
soha nem fogsz te átkarolni engem 
az a pillanat végtelen biztonság 
nem adatik meg nekem mégsem

nem alszom
fürdetsz mosolyodban
nem nyughatom túl messze vagy

és

túl

Hogy mi miért van, ki parancsol nékem, 
miért te lettél vágyott menedékem, 
mért kel a sóhaj áruló mód szárnyra, 
jöttödre várva:

honnan is tudnám, hogy is tudnék bármit, 
messzi bajomban szégyen szele barnít, 
erőm is elhágy mielőtt elérne: 
orcapirító álom szövevénye 
csal könnyeimnek látható tavához, 
csal küszöbödre, tétováz, határoz: 
jaj, be ne lépjek, megtiltotta isten. 
Szerelmes Isten.

Fonatok
Attól ne tarts, hogy kereslek manapság. 
Sem holnap-napság: 
megvagy nálam nélkül.

Megvagyok nálad nélkül: 
tűz kifáradt —
a patak árad és kiszárad végre.

Megérkeztünk a semmi küszöbére, 
a kongó szavak termei elé.
Egymás felé is fordulhatunk végül:

végtére. Nem borult a bárka fénybe. 
Az evezők elkorhadtak a parton.
A gazdátlan madarat továbbadják.

(És versbe szedjük kóbor javainkat: 
egy elképzelt helyet, dalt, mohapadkát, 
és fejemet az ősz vállára hajtom.)

Attól ne tarts, hogy kereslek manapság.

közelről

láttalak

Várakozás
Hogyha sírnál, mégse sírj. 
Ha nevetnél, csak nevess te, 
kő világba merevedve 
hogyha sírnál, mégse sírj.

Idegen hold nő veled. 
Otthonod hiába félted, 
lehetetlen révet érned, 
idegen hold fogy veled.

Harmat frissít perceket, 
Hajnalodván megpihenjünk, 
ég könnyével keveredjünk, 
Harmat frissít perceket.

Vége
Kertek alján vaspatak.
Héja, réja, héja, hó!
Álmomból kiirtalak.
Héja, réja, héja, hó!
Távoztatlak, hűtelen.
Héja, réja, héja, hó!
Elenyésztél szívemen.
Héja, réja, héja, hó!

Héja, réja, héja, hó!
Dombtetőkön máglya gyúl.
Héja, réja, héja, hó!
Vér vihara csillapul.
Héja, réja, héja, hó!
Völgy árnyékán máglya hamvad, 
híre-pora szép szavadnak 
héja, réja, héja, réja, 
héja, réja, réja, hó.
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ORBÁN JÁNOS DÉNES

Jegyzetek a fikció margójára
I. Gesta
A névtelen nekifog megírni 

egy nemzet történelmét.
Pontosabban egy nép törté

nelmét, mert a nemzet fogalma 
még nem létezik.

Még pontosabban egy nép 
múltját. Ugyanis a történelem fo
galma sem létezik.

Sok forrásanyag nem áll ren
delkezésére. Néhány krónika — 
inkább regények. A nép legendái, 
szóbeszédei.

Természetesen az így keletke
zett könyv egy fikció. A történel
mi valósághoz minimális köze 
van.

Történelmi m unkaként egy 
hazugság. Meg kiszolgálja az 
uralkodó osztályt. Alapot képez 
az ideológiáknak.

Utólag, midőn kiderül, hogy 
hazugság, a Névtelent azzal vá
dolják, hogy pénzért írt, meg a- 
zért, hogy megerősítse társadal
mi pozícióját.

Rossz vádak. Mind a pénz, 
mind a társadalmi pozíció fölöt
tébb fontos. Mindkettőért érde
mes írni.

És különben is, hazugság 
nem létezik. Csupán más igazsá
gok vannak.

A mű tehát egy regény. Műal
kotás, művészet. Mindez mente
síti a vádak alól. Egy regény 
semmiért sem lehet hibás. A m ű
vészet mindent szentesít.

És ráadásul a Névtelen meg
ajándékozott egy múlttal egy né
pet, melynek múltra volt szük
sége. Századokon át ez volt a 
múlt. Majd a Névtelen ajándé
kozta múltat fölcserélték egy má
sik múlttal, melyet igazabbnak 
hisznek. Melyről lehet, valami
kor kiderül, hogy ugyancsak re
gény.

Regényként egyik sem jobb 
és egyik sem rosszabb a másik
nál.

A Névtelen művét igazából a 
tö rténelem  nem  fogadja be, 
mert regény. Igazából az iroda
lom sem fogadja be, mert műfa
ját tekintve történelmi munka. 
Redukálják kultúrtörténeti ér
dekességgé.

Lebeg a kettő között, mint a 
m egkeresz te le tlenü l e lhunyt 
gyermekek a pokol és a menny 
közötti sávban, a kisdedek, aki
ket nem lehet pokolra küldeni, 
mert ártatlanok, de a mennyor
szágba sem, mert nincsenek meg
keresztelve.

Mi bajuk van az embereknek 
a regényekkel? A fikcióval? Mi ez 
a valósághoz való görcsös ra
gaszkodás? Miért kell elhatárolni 
a történelmet a regénytől? Miért 
nem szeretnek regényben élni?

Regényben, melyet ők irányít
hatnának?

Az hiszem, van itt egy félreér
tés. A Névtelenről költöttek egy 
fikciót. Hogy a Névtelen nekifo
gott megírni egy nemzet történel
mét. Pontosabban egy nép törté
nelmét, mert a nemzet fogalma 
még nem létezett. Még pontosab
ban egy nép múltját. Ugyanis a 
történelem fogalma sem létezett. 
Nekifogott megírni egy történel
mi munkát, pénzért, társadalmi 
pozíciójának és az uralkodó osz
tály pozíciójának megerősítésé
ért. És mind indítéka, mind célja, 
mind pedig művének hatása bű
nös volt.

Holott egy másik fikcóban a 
Névtelen nekifog megírni egy 
nemzet történelmét. Pontosab
ban egy nép történelmét, mert a 
nemzet fogalma még nem léte
zik. Még pontosabban egy nép 
múltját. Ugyanis a történelem fo
galma sem létezik. Egészen pon
tosan egy nép regényét. Ugyanis 
nem hierarchizálja a fikciót és a 
valóságot.

II. Ekphrasis
Illető művész, vagy művész

iélek. Az ötletek ura. Birtokában 
van a legfontosabbnak: a mód
szernek. így a művészet több á- 
gában alkothatna maradandót. 
Birtokában van kellő mennyisé
gű tudásnak is. A műveltségnek, 
a szimbolikának, a nyelvnek.

Illető szeretne alkotni. Az öt
letek tucatszámra kavarognak a 
fejében. Regények, époszok, drá
mák tucatjait szeretné megírni. 
Festeni szeretne, meg szobrokat 
faragni. Csak éppen nincsen ide
je. Vagy kedve.

Lehet, nem is tudná megírni, 
mert mindig csak az ötletet látja, 
az egészet. A részletek dombor
m űszerű kidolgozására képte
len.

Az is lehet, hogy Illető nem 
tud festeni. Hogy soha nem fo
gott vésőt a kezébe.

írnokokban, inasokban, akik 
az ötlet alapján, az ő felügyelete 
alatt megalkotnák a műveket, 
nem bízik. Egy inas, egy írnok — 
egy másod- vagy harmadrendű 
alkotó nem tudhat úgy alkotni, 
ahogyan ő elképzeli.

Az is lehet, hogy Illetőnek 
nincs is annyi pénze, hogy ötlete
it másokkal kiviteleztethesse.

A névhez nem ragaszkodik. 
Igazából az ajándékozás öröme 
fűti, mely művésszé teszi az alko
tót.

S mert az igazi művész nem 
szolgája, hanem ura a művészet
nek, olyan módszert eszel ki, 
mely jelentéktelenné csökkenti

az alkotás idejét. írásokat terjeszt 
el a meg nem alkotott művekről. 
Ekphrasisokat. Hogy például: Il
letőnek volt egy regénye, egy hu
szonegy fejezetes regény, mely
nek minden egyes része a Nagy 
Árkán um megfelelő kártyájának 
égisze alatt zajlott. A főhős hu
szonegy történetet élt át, és hu
szonegy énjén keresztül ismerte 
meg igazi énjét. Vagy: a főhős ki
próbálta mind az öt világvallást, 
pontosan öt-öt évig élt m ind
egyikben, és mindegyikben hit- 
hűen alkalmazkodott a törvé
nyekhez. Hogy például: Illető 
megfestette a szerencsejátékost 
— a kártyák, a kockák, a rulett 
különleges kombinációja egy 
emberi alakot jelenített meg, s ez 
az alak maga is kártyafigura volt. 
Hogy például: Illető megfaragta 
a francia forradalom szobrát — a 
szabadság zászlaja a guillotine- 
ra tűzve, a guillotine-ba a kivég
zettek ezreinek nevei voltak 
belevésve.

Mindez nem elég. Illetőnek 
egyéb captatióra is szüksége van. 
Az utókor tudtára kell adnia, mi
képpen vesztek el ezek a művek. 
Nem szabad elvetnie a sulykot, 
hogy ne tűnjék misztifikációnak. 
Hogy például az egyház, az ink
vizíció, a hatóságok betiltották a 
művet, bezúzatták a kinyomta
tott példányokat. Hogy például a 
szerencsejátékos festm ényét 
megvette valaki, de miután kár
tyán elveszítette vagyonát, dühé
ben összevágta, vagy fölgyúj
totta, vagy savval öntötte le. 
Hogy például a szobrot a forra
dalmat istenítő dühös tömeg tör
te darabokra.

Egy leégett ház, egy háború, 
egy eltévedt ágyúgolyó mindig 
akad.

Illető kicsit jár-kel ide-oda, el
hinti a hírt, az ekphrasist.

Midőn eljő az ideje, meghal.
Az eltűnt művek híre fönn

marad. A hírek nem vesznek el 
olyan könnyen, főleg, ha nem 
igazán igazak.

Eltelik néhány évtized, vagy 
évszázad. S mert ez is a műalko
tás egyik formája — valamely 
szorgos és jótollú filosz, vagy fes
tő vagy szobrász az ekphrasisok 
alapján, a múlt tiszteletének és a

művészet örökkévalóságának je
gyében sikeresen megalkotja a 
művet. Kettős kihívás: egyrészt 
alkotni, másrészt megpróbálni 
úgy megalkotni a művet, ami
lyen az annak idején volt. Illető 
— most már a Mester — ötlete 
végre fizikai közeget kap.

A művészet gazdagodik.
A dicsőség megoszlik az ötlet 

és a mű megalkotója közt, de ez a 
megoszlott dicsőség mindkettő
nek teljes dicsőség.

A dicsőség nem is annyira 
fontos.

Az idő  — egy-két század  
vagy évezred — nem lényeges. 
Fő, hogy az ötletet valamikor 
megvalósítsa valaki.

Illető— a M ester— elérte cél
ját. M egajándékozta a m űvé
szetet. A módszer teljesen etikus. 
Az lett volna etikátlan, ha kitűnő 
ötleteit pocsékul valósítja meg.

És különben is, van különb
ség egy valamikor létező és elve
szett és egy sohasem létező és 
elveszett mű között?

III. A könyvek ura
Atyám tekintélyes könyvtára, 

gyönyörű könyvei és kódexei éb
resztették bennem ezt a szenve
délyt. Már kisgyermek koromtól 
igyekeztem csak ott tartózkodni. 
Órákig csodáltam egy-egy könyv 
kötését, tapogattam , simogat
tam, beszívtam ódon illatát, mely 
régi korok titokzatosságát sugall
ta. Négyéves koromban tanul
tam meg olvasni, és azóta hosszú 
életem kilenc tizedét a könyvek 
között töltöttem el. Hálát adok az 
Úrnak, hogy életem  kétszáz- 
negyven éve alatt csak testem 
sorvadt el, szemeim épek és fá
radhatatlanok, elmém friss, és 
mindeneket befogadó.

Ötvenhárom nyelven olva
sok, emlékezetem végtelen. Pon
tosan emlékszem a több millió el
olvasott oldalra, nemcsak a szö
vegre és a szöveg lényegére, ha
nem a papírra, az írás- vagy 
nyom tatásképre. Fényképként 
élnek bennem. És a papír illatára 
is emlékszem.

Tekintélyes vagyont örököl
tem, és jól tudtam forgatni. Köny
vekkel, iratokkal kereskedtem. 
Antikváriumomat tíz-húsz éven
ként költöztettem , hogy tevé
kenységem ne legyen feltűnő. De 
mindig a Könyvek Útja mentén. 
Igen, a könyveknek is van egy 
útja, akár a selyemnek, csak jóval 
kuszább. Megvásároltam min
den könyvet, levelet, iratot, amit 
behoztak, és becsületesen megfi
zettem. Ami érdekelt, elolvas
tam, majd eladtam. De antik
váriumom titkos termében több 
ezer olyan könyvet és iratot rejte
getek, melyet elveszettnek hisz
nek, vagy nem is ismertek soha.

Úgy őrzöm őket, akár a sárká-
» » » » »
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nyok vagy a törpék a megátko
zott kincset. Soha senki nem fogja 
látni őket. Velem együtt fognak 
elpusztulni. A terem alá van ak
názva, egyetlen gombnyomás 
mindet megsemmisíti.

Miért teszem ezt? Miért nem 
osztom meg ezt a tudást az em
beriséggel? A tudást, mely újraír
ná a világtörténelmet, újraírná a 
kultúrát, és közelebb röpítene az 
olyannyira áhított teljes megis
meréshez, az abszolútumhoz.

A sokmillió elolvasott oldal a 
végtelen ismeretet, ugyanakkor a 
végtelen bölcsességet ajándékoz
ta nekem. Soha nem kerestem a 
Nagy Titkot, a pontot, melyben 
m inden összefut. Megtalálásá
hoz az én életem és elmém is ke
vés. Csak az út érdekes, a meg
érkezés már nem. Kívülről, felül
ről szemlélem az egészet. Isme
rem az alkimisták titkait, tudnék 
aranyat csinálni, és esőt, és a hol
takat is föl tudnám támasztani. 
De nincs jogom beleavatkozni a 
természet, az élet, a történelem 
rendjébe, és elpusztítom ezt a tu
dást, hogy más se tehesse meg.

Egyfolytában siratják az elve
szett könyveket. A leégett ale
xandriai könyvtárat. Arisztote
lész Poétikájának II. részét. Az al
kimisták titkait őrző műveket. A 
Biblia elvesztett részeit. Úgy ér
z ik , m eganny i p ó to lh a ta tan  
csonkulás érte a kultúrát.

Nem értek ezzel egyet. Bár a 
világtörténelem során eltűntnek

nyilvánított könyveknek csak 
egy kis hányadát ismerem, bát
ran kijelenthetem: semmit nem 
veszítettünk.

Az "elveszett" könyvek sem
mivel sem érdekesebbek a meg
lévőknél. Ugyanúgy az emberi 
tudás és a fantázia szülöttei. Tö
kéletlenek vagy ragyogóak. Van
nak teljesen jelentéktelenek. 
Pótolhatatlanok nincsenek.

Vegyük például Arisztotelész 
Poétikájának II. részét, az eposz
ról és a iamboszról szólót. Két 
példány is a birtokomban van. 
Hogy mennyire siratja az embe
riség, példázza Eco regénye, A 
rózsa neve, melyben halállal lakói
nak azok, akik elolvassák. Holott 
egy jó bölcsész minden különö
sebb fáradság nélkül tudná re
konstruálni. Csupán bele kellene 
illeszkednie Arisztotelész gon
dolatmenetébe, elsajátítania stí
lusát, és a meglévő eposzok és 
versek alapján újraépíthetné a 
m űvet. Csodálom, hogy még 
senki nem próbálta meg.

Viszont ha nem vesztek volna 
el könyvek, nem születhetett vol
na meg az elveszett könyvekről 
szóló irodalom megannyi csodá
latos darabja.

Ami egyes, szenzációsnak tű
nő titkokat illet — az alkimisták 
titkait, a holtak feltámasztását —•, 
ha birtoklód őket, már nem tűn
nek titoknak. Ráadásul a termé
szet, az élet, a sors rendjét bo
rítják föl, ezek pedig olyan ren
dek, melyeket halandónak nem 
szabad megbolygatnia. Persze el

őbb-utóbb valaki-valakik újra 
megfejtik ezen titkokat — ha egy 
ember megfejtette, miért ne fejt- 
hené meg még egy? És akkor? 
Akkor a titok birtokában majd rá
jönnek, hogy ennél fontosabb és 
nagyobb titkok is vannak — a 
természet, az élet, a sors ennyivel 
még nem közelíthető meg.

Az emberek az idő rabjai, sa
ját, korlátok közé szorított életük 
szemszögéből közelítik meg a 
dolgokat. Mohón vágynak a tel
jes tudásra, pedig a tudás nem 
egy emberöltő problematikája, 
hanem századok, évezredek so
rán szövődik, ezen idő viszony
latában az egyedi és egyszeri 
emberélet jelentősége elenyésző.

Tudásom birtokában viszont 
már nem a tudást tartom érde
kesnek, hanem a képzeletet, a 
fantáziát. A fikció világát, a te
remtett világokat. Egyenértékű
nek tartom őket a valósággal, és 
nem értem, miért helyezik az em
berek mindenek fölé a valóságot, 
az igazságot.

Ügyanaz a császár, aki föl
építtette a Kínai Nagy Falat, elé- 
g e tte tte  a b irodalom  összes 
könyvét. Én nem tudom elítélni. 
Megajándékozta az emberiséget 
minden idők leggrandiózusabb 
építményével. Az elégetett köny
vekért, a megszüntetett múltért 
cserébe pedig a mítoszt, a találga
tás lehetőségét ajándékozta. Az 
emberek újra elképzelték a múl
tat, az újra elképzelt múlt nem 
igaz, de felfogásomban az igaz
ságérték semmilyen jelentőség

gel nem bír. Könyveim számtalan 
olyan információt hordoznak, 
melyek megváltoztatnák a törté
nelmet, de attól a történelem nem 
lenne sem sokatmondóbb, sem 
érdekesebb. Szerepét így is, úgy 
is tökéletesen betölti. Nem a va
lóságértéke a fontos, hanem a 
szépsége és tanulsága, s mind
ezeknek nem szenved híján.

A rendszer zavartalanul mű
ködik, semmi sem pótolhatatan. 
A rombolás magával hozza az új
raépítés szépségét. És mindenek 
fölött ott lebeg ezen végtelen 
nagy regény íródásának szépsé
ge. Az időnkénti törlődés, a fo
lyamatos újra- és továbbírás. A 
keresés, a gondolkodás, a képze
let gyönyörű keveréke.

Még meghosszabbíthatnám 
életemet, de nem látom értelmét. 
Legyőztem magamban a három 
legnagyobb átkot: az időtől és a 
valóságtól való függést, valamint 
a hiúságot. Beláttam, hogy ebben 
a regényben az egyednek nem le
het főszerepe; mellékszerepemet 
becsülettel eljátszottam. Tudom, 
hogy a regény végtelen, és azt is 
tudom, hogy struktúrája nem 
változik, csak stilisztikája. A tör
ténelem ugyanaz, tragédia és ko
média keveréke, csak a díszlet, a 
jelmezek, a szavak változnak.

Abban a pillanatban, midőn a 
történelem egy új évezredbe for
dul, megnyomom a gombot, és 
p o rrá  leszek , könyveim m el 
együtt. Azokkal a könyvekkel, 
melyek megbontanák, szétzilál
nák, tönkretennék a Regényt.

FEKETE VINCE
Mintha ahha fáradtunk volna
(Tizenharmadik levél)
jó volna még ha szóba jöhetne 
egyáltalán ha megbeszélhetnénk 
még egyszer még egyetlenegyszer 
ha elmondaná s ha elmondhatnám 
a meglehetős közönnyel a tétova 
beletörődéssel való fogadtatás 
kockázata nélkül

mert nem veszett el nem tűnhetett 
végleg el mindaz ami valaha még 
lehetett köztünk s bár eddig minden 
körülményes próbálkozás az újra
kezdésre minden kísérletünk elbotlani 
megakadni látszott minden nekilódulást 
aztán makacs megtorpanás követett s 
mert fellebbezni sem volt hová tiltakozni 
sem volt kinél már aligha reménykedhettünk 
abban még hogy ami már fékeveszett az 
még valaha megfékezhető megállítható 
hogy tán tehetünk valamit ellene hogy 
tehetnénk valamit mert amúgy minden 
megkérdőjelezhető szétzilálható 
minden nekilódulás megtorpanásba 
változhat át s nem az együttlét 
zsíbongató öröme hanem a fásultságé 
az ami belep majd befed és terebélyesedik 
rajtunk köztünk a tompa kábulat mint 
a világban kint mint körülöttünk a 
zűrzavar

Amit pislákolni 
vélünk látni
(Tizennegyedik levél)
elfogy lassan a fény elfogy 
türelmünk tömör sötét fogja 
be a valamikori színhelyeket 
gaz borítja be az udvart a 
rideg tárgyakat amelyek 
körülvettek a kidobott lavórt 
a drótra aggatott ruháink 
s amit távolról még pislákolni 
vélünk amit pislákolásnak 
szeretnénk vélni nem is 
létezik már nem is volt ezt 
mondjuk minek is minek is 
lett vola kinek nekem 
nekünk miért hogy enyhítene 
valamelyest hogy tompítaná 
kicsit mindazt ami talán 
tompíthatatlan

és lógnak a drótra aggatott 
törülközők pislog is tán 
valami fény elérni látszik 
minket felérni hozzánk 
az udvarban a lóhere leve
lein csillogva remegnek az 
esőcseppek s vastag köd 
omlik egy távoli völgy 
szája felől

Félreértés biztos félre
(Tizenhatodik levél)
minthogy nem értheti nem érti 
mit beszélnek mit pusmorognak 
körülötte zavartan babrálja 
felöltőjén a gombokat tehetet
lennek és védtelennek érezve 
magát s nem értheti nem tudhatja 
mit miért nem érti a hirtelen 
beálló apró szüneteket hogy 
akkor mit gondolnak mit 
fontolgatnak némán

nem érti hogy most meg mi az a 
hisztérikus vicogás mi ez az 
áldatlan állapot ami pedig nem 
tarthat örökké és már használná 
is ki a helyzetet az oltalmazó hang
zavart lelépni eltűnni a perzsa
szőnyegek a polcok a könyvek a 
svájci tájat ábrázoló poszterek 
világából és elköszönne gyorsan 
nem el se köszönne botorkálva 
megtorpanna a lépcsőfordulóban 
nem el sem indulna mert beléhasítana 
valami hogy úristen ezek még nem 
is marasztalnák sem szívélyesen 
sem erőltetett erőszakossággal 
sehogy
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PAP GÁBOR

Karácsony a magyar csillagos égen
(A debreceni Tanítóképző Főiskola 1992-ben jelentette meg 

a Keletmagyarországi népszokások a téli ünnepkörből című k i
adványt. Papp G ábornak, a kiváló budapesti m űvészettörté
nésznek  ennek  alapján készü lt elem zését, am ely nyom tatásban 
1997-ben jelen t meg, az a lábbiakban  kivonatosan közöljük,
Szőcs István szerkesztésében.)

...Ha az ember végigolvasgat
ja a betlehemes játékok itt és má
sutt közölt változatait, akkor 
előbb-utóbb feltűnik, hogy bizo
nyos szerepek, illetve bizonyos 
eszközök,kellékek meg mozza
natok nem adódhatnak közvetle
nül a bibliai szövegből. Éppen a 
leggyakrabban visszatérő ele
mek pedig egyszerűen nincsenek 
jelen a bibliai szövegben.

Például Ároknak nyoma sincs 
a bibliai szövegben — a keletma
gyarországi betlehemes játékok
ban ez az egyik fő kellék... A 
tokaji változatban például bejön 
az "Öreg" az ajtón, és mindjárt 
egy árokkal találja szemközt ma
gát, amelyet át kell ugrania. Ha
talmas ároknak tűnik ez, hiszen 
van olyan változata, amelyben 
nem is tudja leküzdeni, hanem 
belecsúszik, ületve elterül a pad
lón, mert nem sikerül ügyesen át
ugrania. Semmiféle utalás, sem 
direkt, sem indirekt nincs erre a 
Bibliában. De az evangéliumok
hoz fűzött egykorú vagy közel- 
korú kommentárokban, apokrif 
szövegekben sincs...

Tudom ásul kell tehát ven
nünk, hogy létezik egy önálló, 
legalábbis e tekintetben önálló 
magyar hagyomány, amelynek 
megvan a mondanivalója a Kará
csonyról, és ez legalább olyan 
súllyal van jelen a betlehemes já
tékaink szöveganyagában, mint 
a közvetlen bibliai tradíció...

...Akármüyen irányból köze
lítünk a kérdéshez, mindenkép
pen a csillagos ég lesz a fősze
replő a betlehemi játékok színpa
dán... Akármelyik úton indulunk 
el! Akár a mágusok útján, ahogy 
Máté evangéliuma leírja a betle
hemi eseményeket, akár a pász
to rok  ú tján , m in t Lukács 
evangélium ában, m indenkép
pen a csillagos égboltra kell fel
néznünk s ...ha a saját hagyomá
nyainkban adott indítást is figye
lembe vesszük, minden vonatko
zásban  a csillagos ég lesz a 
meghatározó a mi betlehemes já
tékaink dramaturgiájában.

M indenképpen fel kell ten
nünk hát a kérdést: Karácsony 
éjszakáján mit is láthatunk az ég
bolton?

Ugyanazt, amit a betlehemes 
játékok színpadán. Pásztorok 
szerepelnek itt lépten-nyomon; 
vagy kettő van belőlük, vagy en
nek a kettőnek kétszerese.

Ha Toroczkai Wigand Edének

az Öreg csillagok c. könyvében 
utána nézünk, megtudjuk innen, 
hogy a betlehemes játékok pász
torai mint "Bojtárok kettőse" jele
nik meg a csillagos égbolton... Ez 
pedig nem más, mint az Ikrek csü- 
lagképe, amely meghatározó égi 
tünemény ebben az időszakban...

Ugyanakkor megjelenik az 
"Öreg", mint főszereplő, a Kecskés 
nevet viseli — és Kecskés az elne
vezése az Auriga csillagképben 
feltűnő legfényesebb csillagnak, 
a Capelldnak, mindjárt az Ikrek fö
lött, az északi égbolton. Az Ikrek 
már rajta van az Ekliptikán, va
gyis az Allatövnek egyik csillag
képe, az Auriga már nincs rajta, 
de közvetlenül fölötte van.

Úgy szoktuk mondani, hogy 
az Auriga kapuján tudunk lejutni 
a Tejút nagyobb rendszeréből az 
Ekliptika, más néven az Allatöv

kisebb rendszerébe. Ez az a kapu, 
amelyen át egy magasabb minő
ség le tud jönni hozzánk, ez 
ereszti be ide, az Ikrek égboltme
zejébe, ahol a Bojtárok kettőse vár
ja. Teljesen tiszta képlet. Ennek 
pedig a fő csillaga, a Capella az, 
amelyet Kecsesnek nevez a ma
gyar népi szóhasználat. Amikor a 
Amigának ezt a fő csillagát rajzol
ják, m ondjuk  a Planetárium  
mennyezetére, vagy a XVII. szá
zad derekán élt Jan Hevelius raj
zolja a maga csillagtérképére, ak
kor tényleg úgy jelenik meg, mint 
egy pásztor. A hátán ott van egy 
kis kecske — voltaképpen ezt je
lenti a latin Capella, hogy "Kis kecs
ke" vagy "Gödölye" — és mögötte 
még egész csapat bárányka ka

paszkodik fel a pásztorunk há
tán. Csak a vezetőjük kecske. Itt 
bizony szinkronban van az ókori 
hagyomány a magyar népi csü- 
lagnevekkel. [A "kápolna" jelen
tésű capella szóról később.—Sz. I.]

(Az Auriga egyébként Szeke
res néven jelenik meg a modem 
hazai csillagtérképeken, ez a latin 
szó jelentése: Kocsis, kocsihajtó.)

Van egy olyan változat a bet
lehemes játékok idézett gyűjte
ményében, ahol arra biztatja az 
egyik szereplő az Öreget, hogy 
menjen a dombra és vegyen a 
vállára egy juhot. Ezt a mozzana
tot nagyon jó érzékkel hozza kap
csolatba Makoldiné a "Jó pász
tornak" azzal a szerepével, ame
lyet Hermésszel játszattak el az 
ókorban; és tovább lehet még 
gombolyítani ezt a fonalat az 
egyiptomi műveltség felé is.

A Jó pásztorral, a Kecskéssel, 
illetve a Bojtárok kettősével szem
ben, a túloldalon pedig mit talá
lunk? Egyszer megtaláljuk ma
gát a Kecskét, vagyis a Bak csillag
képét, a Capricomust; ennek a "ki
csi", ú jjászü le tő  vá ltozata  a

Capella. Ezt segíti életre a "Jó 
pásztor", ezt hozza le az égi me
zőről a megvalósulás szintjére. 
Ettől "jó" ez a pásztor.

A túloldalon viszont mi felel 
meg a Jó pásztornak, vagyis a mi 
Öregünknek? A "Tévelygő ju
hász", az Atair:, az Aquila, azaz a 
Sas csillagképben. Ez a csillagkép 
a Tejút egyik ágát definiálja. A 
Tejút ugyanis a nyári égbolton, a 
Nyilas csillagkép fölött, két ágra 
bomlik. Az egyik ágat a Sas csil
lagkép határozza meg, a másikat 
a Hattyú. Nos, ennek a Sas csillag
képnek a fő csillagát, az Atairt 
nevezi a magyar nép Tévelygő ju
hásznak. Ez érkezik be hozzánk a 
túloldali "kapun" keresztül, és 
válik éppen azért, mert keresi el

tévedt juhait, jó pásztorrá. Ezt 
nem én mondom hozzá, ez Kál- 
mány Lajos gyűjtésében már ele
ve így fogalm azódott meg, a 
Szeged környéki puszták népe 
így mesélte el neki, és ő így je
gyezte fel. Tehát a teljes útvonala 
megvan a juhásznak — ez maga 
a Tejút! — és így érkezik le Auri- 
gűként a december végi égbolton 
a megvalósulás szigetére... Kará
csonyi történet ez a javából!...

Ha végigböngésszük a kelet- 
magyarországi gyűjtés anyagát, 
azt tapasztaljuk, hogy a pászto
rok néha, anélkül, hogy kicserél
nék ruháikat, Angyalokként je
lennek meg a betlehemes játékok 
során. Sehol semmi szárny, sehol 
semmi öltözékváltás.

Az angyal általában a Szűz 
csillagkép megjelenítője az év
körben, a mesékben és az ábrázo
ló népművészetben. De van egy 
olyan jelen téshozadéka is, amely 
szintén idekapcsolható, mégpe
dig két változatban is megjelenik 
népi csillagneveink között. A 
Tündér név még magát a Szüzet 
nevezte meg, de éppen itt, a Té
velygő juhász táján megjelenik a 
Tündérek tánca és a Tündérek for
dulója elnevezés is.

Pontosan ott, ahonnan angya
laink elindulnak, mégpedig ezek 
is kettőnként vagy kétszer ket
tőnként, akárcsak a pásztorok! 
Tehát igazolt, szabályszerű "cse
rejátékosai" a pásztoroknak. A 
Tündérek tánca a Scutum csillag
képnek felel meg, ennek Pajzs a 
mai hivatalos magyar elnevezé
se. A másik, a Tündérek fordulója, 
a Hattyú csillagképnél helyezke
dik el, ott, ahol a Tejút kettéválik. 
Nem egyik vagy másik csillagké
pet, nem ennek valamelyik csil
lagát nevezik így, hanem a Tej- 
úton a Hattyú alfa és kszi elága
zásánál lévő égbolt területét. (To- 
roczkai-Wigand megfogalmazá
sában.)

Tehát angyalaink ugyanon
nan jöttek, ahonnan az Öreg érke
zett, csak másfajta erőtényezőket 
képviselnek.

Ugyanígy szerepel a bejövő 
betlehem esek között a Hadnagy, 
vagy valamilyen más névvel je
lölt hadvezető. Ezek a szerepek, a 
dramaturgok, illetve a leíró nép
rajzosok nem kis bosszúságára, 
m induntalan átcsúsznak egy
másba. Ezt a hivatásos gyűjtők 
általában a népi emlékezet fogya
tékosságával vagy az adatközlő 
butaságával, megbízhatatlansá
gával magyarázzák. Pedig... nem 
erről van szó. Elvileg mindegyik 
játékos-típust lehet itt szerepel
tetni, a "pásztort” éppúgy, mint a 
"huszárt" vagy az "angyalt" — 
mert végső soron mind ugyanar
ról beszél.

Ugyanazt a két Tejút-ágat 
szólaltatom meg akkor is, ha a 
Tündérek fordulójától indítom el a
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mozgást, és akkor is, ha a Hadve
zetési, minthogy ez utóbbi a De- 
nebnek, a Hattyú főcsillagának az 
elnevezése a magyar népi csillag
nevek között... (Érdemes felfi
gyelni a Hattyú és a had hangalaki 
rokonságára, ami a magyar nép
hagyományban mindig tartalmi 
rokonságot revelál, "leplez le".)

Hadvezetőnknek van a túlol
dalon is megfelelője: a Huszár. 
Mire megérkezik a "Hadvezető" 
a Nyilas csillagképből a szemben- 
lévő Ikrekig, Huszár lett belőle és 
már huszár uniformisban jelenik 
meg. Ez annyira jellemző vonása 
a hazai betlehemes játékoknak, 
hogy még Heródes is huszár uni
formist ölt! [Szerkesztői közbe
szúrás: a Huszár a farsangi mas
karás-járásoknak és a lakodalmi 
meneteknek is állandó résztve
vője az erdélyi népszokásokban 
és, ha jóhiszeműek akarunk len
ni, akár azt is hihetjük, hogy e- 
gyes ortodox templomok falfest
ményein ezért ostorozzák huszá
rok Krisztust. Sz. I.]

Aki ismeri a volt bukovinai 
székelyek betlehemes játékait, az 
láthatta, hogy ott Heródesnek jól 
felismerhető huszárruhája van. A 
lódingján pedig, azon a nagy ta- 
sakon, amely a honfoglalók tar
so lyának  felel meg (a lemez 
helyén), egy nagy H betű jelzi, — 
am it jelez... Az, hogy m inek 
vesszük, igen nagy mértékben 
rajtunk módik... lehet ez a Heródes 
rövidítése, de a Holdnak is H-val 
kezdődik a neve... És furcsa mó
don ezekben a betlehemes játé
kokban Heródes hetet lép nagy 
komótosan előfelé, utána fesze
sen  m eg fo rd u l, m ajd he te t 
ugyanígy, visszafelé... Ézt általá
ban a Hold szokta csinálni, és: 
ugyanebben a ritmusban, csak 
nem napokban számolva a hetes- 
séget, hanem években, a Szatur
nusz. Tehát itt egy Hold- és egy 
Szaturnusz-tulajdonság íródik 
egymásra. A Szatumuszról köz
tudott, hogy "a zsidók csillaga", 
ennyiből jogos a zsidók királyá
hoz, Heródeshez kapcsolni...

...Az A u rá n a k  tehát az a ne
ve a hivatalos magyar csillagá
szati elnevezések között, hogy 
Szekeres. Mármost szerepel-e ez a 
motívum a hazai betlehem es játé
kokban? Persze hogy szerepel és 
megint csak az Öreggel kapcso
latban. Nem egy változatban el
hangzik, hogy "Mit csinál kinn az 
öreg— Mér' nem jön mán bé? — 
Hát mer’ a szekeret igazítja, A szekér 
tengelyszögit... Minek ide szekér, 
hogy kerül ez ide, Karácsony éj
szakáján, Betlehembe? Egy biztos, 
hogy az öreg, aki a szekérrel bíbe
lődik, az — a Szekeres, Auriga.

...Nem árt feltennünk a kér
dést: az Auriga, mint teljes 'kapu
építmény" hogyan jelenik meg a 
betlehemes játékokban? Hiszen ő 
az egyik főszereplő. A szójáté

kok, egyáltalán a szertartások 
nagyrésze az ajtón való bejöve
telhez kapcsolódik.

Végül is ez az egyetlen igazi 
gond: hogy jövünk be a mi kisvi- 
lágunkba? A magasabb létszinte
ken a Teremtő úgy viselkedik, 
ahogy viselkedik. A gond ott a- 
dódik, hogyan tud arról a bizo
nyos magasabb szintről áthan
golódni erre a miénkre? Magá
nak az Istenfiú születésének is ez 
a fő gondja. Hogy lehet emberi 
szintre transzponálni ezt a sokkal 
magasabb szintű erőt, hogy ne 
pusztítson el bennünket, de azért 
észre is vegyük, tehát ne is szá- 
guldjon át rajtunk észrevétlen?...

Ezt a feladványt megoldani 
végső soron a szűzen szülő Isten
anyának a dolga. De hogy a Te
remtő erő napi aktualitású kép
viselője eljöjjön ide, ebbe a csa
ládba, ahol most éppen a betlehe- 
mezés folyik? És valóban, végig 
az ajtón matat, akörül problé- 
mázgat az Öreg... Mi pedig rend
re azt hisszük, hogy ezek a já
tékos szövegek félre akarják ve
zetni az öreget: Öreg, ne azon a 
részén, hanem a túlsó részen gyere az 
ajtónak". Ugyanis ne felejtsük el, 
itt arról van szó, hogy ami odaát 
jobb oldal, itt baloldal. Nemcsak 
a fentből lesz lent, hanem a jobból is 
bal lesz; kettős átfordulással van 
dolgunk. [Vesd össze a Csont- 
váry Zarándoklás képével kapcso
latos P. G. tanulmánnyal. Sz. I.]

...Nagyon pontosan jelzi az 
öreg, hogy itt az ajtó a mennyet 
és a földet köti össze. Van egy 
olyan változat, amelyben azt 
mondják neki, amikor a kilincset 
keresi: "Öreg, följebb, följebb", mire 
azt válaszolja: "nem mehetek följebb 
az égnél". Aztán így biztatják "Le-

jebb, öreg, lejebb". Megy lejjebb-lej- 
jebb, aztán kitör: "nem mehetek lej
jebb a földnél...

Amikor például az öreg a Bet
lehem szót így érti félre "Vén te
hén?", nos, akkor tudhatjuk, hogy 
a bolondozás mellett az utalás a 
téli napfordulón esedékes szüle
tés testiségére, a szembelévő Rák 
hónapra való hivatkozás, (ami 
keleten Bivaly, Ökör, Tehén elneve
zés"...)

Az Ö regnek  sz in te  vala
mennyi ilyen félrehallása hason
lóképpen megvüágító erejű. [Gy. 
Szabó Béla szavával élve: Jól té
ved! — Sz. I.] Például A szolgáló- 
leány a dézsában feldobta a talpát... 
van, ahol még részletezik is, ez a 
sánta szolgáló... Csak akkor értjük 
meg, mire céloznak, ha tudjuk, 
hogy annak a csillagképnek, a- 
melyik az Ekliptikán is rajta van, 
de egyben a Tejútrendszer cent
ruma felé is mutat, vagyis a Nyi
las csillagképnek — Sánta kudus a 
neve.

Nos, ennek a sántaságnak is 
m egvan a túloldalon a maga 
megfelelője, ez pedig a Sánta Ka
ta. A Szinusz ő, a téli égbolt legfé
nyesebb csillaga!... A Sántát pe
dig — bármilyen furcsán hang
zik — nemcsak testi hibásként, 
m ozgássérültként lehet értel
mezni. Már előbb is kezdtünk 
megismerkedni azzal a gyakor
lattal, amikor hangalaki össze- 
csengés alapján feleltetünk meg 
népmeséi szerepeket antik vagy 
modem csillag-elnevezéseknek. 
A Cygnusnak (Hattyú csillagkép) 
így lesz a "cigány" a megfelelője 
mesékben, balladákban, illetve 
ábrázolásokon. így lesz a "sánta" 
— gondolom, ki lehet találni ezek 
után a — "Santa", azaz a "szent"

megidézője a rítusszövegekben. 
Például Santa Maria ilyen érte
lemben "Sánta Máriát" jelent. Az 
a sántaság, amelyik itt megneve- 
ződik, a szakrális sántasággal azo
nos. Annyi bizonyos, hogy a 
Sánta Kata és a Sánta Koldus 
"sánta" jelzője nem valami testi 
fogyatékosság kifejezője, hanem 
a Szinusz csillag, illetve a Nyilas 
csillagkép "szentségének" kivé
teles magasrendűségének hang
súlyozója. [Szerkesztői közbe
szúrás: szent sántaságról, a ma
gyar nyelv lehetőségeitől függet
lenül is tudn i lehet; pé ldáu l 
Vámbéri Armin is ír erről, meg 
Graves; pl. a jézus királyban... Sz. I.]

Ezen megint érdemes tovább 
gondolkozni, mert egész sereg 
olyan direkt megfelelést isme
rünk — gondoljunk a Szakáll és a 
Sakál megfelelésére a Hold-házak 
lajstromában! —, amelyet ha nem 
veszünk  figyelem be, vagyis 
m egint elkezdjük visszafogni 
m agunkat azzal, hogy "tessék 
megnézni a Magyar Nyelv Törté
neti-Etim ológiai Szótárát, ott 
nem ez áll" —, akkor el se kezd
jünk foglalkozni a magyar népi 
műveltséggel. Erre az egy-két 
órácskára mindenesetre célszerű 
lesz elfelejteni az MTSz-t. Ha vi
szont elhatároztuk, hpgy a csupa 
nagybetűs TUDOMÁNY vona
lán fogunk közlekedni, akkor el 
se induljunk a magunk Betlehe
me felé. Úgy látszik, a Tudo
mánynak erre nem vezet útja. A 
Tudomány útja önmaga körül ve
zet. Ezen a területen mások a sza
bályok. Itt is megvannak, és úgy 
látszik, egészen jól működnek... 
Hát ennyit a szentség és a sántaság 
kapcsolatáról...

(Folytatjuk)
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s ze rk e sz ti: 
F ekete Vince 2000

TEREY JÁNOS VERSEI
A z Egyke kényeztetése
Középtájon kiszélesedik az alagút. 
Jobbról-balról oszlopcsarnok és peron, 
de csak a szerelvény fényszórói izzanak, 
az állomás lezárva. Nincs megállás.

Az lett volna maga a paradicsom.
Bezárva lenni és verést kapni a szobában, 
ahol hús van. Sehol a szoba.
Helyette folyosók — lekapcsolt lámpákkal, 
befalazva —, utak és makacs vasúti piszok.

Apa és anya hatalmasan 
meglódították az Egykét, hagyták repülni. 
A folyosót választja, mert 
a fülkében már kialakult az ülésrend, 
lámpa sem ég. Ott bent az Egyke védtelen.

A hidakat csak a vonatból hallani.
Apróbb érintésre érzéketlenek, 
némák, ha kocsi halad rajtuk át.
Kitett gyerek a folyosón, 
erre a dübörgésre biztosan fölébred, 
jelezzen az határt vagy folyót, 
vagy egyszerre a kettőt.

Hogyan mozgat 
hátra és előre
Csalogat az a kinyújtott kisujj.
Araszolok előre.
Finom falat az egérfogóban, 
megfizethetetlen gyarmatáru.
Az érdekel, élvezi-e Isten 
a csetlést meg a botlást a célegyenesben.
A kezdeményezést neki tulajdonítom. 
Fönti forgatókönyv, házi nyersanyagból 
kivitelezi a helyi sáfár.
Kiábrándító ez a kispályás oldalazús.
Hol marad a huszárvágások gráciája? 
Teret kap a szabad akarat, 
és a hibaszázalék ijesztően megugrik. 
Valaki leszól a kakasülőről:
"Nem bűn az, te gyermek!" — 
és ez beteges humorérzékre vall.
Látva a gyönyörű padlózásokat 
olyan jó mosolyogni az erő oldalán.
A legtöbb fejezet 
a Nagy könyvben tisztára olyan, 
mintha egy sehonnai szeszélye lenne.
Isten vörös irónnal húzza keresztül 
a módosító javaslatokat.
Csábít a konc szaga, de csapdát gyanítok. 
Miközben visszabújok az alagútba, 
valaki pompásan mulat.

JBSSk

Istenkedés
Az istenkedés alkonyati gesztus.
Nem lehet vérbeli isten, aki 
öngyilkosságra készül, és azt hirdeti: 
utolsó körben mindent szabad.

Visszategezni az iskolamestert, 
így vetve véget a csendőrpertunak.
Uj borzongást teremteni 
az alkonyszimfónia ütemeivel.

Széthordani az építményt az utolsó szögig. 
Kibérelni egy egész lakosztályt 
valamelyik Sheratonban, nagyon messze.
Ott ízlelgetni a bürökpoharat.

Nem lehet isten, aki megbékél vele, 
hogy nélküle is fölállhat az élboly.
Fejére szállt a mindenhatóság, de 
a bírói szék tövéből szétszéledt a nép.

Az istenkedés a ruháitól megfosztott öncél, 
a csakazértis-buzgóság. A puszta dac.
A megbízást, ha volt, az igaziak visszavonták, 
valaki tévedésből odafönt maradt.

Boszorkányság
Aki fölemeli a háztetőket, 
kesztyűtlen kézzel motoz odabent, 
mintha karácsonyi díszdobozban.
Élet nyomát leli a vetetlen almon, 
hallja, amint serceg a fáradt olaj.
Amolyan vedég-féle, de visszajáró.
Missziója, hogy rendetlenséget csináljon. 
Gyógyír lesz az a dögunalomra, 
festett vérzés helyén valódi seb.
Aki most odabent van: előidéző.
Specialistája a botránynak, házigazdájával 
dolgoztat, megússza tiszta kézzel.
Tökéletes hazárd — 
a kocka, elfordulóban.
Akárhány számítást keresztülhúzhat, 
és csöppet sincs jókedve ettől.
Semmissé tenni a megváltást 
neki sem öröm.
Elmegy, és csóvát húz maga után.

SZÁLINGER BALÁZS
Hogy boldogságom 
újraéljem érted
I.
A krepp-papírra kis betűkkel vésett
gyöngysor már elárult. Rájöttem,
hogy Pécsre mennél — stoppal (tán lekésted,
s csak füttyét érted már a gyorsvonatnak).
Egy elárvult tyúk az úton,
itt kapirgál, félrehúzom a kormányt
— gondoltam —, hát legyen.

A képzelt sztriptíz és utáni párzás 
elkezdődött. Persze elsiettem.
Elpirultál, újra rám vetetted 
szemed, míg én, érve szégyenemben 
kazettáim közt matattam.
Gondoltam, mert nő vagy, egy romantik- 
mediterrán jó lesz, s tán e mézzel, 
nyállal öntött híg levesre fölkel 
alvó hangod.

*

Combod hamvát ujjamra próbáltam. 
Éreztem, egy szoknyamenti bálban 
én lennék a vendég, aki sört hoz 
a lánykollégiumba, és a rumba 
én löknék tejet, ha elmehetnék, 
és a házigazda hangján 
pihegnél le: döntsed, ó, mehet még...

Percek hosszán át forgott a tűzben 
három ujjam. Mindent rájuk űztem 
felesleges énjeimből (annyit 
elbír), te meg krémre is gondoltál: 
mézedtől ázott a textil.

Lett volna még hosszabb út, de végül...
S egy mellékúton lettem volna férfi...
S boldogságomat megélnem érted 
nem lett volna szégyen, ám...

"Tegyél ki."

II.
Nem tudom, de vélelmezem, hogy nem 
vett föl gépkocsi, sem húsz, sem ötven, 
s Pécset érned aznap el csak ábránd 
maradt. Érzem, irtóznál, ha tudnád, 
mennyi mindent használ fel a hajlam 
belőled, hogy nap mint nap megéljek, 
s ázzam tejben, mézben, hajolajban.

A papírt nálam hagytad, s hát anélkül 
próbáltál elindulni. Ma fényt ül 
képkeretben. Isten látja lelkem, 
hogy amit lát alant a gyöngysor 
(meg- s átgondolt fékezések folytán, 
szét- és félrecsúszott kormányművek által),

már vagy még az út: a hőskor.
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MAROS ANDRÁS

Pogo Zoo
Egy zsávolyszagú jelmezbá

lon mutatkozott be először a Po
go Zoo együttes, a kisvárosi 
iskola megbízott beat-szolgálta- 
tója, három darab hetedikes fiú és 
két bátya. A tanárok figyelme 
könnyelműen elsiklott a névvá
lasztás fölött, így ők is kíváncsian 
várták, mit tudnak a srácok. A 
fölkonferálást maga az igazgató
nő vállalta, ritka alkalom, nem az 
a beszédes fajta; összevont szem
öldökű, boldogtalan, szigorú asz- 
szony, ugyanakkor halk- és szűk
szavú, elég röhejesen hangzott a 
szájából, hogy Pogo Zoo. A diá
kok tudták jól, mire számíthatnak
— a bordásfal fölső tartománya 
pillanatok alatt megtelt; föntről 
nemcsak látni, hanem látszani is 
jobban lehet, ami nem mellékes 
szempont, ha az ember ütemes, 
metál jellegű fejrázásra készül.

Az együttes tagjai már a tom
bola alatt megkezdték a hango
lást: félrehúzódtak a palánk alá, 
bebújtak a két egymáshoz láncolt 
kézilabdakapu közé, bedugták az 
erősítőt abba a legendás konnek
torba, amely egy hónappal aze
lőtt az egész Balázs taná mőt meg
pörkölte, amint épp a japán kö
vetség ajándékát, a kosárlabda
passzológépet helyezte üzembe
— csakis kitűnő reflexeinek kö
szönheti, hogy a diák-kimittudon 
ma ő lehetett a zsűrielnök. Az erő
sítőre kötött hangolás sokak fi
gyelmét elvonta, többek között a 
tombola győzteséét is, aki utólag 
hiába reklamált, nem az övé lett a 
körzőkészlet.

A Csövi vagyok, mit vársz tő
lem?! dm ű számmal nyitott a csa- 
p a t, m elynek  é rdekessége  a 
szövegíró forradalmi újításából 
ered: az énekes elejétől végig a 
címadó sort énekli, Csövi vagyok, 
mit vársz tőlem?!, egyre nagyobb 
intenzitással, a hangerőt egy idő 
után már képtelen fokozni, kész, 
ennyit bír, de ez sem csekélység, 
meg különben is, ebben a hangin
tervallumban már torzít a mikro
fon, az meg senkinek se jó. A 
bordásfal tetején szórványosan 
megkezdődtek a fejrázások, a na
gyobb tömeg pedig — akinek 
csak a linóleumszőnyegen ma
radt hely — hadonászással és trap
polással jelezte megérintettségét. 
A szöveget viszonylag ham ar 
megtanulták, büszkén segítettek 
hát az énekesnek. A tanárokon fut
kosott a hideg, kezüket tördelték, 
és egymástól függetlenül úgy ha
tároztak, hogy még két zene- 
számnyi időt engedélyeznek a 
Pogo Zoo-nak, s ha nincs javuló 
tendencia, lefújják a hangver
senyt. E tervet a Csövi vagyok, mit 
vársz tőlem?! dm ű nóta után meg 
is beszélték egymás közt, megje

gyezték, hogy milyen jópofa do
log is ez: mindannyiuk pont u- 
gyanarra gondolt, pedig nem be
széltek össze — ötletes terminus 
is született: pedagógusi telepati
kus kommunikádó, lehet rövidí
teni is, mondták: pétéká.

A Csövi vagyok, mit vársz tő
lem?! óriási sikert aratott: hosszú 
percekig tartó ovádó ünnepelte a 
fiúkat. Szájjártó Endre, idén is 7 /b  
osztályos tanuló, mély mellhang
ján beüvöltötte, hogy ő is csövi 
akar leírni, és tőle se várjon senki 
semmit — egyesek egy újbóli bu
kás burkolt üzeneteként értel
mezték.

A zeneszám alatti feszültség a 
színpadon is érezhető volt. A 
basszusgitáros nem csak a húro
kat tartotta szemmel, hanem Hu- 
nyika Béláné, fizika-kémiát is, aki 
mindvégig teljes erővel csóválta a 
fejét, de egyáltalán nem úgy, rit
musra, mint a bordásfalon ka
paszkodók. Amíg a közönség 
őrjöngött, az énekes egy intéssel 
magához rendelte a tagokat, és 
két alternatíva villámgyors meg
vitatását szorgalmazta. Egy: több 
mint valószínű, hogy a diri leál
lítja a koncertet, legalább addig, 
minden mindegy alapon, nyom
ni kéne a kemény számokat, a ke
mény dumákkal. Kettő: kompro
misszum-megoldás: játsszanak 
valami szolidat. Egyes verzió el
fogadva, ellenszavazat nélkül, 
jöjjön a kemény cucc. Na de me
lyik? A gitáros a Méteres véreres 
dm ű számra gondolt, a basszus- 
gitáros és a dobos viszont a Haladj 
a porral! előadása mellett érvelt. 
Ebből ne legyen vita, gondolta a 
szintetizátoros, és bebillentyűzte 
a Nem bánt a kutya, csak játszik 
dm ű dal felvezető taktusát.

A szám egy pitbull terrier, Po
pe ámokfutásáról szól. Pöpe a fóti 
kutyaiskolából engedély nélkül 
távozik egy Szaddám névre hall
gató erdélyi kopó társaságában, 
egyenesen a főváros felé tartanak. 
Futnak, futnak, a Pöpe a Szad- 
dámmal, mígnem a Pöpe gondol 
egyet és cafatokra tépi Szaddá- 
mot. "A Pöpe a Szaddámot, a Pö
pe a Szaddámot" — ez olyan ref
rénféleség. Aztán megy tovább, 
selymes fehér szőrén Szaddám 
m aradványaival. M egérkezik 
Budapestre, a belvárost keresi 
(nyilván ott vannak a jó falatok, 
de ez nincs benne a számban). 
Először egy nézelődő japán turis
tacsoport öt tagjával végez, egy 
hatodikhoz is hozzálát, de nem 
fejezi be. "A Pöpe a japánt, a Pöpe 
a japánt." Ezek után egy védtelen 
nyugdíjas bevásárlószatyrát üríti 
ki, majd pedig az öreg nyugdí
jast. "A Pöpe a szatyrot, a Pöpe a 
vén szatyrot."

A tanári kar konzervatív szár
nya heves mozgolódással jelzett 
egymás felé, a magas decibelszint 
semmiféle verbális megnyilvá

n u lás t nem  te tt lehetővé. A 
basszusgitáros ismét Hunyika 
Béláné, fizika-kémia arcberende
zését tanulmányozta, és a leselke
dő veszélyt megérezvén, rögtön
zésbe kezdett: a Nem bánt a kutya, 
csak játszik dm ű szám utolsó ak
kordjából egy másik szám első 
akkordját származtatta. A tagok 
azonnal vették a lapot, elismerő
en bólintottak a bravúrra: máris 
szólt az Emancipunci. Szünet nél
kül.

Micsoda hangulat, te jó ég!
Az igazgatónő a dallami vál

tozást nem észlelte, viszont a szö
veg be lépésével szám ára  is 
egyértelművé vált a trükk: már 
nem a Pöpéről volt szó, hanem a 
Bosnyák téren benzines palacko
kat dobáló két középkorú nőről: 
Emma és Mand. Ekkor arcába 
m inden  korábbinál nagyobb 
mennyiségű vér tódult, félrelökte 
maga elől a meghívott vendéget, 
Farkas Bertalan űrhajóst, és a so
sem sportolt test koordinálatlan 
mozgásával a színpadhoz rohant. 
A basszusgitáros megintcsak na-

Finta Edit grafikája

gyot improvizált: magához ra
gadta a mikrofont és belekiáltott: 
"Gyertek át a Szinkópába, srácok, 
ott is van színpad, ott folytatjuk!" 
Hatalmas ovádó megint: Po-go 
Zoo, Po-go Zoo, Szin-kó-pa, Szin- 
kó-pa! Közben az igazgatónő már 
a színpadon állt: kikapta a basz- 
szusgitáros kezéből a mikrofont, 
félrelökte, mint az imént Farkas 
Bertalan űrhajóst, és hazazavarta 
az együttes tagjait. Az ítéletet 
dobhártyaszaggató füttykoncert 
követte, amire az igazgatónő 
punktummal záruló mondattal 
reagált: "...ellenőrzőkkel együtt 
hétfő reggel nyolc a tanáriban, a 
szülők is jöjjenek, és ti, kedves 
tanulók, ti pedig azonnal menje
tek öltözni, kezdjük a jelmezver
senyt, és csak közlésképpen: aki 
átmegy a Szinkópába, az is le
gyen hétfő reggel a tanári előtt, de 
az nyolc óra tízkor és pontban,

punktum." S ha "punktum" a vé
ge, tényleg nagyon kivan. APogo 
Zoo tagjai komótosan pakolgat- 
ták a hangszereket, az igazgató
nő m ég oda-odaszó loga to tt, 
hogy mit képzelnek, neveletlen 
bunkók, abba lehet hagyni min
denfajta gimnáziumi továbbta
nulással kapcsolatos álm odo
zást, örüljenek, ha "mittudomén- 
minek" elmehetnek, ha egyálta
lán, és ha most folytatják ezt a 
szemetet a Szinkópában, és isko
lánkból tanulókat vesznek rá, 
hogy velük tartsanak, akkor hét
főn ne is jöjjenek, csak a szülők 
meg az ellenőrző könyvek. A ta
gok némán pakoltak tovább, a 
basszusgitáros annyit azért meg- 
jegyzett, hogy azért elnézést, de 
engedélyezve lett a Pogo Zoo 
mint program, s ez hiba volt, 
mert a már épp távozófélben lé
vő igazgatónő most visszamá
szott a színpadra, és újra el
mondta, amit az előbb, kiegészít
ve azzal, hogy  ő nem  ezt a 
"szennyes-gennyes retymellé- 
ket" engedélyezte, hanem valami 
kis összekötő zenécskefélét a 
tombola és a jelmezverseny kö
zött, amire lehet lépegetni egy pi
á t: jobbra kettőt, balra kettőt, 
ilyesmi. Betegek vagytok, fiaim, 
súlyos betegek, ez a ti bajotok! Az 
énekes a fejéhez kapott, mint aki 
beteg és a lázát ellenőrzi, de az 
igazgatónő ezt már nem láthatta, 
már lelépett a színpadról és ro
hant vissza Farkas Bertalan űrha
jóshoz, hogy kimagyarázza a 
kellemetlenséget.

A tanulók közben préselőd- 
tek kifelé a tornaterem szűk ajta
ján, mentek fölfelé az osztály- 
termekbe, ahol a sok-sok nejlon- 
zacskóban várt rájuk a sok-sok 
jelmez. Az első hat osztály tanu
lói hozzá is láttak a vetkőzéshez, 
öltözéshez, közülük egyedül 
Bartalóczy Gáspár, az iskola fő 
deviánsa érezte úgy, hogy a jel
m ezverseny helyett inkább a 
Szinkópát választja, és nem csak 
azért, mert csupán egy szerény 
kivitelezésű banditaálarccal ren
delkezett, hanem mert imádta a 
balhékat. Erős, túlfejlett hatodi
kos a Bartalócy, aki a nyolcadiko
sok krémjének is eredménnyel 
parancsolgat.

A hetedikesek űrállomásnak 
öltöztek, az osztályfőnök java
solta, már jó előre kiszimatolta, 
hogy Farkas Bertalan űrhajós 
lesz a vendég és zsűrielnök, úgy 
vélte, ellágyul majd a szíve hu- 
szonegynéhány kisűrhajós lát
tán, nem is beszélve a technika- 
tanárral gyártott kartonűrhajó
ról, amiből majd ufók, űrlegyek, 
plusz négy darab csinos marsla
kólány lép majd elő, zenére, a 
tornatanár által m egálmodott 
koreográfia szerint. Na de... A ké
szülődő asztronauták között volt
> » > >  folytatás a 10. oldalon
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> > » >  folytatás a 9. oldalról
az a Hodányi Berci is, aki a leg
jobb barátja a Bartalóczynak, és 
aki ellenvetés nélkül hagyta ma
gát rábeszélni a Szinkópára, hogy 
fenébe ezzel a szarral, röhej az 
egész űrállom ás, totál dedó, 
plusz tud már róla az egész isko
la. Tényleg így van, gondolta Ber
ci, és szinte az összes, időközben 
már félig űrhajós osztálytársat, 
ufót, űrlegyet, plusz a négy csi
nos marslakólányt lebeszélte a 
jelmezbálról. Ami külön megle
pő: olyan kilövőállomáson dol
gozó diszpécserlányok is csat
lakoztak, akik korábban még egy 
szimpla dogozatbojkottban sem 
voltak benne.

Piszok nagy botrány volt ké
szülőben.

A tanárok tétlenül álltak a ta
nári szobában, az ablakon át 
szemlélték, amint szállingózik ki
felé a diákcsapat, egyenesen át a 
Szinkópába, a Sáros Lad apjának 
bűzös presszójába, azok közé a 
lumpenelemek közé. Oda azért 
mégsem lenne célszerű utánuk 
menni, már nem az iskola terüle
te, meg aztán még nevetségeseb
bé válna a kar. Majd hétfőn, de 
akkor rendesen, hogy abból majd 
egy életre... Hunyika Béláné, fizi
ka-kémia, egy darabig írta a ne
veket, kiket ismer föl az ablakból 
a távozók közül, de a kollegák 
leintették, inkább azokat kéne ír
ni, akik maradtak, mondták — 
mint később kiderült, joggal. A 
halkszavú és kivörösödött igaz
gatónő magába roskadva ült az 
irodájában, fújta a dohányfüstöt, 
és vívódott belül: túl kemény volt 
az ítélet, talán le se kellett volna 
állítani a fiiakat, ez az új módi, 
nem a jobbra kettőt, balra kettőt. 
Franc se tudja, mi a jó.

*
Pelényi Apollónia 5 /b  oszt. 

tanuló, maga mögé utasítva a 
megmaradt kovbojokat, sivatagi 
rablókat és egyebeket, megnyerte 
a jelm ezverseny t, m éghozzá 
mint vám- és pénzügyőr. A papa 
agyalta ki, mesélte Apolka az 
igazgatónő kérdésére, aki a fejfá
jásra hivatkozó és ezért idő előtt 
távozó Farkas Bertalan űrhajóst 
helyettesítette a riporteri szerep
ben. A győztesnek járó giganti
kus vaníliatortát a kislány szí
vesen osztotta meg mindenkivel, 
lévén, hogy nem is őt illetné, 
mondta, hanem azt az űrhajós 
osztályt, amelyik jelenleg teljes 
létszámban csápol a Pogo Zoo- 
nak a Szinkópában.

Hétfőn rendkívüli tanítási 
szünet volt: az iskola tanulóinak 
jelentős része a városi kórházba 
került, szalmonella-mérgezéssel, 
a Híradó is lejött a városba forgat
ni, de az igazgatónőt nem tudták 
megszólaltatni, nem találták se
hol. A főbérlője két bőrönddel lát
ta beszállni egy fővárosi taxiba.

GYÖRGY ATTILA

Az elveszett kulcs
Persze, m aguk m ost azt hiszik, részeg va

gyok. Persze, m aguk kis buták, m aguknak 
fogalm uk sincs arról, hogy én mennyire jó
zan vagyok. Olyan józan vagyok, m int a go
lyó. M int a virág. Olyan józan vagyok, hogy 
azt akárki megnézheti.

Az az igazság, hogy én nem  is akartam  
idejönni. H át disznó vagyok én? H ogy a 
kocsmába járjak? Azt m ár nem. N ém ám . Azt 
m aguk  csak szeretnék. És különben sem  
iszom. Csak a kulcsomért jöttem vissza. Atya
úristen! A kulcs! A kulcsom! Azt hittem, m eg
bo londultam  Nem  volt kulcsom  Pedig volt 
kulcsom. Nem  tudtam  hazamenni. Tudják 
m aguk, hogy mit jelent, ha valaki nem tud 
hazamenni? Dehogyis tudják, honnan is tud 
nák ezt maguk. Hazam entem  és nem  tudtam  
hazamenni. Mert nem  volt meg a kulcs.

Veszedelmes dolgok történtek ma. Rette
netes dolgok. Ajaj! Dolgok történtek. A kis
lánnyal. O tt vo ltunk  a cukrászdában, ott 
abban a teraszosban, tudják maguk. A cuk
rászdában, a kislánnyal. Es megkérdeztem a 
kislánytól, eljönne velem  Csak úgy áperté 
megkérdeztem. És azt m ondta, igen. Azt hit
tem, nem  hallok jól. H át hülye vagyok én? 
H át süki vagyok én? Képzeljék csak el, azt 
m ondta, eljön velem

És jött. Jött, masszívan jött. És m entünk, 
és hazaértünk, és volt nekem  egy kulcscso
m ó m  S a kulcscsomón volt vagy nyolcvanöt 
kulcs. És én ki akartam  nyitni az ajtót, de a 
kulcs az istennek sem talált. És izzadtam  és 
próbálgattam  a kulcsokat, s az ajtó nem és 
nem. De nem ám. Aztán a kislány egy idő 
után  megunta, és azt mondta, ha megtalálom 
a kulcsomat, majd szóljak. És azzal elment. 
De el ám. Úgy elment, m int a golyó. Én pedig 
leültem  a lépcsőre és m ajdnem  sírtam, és a 
kulcsok ott voltak előttem, és akkor újra 
megpróbáltam, és a m ásodik kulccsal egyből 
eltaláltam, és futottam  körbe a blokk körül, 
és kerestem  a kislányt. Úgy kerestem, hogy 
csak, úgy kerestem, hogy na. De a kislány 
m ár sehol sem volt, m ert biztos talált m agá
nak egy kulcsos palit. Mert m indenkinek van 
kulcsa. Legalább egy kulcsa mindenkinek 
van. De nekem sok kulcsom volt. És ez volt 
a baj.

Aztán, amíg a kislányt kerestem, bejöttem 
ide a kocsmába. És a kislány nem  volt itt. 
Nem  bizony. Pedig m ár a kulcsom is meg
volt. Akkor még újra megvolt. Aztán leül
tem, mert ha egyhelyben ülünk, könnyebben 
m egtalálunk valamit. Csak ülni kell, és fi
gyelni. Figyelni! Az emberek ugyanis egy
folytában nyüzsögnek, m ászkálnak, set
tenkednek és mozognak. Főleg mozognak. 
És ha elég sokáig helyben ülünk, akkor e- 
lőbb-utóbb ránk találnak. Persze, ezt m aguk

nem  tudhatják, honnan is tudnák, m aguk 
csak ülnek itt, m int a disznók, és isznak. De 
én nem  iszok. Csakazértsem  iszok. Csak 
azért sem iszok, m ert nincs pénzem . Persze, 
m aguk adhatnának kölcsön tízezer lejt, hogy 
is ne adhatnának maguk. Kösz. Kösz, holnap 
megadom. Ajaj, de m ég m ennyire hogy m eg
adom! Úgy m egadom , m int a burung. Mert 
jól jegyezzék meg m aguk, hogy nekem  van 
pénzem. Ha én egyszer azt m ondom , hogy 
van pénzem , akkor lesz is! Pénzem , az van. 
Csak kulcsom nincs. Mi az, hogy nincs kul
csom? Most m ár van. Olyan kulcsom  van, 
mint az élet.

De az előbb m ég nem  volt. Azért jöttem 
ide vissza. Visszajöttem, m int a disznó. Mint 
a majom, úgy visszajöttem. És m egtaláltam  
a kulcsomat. És m ost m ár m ehetnék haza. 
Ajaj! Szeretnék azt m aguk. De én nem. Mert 
m aguk csak részeg, hogy én hiszik. Egy sör 
nekem nem  tétel. Egy sört m ég m asszívan 
megiszok. És pénzem  is van. H olnap meg
adom.

A lényeg viszont a kulcs. A kulcson van a 
fő lényeg. A kérdés a kulcs. H ogy van-e 
kulcs, vagy nincsen kulcs. Mert az a legjobb 
az egészben, amíg az em ber azt hiszi, hogy 
nincsen kulcs. Hogy elveszítette a kulcsot, 
vagy valami hasonló. És keresni kezdi, és 
keresi, és nem  találja, és egyre inkább keresi, 
és közben izzadni kezd a homloka és a tenye
re, mert attyaúristen, mi lesz, ha nincsen meg 
a kulcs! És közben tudja, hogy a kulcs valahol 
megvan, csak éppen nem  találja, és kiforgatja 
az összes zsebét, és m inden lehetséges és 
lehetetlen helyen megnézi, csak ott nem , a 
bal zsebében, ahol tartani szokta, m ert köz
ben reménykedik, hogy igazából tényleg ott 
van a kulcs. És közben egyre csak húzza az 
időt, és m ár m inden zsebét megnézte, és ak
kor végül megnézi a bal nadrágzsebet is, és 
bekövetkezik a csoda, m ert a kulcs valóban 
nincs meg, és akkor ez egy olyan érzés, hogy 
a bizonyosság szinte a kulcs elvesztését is 
megéri, és az emberben főin .egy az adrenalin 
és m inden, ami ilyenkor föl szók menni. És 
akkor m ár szó sincs unalom ról és fölösleges 
cselekedetekről, az em ber elindul, és keresi a 
kulcsot. És keresés közben m indenféle dol
gok történnek az emberrel, am iről m aguk
nak  fo g a lm u k  s in cs , h o n n a n  is lenne . 
Rendkívüli és furcsa dolgok történnek az 
emberrel, aztán egyre idegesítőbb dolgok, és 
néhány kocsma után, ahol sem  a kulcs, sem 
az a bizonyos kislány nem  található meg, 
egyre kínosabb lesz az egész, és egyre jobban 
kerülget a pánik, és nyom asztó, mocorgó ér
zés keletkezik az em ber gyom rában, és vé
gül, am ikor m ár azt hiszi, nincs tovább, 
akkor egyszer csak megtalálja a kulcsot, s 
azzal aztán usgyé haza, s az ajtó előtt újra 
próbálgatni kezdi a kulcsokat, és egyre nehe
zebben találja m eg az igazit, m ert azt m aguk 
is tudják, hogy az igazit m ilyen nehéz m eg
találni, amit viszont nem  tudnak, az nem  
más, m int az egyre sürgetőbb és feszítőbb 
érzés az ajtón belül kerülni, és végül, leges- 
legvégül, a legeslegutolsó pillanat utolsó tö
redékei alatt feltárul az ajtó, és ennek m ár 
épp ideje is volt, ajaj, legfőbb ideje volt, m ert 
már azt hittem , odafosok.
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KUDELÁSZ NOBEL

A leleplezett ember
— gondolatok Molnár Vilmos Az értelmetlen csoda című kötetéről —
1. Ezt a könyvet elejétől végéig kell elol

vasni. Nem beleszöszm ötölni középtájt, 
ahogy az átlagos könyvvásárló jár el, vala
hányszor kezébe vesz egy könyvet. Aki nem 
vevő rá, akinek nem mutat semmit a gro
teszk, az abszurd görbetükre, aki nem szeret 
úgy nevetni, hogy közben bólogat: "Igen, ez 
tényleg így van" — nos, az tegye szépen a 
kötetet vissza a polcra. És lépjen oldalt, sor 
áll mögötte.

2. Molnár Vilmos második kötetét elol
vasván akarva-akaratlanul is összevetettem 
azt a groteszkről, mint irodalmi műfajról ol
vasottakkal. Konkrét művekkel nem. Éspe
d ig  azért nem, m ert — noha a műfaji 
sajátosságokból adódóan természetesen a 
kapcsolódási felületek tagadhatatlanul meg
vannak — itt, ha többről nem is, mindenesetre 
valami másról IS van szó. A groteszk az em
beri lét esetlegességére tapint rá, vastag kon- 
tűrrel rajzolja körül az emberi cselekvés és 
gondolkodás árnyoldalait, egyszóval az iro
dalmi karikatúra eszközeivel ábrázolja a lát
szat kulisszatitkait. Mert mi más történik 
például A furcsa alakú tök című írásban, ha 
nem pont ez? Kilidzs Arszlán, a fiatal szel- 
dzsuk szultán egy döntő fontosságú, ámde 
számára vesztett csata utolsó, tragikus jele
neteit egy közeli hegyfokról szemléli, és ahe
lyett, hogy perspektívában gondolkodva 
esélyeit mérlegelné, egy kocka alakú tökre 
gondol, amit gyerekkorában látott a szultáni 
palotakert egyik végében. A tragédia teljes 
mértékben föloldódott, eltűnt, képletesen 
szólva: a többezres hadseregek harca és a 
történelmi jelentőségű mozzanat egy másik 
síkon a kockatök különös alaktanának vizs
gálatában csapódik le — és hogy mi a kap
csolat a két dolog között, annak keresése 
teljesen lényegtelen. A tragédia egyre na
gyobb méreteket öltő kerek egésze formát és 
jelleget vált. Végül is erről ismerszik meg a 
"par excellence" groteszk: nincs tragédia, 
nincs kom édia, nincs apokalipszis, se 
mennybemenetel, se katasztrófa, mindezen 
tényezők súlyos értékfosztásban részesül
nek, és nem marad utánuk más, mint az a 
fölismerés, hogy itt tulajdonképpen nem is 
ezekről van szó, nem holmi történelmileg 
vagy társadalmilag megítélhető mozzana
tokról, hanem általános emberi dolgokról, és 
főként magáról az életről, mely áttekinthetet
len, végtelen, és amely nem feltételez önma
gán kívül semmit.

Ezért rombol mítoszt, sújt le a véglegesen 
leszögezettnek vélt abszolútumokra, arra a 
tévhitre, miszerint mindennek jól körülhatá
rolt, leszögezett, konkrét oka van. A véletlen, 
az esetleges itt a két megkockáztatható (akár 
a tök?) kulcsszó.

Lássuk most, hogy mit csinál (sic!) Mol
nár Vilmos az ember-isten kapcsolatából le
vezetett abszurd vüágbavetettség-érzéssel. 
Vegyük most az Ünnep előtt című karcolatot. 
Az írás egyetlen zsúfolt és csattanót sejtető 
m ondat vonaton utazó elmehunytakról, 
mely abban a — metafizikus? antimetafizi- 
kus? — hipotézisben nyeri el végkifejletét, 
hogy mi lenne, illetve mi lesz, ha majd "egy 
szép napon minden furcsaelméjű bolyongó

egyszerre fog megérkezni egy nagy vasúti 
csomópont állomására." A buzgó kritikus 
fölkapja a fejét és pennáját egyben; serényen 
körmölni kezd, a vonat útját az egyetemes 
emberi céliránynak, az ''elmehunytakat" az 
embereknek felelteti meg, és azt a hatalmat, 
amely őket a vonatra ültette, amely őket útra 
tette, az istennek. Petri Csathó Ferenc írta a 
Causa sui c. versében: "az Isten nem hagyott 
reánk tudást". És Anna Janus-Sitarz pedig: 
"... Isten sokat vesztett tekintélyéből. Szent
sége, érinthetetlensége és tökéletessége na
gyon gyanús. Az isten furcsán távoli és 
idegen. Olyan ideális, hogy szinte már valót
lan". (A. J-Sz.: Az irodalmi groteszk) És hogy 
Beckettnél mi történik, tudjuk jól. A szerep
lők mozgása (ha nem is mozgástere) mini
mális, ám várakozásuknak mégiscsak van 
valami célja. Molnár Vilmosnál a helyzet kis
sé más és bizonyos értelemben fordított. Itt is 
magukra maradnak az emberek, de mégcsak 
nem is ebben a világban, hanem saját fantaz
magóriáik birodalmában, lévén hogy bolon
dok, és úgy általában kellenek a fenének, 
mert az emberinek elkönyvelt normarend-

Nemes Maria: Előadás

szer nem mérhető sem rájuk, sem pedig hoz
zájuk. Hiszen azt sem tudják, "hogy kicso
dák, honnan jönnek és hová m ennek, 
képtelenek egymásba fűzni két értelmes 
szót, csak hadarnak érthetetlenül". Ionescó- 
nál ez legalább lemérhető, hiszen szereplői 
maguk a közönség füle hallatára hablatyoló 
"elmehunyta1;", a társalogni képtelenek — 
ám itt ez is csak az utalás szintjén van meg, 
nincs hang, csak kép, nincs kommunikáció, 
és arra való próbálkozás sincs. Kegyetlenül 
éles karcolat.

Legenda, mítosz és — a Link mese c. írás
ban (már címében is) — mese egyaránt meg
válik megszokott, elfogadott értékétől és 
helyétől; az emberi gondolkodás sztereotípi
ákra való hajlama burkoltan vagy nyíltan 
szintén lelepleződik a kötetben. A Titkos tör
ténet-ben Molnár Vilmos mesteri bravúrral 
eltünteti a cselekményt és szereplőt egya
ránt, mégpedig a hagyományos elbeszélés 
eszközeinek használatával. A nyelv végtelen 
lehetőségeit fölismerve ebben az elbeszélés
ben, vagy d/beszélésben a cselekvés alanyát 
és tárgyát homályos utalószavakkal, határo
zatlan névmásokkal, töltelékszavakkal teszi 
általánossá, esetlegessé — és egyszersmind 
általános érvényűvé. Ez a köznépi "bárkivel 
megeshet" egy-kalap-alá-gyűjtés kirigurázá-

sa éppúgy lehet, mint egy — teszem fel — a 
Sacramento völgyében kutató aranyásó sze
rencsés napjának története.

A nyelvi határok emberi értelemmel föl 
nem fogható, m isztikus távlatát elemzi 
konkrét történetekbe iktatva A tökéletesség 
megkísértése c. triptichon is. Három, témájá
ban különböző, ám a mélyrétegekben egy
máshoz szorosan kapcsolódó elbeszélésben 
tárgyalja Molnár Vilmos a szó kiejtésének 
módozatait, szereplőinek a tökéletes kiejtés 
keresését adva feladatul. Hogy ez a szó ép
pen a Bois-de-Boulogne, az nem célzatos, 
lehetne bármely más szó, vagy szókapcsolat 
is. Ám az, hogy e szókapcsolatot végül egy 
olyan személy ejti ki tökéletesen, aki halála 
előtti utolsó másodperceiben tér magához, 
és csak azért, hogy kiejtse, ez már nem vélet
len. Csak ott, az élet és halál kettős iránya 
közt nyerhet távlatot és módozatot, magya
rázatot és eszközt minden emberi törekvés, 
ahol a testtől a lélek, ott válik el az embertől 
a szó is, és ott lesz tisztán önmaga. Talán 
abban az egyetlen, végtelen pillanatban.

Az ember által igaznak vélt, ámde áligaz
ságnak bizonyuló elvek, dolgok tárgyalásán 
túl nagy hangsúly tevődik ebben a kötetben 
a sztereotípiák leleplezésére is. Valahány
szor a megszokott kerékvágásban haladó 
dolgok egy adott ponton egyszerre csak ki
fordulnak magukból, netán önmaguk ellen
párjává alakulnak, az ember meglepődik, 
esetleg megriad, vagy — jobb esetben — 
nevet. Mindenesetre értetlenül áll egy ideig, 
ahogy Grzés, Az értelmetlen csoda főszereplő
je is, akinek egy reggelre egy arasszal és két 
ujjal nagyobb lett az ágya. A  szintén emberi 
bizonyosságkeresés ösztönné vált indíttatá
sának engedelmeskedve Grzés méricskéli az 
ágyát, méretet vesz a csodáról. De sugallatot, 
üzenetet nem bír sehogyse kibogozni az 
egészből. Nem jut vele sehová sem. Végül 
talán mégis: új módszert keres ruhái magára 
öltésében.

Az idő sem a régi Molnár Vilmosnál. A 
tetten ért idő című karcolatban (ez is egyetlen, 
pörgő, lendületesen sodró mondat) egy iker
pár életét kívánja egy fényképész szüle
tésüktől halálukig, heti egy fotó készítésével 
egy kétperces film időtartamára szűkíteni. A 
Borgesnél (is) föllelhető tér-idő dialektikájá
nak példája és elgondolkodtató újraértelme
zése.

3. Megállók itt; célom nem az elemzés, 
hanem az érintőleges bemutatás: a műfaj itt 
az ún. "előzetes", az olvasás előszobája, ahol 
a vendéget köszöntik.

Mostanság, amikor helyenként, sőt gyak
ran már az irodalomnak sem igen akaródzik 
az lenni, aminek megszoktuk, vagy aminek 
lennie kell, amikor a műfaji keveredés majd
hogynem kioltja esetenként a műfajokat — 
anélkül, hogy újat teremtene legalább — itt 
áll a bizonyosság Molnár Vilmos kötetében 
arról, hogy vannak dolgok, amelyek mindig, 
minden korban ugyanazok, hogy hiába sal- 
langozza az ember magát és környezetét tele 
elvekkel, magyarázatokkal, úgyis éppen 
olyan esendő, nevetséges marad, mint ami
lyen mindig is volt, valahányszor több akart 
lenni magánál. És itt áll az is, hogy hiába 
vagyunk különbözőek, vagy szándékszunk 
különbözni egymástól: akár a kártyán, hátol
dalunkon nekünk is egyforma a nyomás
minta. E könyvet olvasva derüljünk jókat 
(mert lehet) és bólogassunk is utána komo
lyan (mert van mire).

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

LÁSZLÓFFY CSABA

A száműzött
A törpe, kopaszodó alak roskadozik az 

óriási korona súlya alatt. Egy fej nélküli vé
res kísértet nyújtja ki kezét jogos tulajdoná
ért, a koronáért: XVI. Lajos francia király!... 
Az angol karikaturistáknak jól jövedelmező
— jó fogás — ez a "NAP" (Napóleon). Szá
mlikra egyelőre még mulatságos az Első 
Konzul, Bonaparte telhetetlensége: a Francia 
Köztársaság halála. Két orvos hajol a frígsap- 
kás fiatal nő holtteste fölé. "Mi történt?" — 
kérdezi az egyik. — Hisz tegnap még makk- 
egészségesnek látszott." — "Balsikerű szülés
— feleli a másik. — Belehalt abba, hogy a kis 
hatalombitorlót a világra hozta."

Egy tömzsi, kurtalábú, cseppet sem nőies 
alkatú francia hölgy, Madame de Staél a Szi
getországban készült gúnyrajzokról érteke
zik kifogástalan ném et társaságban. A 
weimari fejedelmi udvar érdeklődésének — 
de a város "szellemi udvaráénak" is — most 
ő áll a középpontjában: mint feltűnő jelenség 
s egyben mint az éppen csak erjedő francia 
császár-ellenes (köz)hangulatot tartósítani 
hivatott perszóna. Mosolya több mint bájos: 
sugárzik belőle a meggyőző erő. Gondolatai 
pedig borotva élesek, úgyhogy a férfiúi hiú
ság, a képzelt fölény ritkán képes ellenállni 
egy ilyen rendhagyó női kihívásnak. Német 
hallgatósága szerencsére keveset tud arról, 
amit a jakobinus lapok Franciaországban e- 
lőszeretettel siettek kiemelni a műveltség
ben és anyagiakban dúskáló, de mindenben 
kotnyeles harcona természetéből — "arról 
nem tehet ön, hogy csúnya, de arról igen, 
hogy intrikus..." —, s amire Madame de Staél 
(jól tudván, hogy nagy ellenfele mozgatja a 
szálakat a sajtóban is) nem egyszer szólta 
volt el magát a kölcsönös komplexust illető
en. "Bonaparte, lám, nem is olyan mindenha
tó, ha tart tőlem, egy védtelen asszonytól. Ez 
büszkeséggel tölt el, de rettegéssel is..."

Nincs ebben semmi túlzás. Uralkodók, 
országok félnek a verhetetlen hőstől, aki 
1804 májusában császárrá koronáztatta ma
gát, és újsütetű vezető embereivel s marsall- 
jaival fegyverkezve Európa meghódítására 
készül. A társalgás témáját képező gúnyraj
zokat is valójában Anglia félelme szülte, az, 
hogy Boulogne környékén, a tengerparti tá
borokban jelentős francia haderő készül a 
Brit-szigetek megszállására.

— En régóta sejtem már, hogy Bonaparte 
egy nagy kalandor... A művészetek és tudo
mányok pártolása, az akadémiai tagság 
mind csak álcázása volt teljhatalmú vágyá
nak, hogy diktátor lehessen — folytatja Ger
m aine de Staél a m eggyőző agitációt; 
hirtelen köhögni kezd (pedig csak egyet kor- 
tyintott a mézszínű, hideg rajnai nedűből), s 
kerek pofikája egészen belepirul.

A társaság arcáról még az a kevés derű is 
lehervad, amely az angol karikatúristák re
mekléseinek kijárt; visszafogottan hallgatják 
a francia császárságból érkezett (száműzött) 
ritka vendég szavait. Madame de Staél már 
Napóleon születésnapjának a megünneplé
séről tudósít — látszólag szenvtelen zsurna
liszta hangon: a vad lelkesedés mindenkép
pen impozáns leírása önmagáért beszél, a 
távoli a Csatornán túli nagyhatalom és a 
törékeny magányos nő közötti kontraszt pe
dig (Germaine ráadásul a zsarnok császár

földjén hagyta hátra gyermekeit) 
a végsőkig fokozza a hatást és bor
zolja az asztalnál ülő begyepese
dett vagy legalábbis elkényel- 
mesedett (a Goethe esetében talán 
találóbban hangzik az elkényezte

tett) széplelkek idegeit.
— Soult parancsnoksága alatt 80 000 ka

tona sorakozott föl Boulogne és Montreuil 
mezein... — Germaine ezt már olvassa. — A 
dombon Napóleon gótikus stílusú vastró
non foglalt helyet, minisztereitől, marsalljai- 
tól és adm irálisaitól körülvéve. A trón 
lépcsőjén állotak hadsegédei. A trónon túl a 
száz meg száz csatában zsákmányolt erdő- 
nyi zászlót, pasák lófarkas zászlait, mamelu- 
kok lobogóit állították föl. Dél volt. Meg
szólaltak a dobok...

Schiller itt nem állja meg, hogy epésen 
közbe nem szúrja: — Egyiptom azért még 
neki is túl nagy falatnak bizonyult!...

— Egyelőre — vágja rá a jól értesült sze
mély sötét elszántságával Madame de Staél, 
majd folytatja a Moniteur-ben megjelent kró
nikát, amellyel a császárnak, miként az egész 
születésnapi ünnepséggel, az volt a leplezet
len célja, hogy harci készültségével tüntes
sen a külföldi vendégsereg előtt. — A 
dobszónál tartottunk... "Katonák — szólalt

meg Napóleon. — Megesküsztök-e, hogy 
akár életetek föláldozásával is megvéditek a 
francia név, hazátok, császárotok becsü
letét?" — "Esküszünk!" — mennydörögte 
egyhangúlag az egész hadsereg...

Germaine kiélvezte a hallgtóságra tett 
hatást, vigyázva persze arra, hogy mosolyán 
ne üssön át a mesterkéltség. Magának beval
lotta már, hogy van némi igazság abban, 
amit irigyei, ellenfelei mondanak a háta mö
gött: ennek a nőszemélynek szinte minden 
cselekedete kiszámított (csak nehogy a zse
niális tehetségű Benjamin Constant iránti ér
zelmeire vonatkoztassák), nem átall ver
senyre kelni a hivatalos politika propagan
dájával, pedig Napóleon annak igazán nagy- 
mestere!... E jellemzést m indenképp el
ismerésnek könyvelheti el, a lelke mélyén 
nem is tiltakozik ellene.

Egy másik nő jár az eszében, akire titok
ban nem olyan rég még irigykedett. Semmi
képpen sem ellenfele (legfeljebb ellentéte), 
jóllehet a gyűlölt ellenség testvérhúgáról van 
szó. Pauline Bonaparte! Szerencsétlen kis te

remtés! — gondolja róla Germaine (vajon e- 
gészen őszintén?). — A herdg hercegnőnek 
(Pauline a párizsi Moniteur közleménye sze
rint mint Napóleon húga, akárcsak a francia 
hercegnők és hercegek, megkapta a Császári 
fenség címet) mintha hajlama volna hozzá, 
hogy maga ellen fordítsa a sors szerencséjét. 
Egyetlen közös vonásuk, hogy eltemették 
férjüket (Pauline valamivel hamarabb, ámde 
ő is nehezen viselte el özvegyi fátylát), és 
hogy nem tudnak betelni a férfiakkal. Per
sze, más-más módon kielégítetlenek.

"Paulette féktelenül beleveti magát min
den élvezetbe, még a buja nőkkel űzött ho
m oszexuális  gyönyö rökbe  is..." Ger- 
maine-ből az  ̂ilyen értesülések viszolygást 
váltanak ki. Őt legfeljebb a kíváncsiság ker
geti újabb kalandokba (valamikor ő is oda- 
adóbb term észet volt, igaz); szereti, ha 
hallgatják, ha csodálják, életeleme a szerve
zés, a vitatkozás, egy fél éjszakáról is szíves
öröm est bárm ikor lem ond, csak lelkes 
közönségre, méltó partnerre akadjon. És hát
— miért ne? — őt hallgassa, őt bálványozza 
a legkiválóbb és a legjobb képű férfi!... Az 
ágyba csalogatásnak sok fortélya és útja le
hetséges.

Miként vélekedhetnek felőle vajon ezek 
az új kiválóságok?... Pocak és szürkeállo
mány tekintetében egy Goethére, egy Schil
lerre (no, azért még az idétlenül bandzsalító 
Schlegel is kiköveteli a magáét!) büszkeség
gel tekint manapság az egész német föld, 
még a fejedelmi udvarok másmilyen fényes
ségre vágyó, rajongó vagy sznob gyülekeze
te is... Ha nem is elégíti ki őt maradéktalanul, 
amit itt megkaphat, de esze ágában sincs — 
nem is volt soha — felvenni a versenyt a 
diktátor húgának sikereivel. Hát még a Pau
line kezecskéjét ékítő foltokkal (állítólag a 
vérbajjal jegyezte el magát még férje életében 
a gyarmatokon).

"A hölgy ízig-vérig párizsi teremtés" — 
biccent fejével Germaine felé Goethe. Nem 
kell attól tartania, hogy duruzsolását, költő
társán kívül, más is meghallhatja, hisz a tár
saság m ár a nótázásnál tart, részint el
bágyadt a bortól. "Sziporkázó, meg kell adni
— folytatja félig nyitott szájjal Weimar szel
lemi tekintélye. — Téved, aki azt hiszi, hogy 
csak az udvar estélyei érdeklik, vagy a bálok. 
Jó tudni, hogy Vand kanton ilyen vadócokat 
is nevel olykor. Svájc polgárairól soha nem 
voltam nagy véleménnyel; begyepesedet
teknek tartom egy kicsit őket. Jóllehet az 
öreg Necker bankár létére mindig is értett a 
számtanhoz meg a logikához. Staél asszony
ság, persze, meglehetősen sokat locsog." — 
Szeme sarkából figyeli vendégüket, akinek a 
kiadós dicsőség, no meg az ital bizonyára 
megszállta a fejét, mert előbb mintha várat
lanul megnémult volna, aztán minden ok 
nélkül elkezd nevetgélni, majd hahotázni, 
ajka hirtelen elfehéredik, szeme mind mo
hóbban tapad az arcokra, főleg a férfiakéra. 
Goethe szemében jóindulat csillan meg. A 
vihorászó Germaine, úgy látszik, félreérthet
te a költő nagylelkűségét, mivel váratlan len
dülettel felkap egy butélia bort, és az 
esetlenül m ozduló Goethébe karolva, a 
nagydarab embert magával vonszolja az 
eperfák alá, s kéri, hogy bontsa ki neki tüstén 
az üveget, mert megszomjazott. "Netán azt 
várja tőlem, hogy a fogammal nyissam ki, 
mint holmi udvaronc — mormogja Goethe.
— Az ilyen idegizgalmak cseppet sincsenek 
rám jó hatással."
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*
Germaine csupán egy csendes zugra vá

gyott Egy pohár vizet kért a szobalánytól, és 
tőle szokatlanul halk hangon megkérdezte, 
hol pihenhet le, bár egy, másfél órára. Mire a 
lány szótlanul fölvezette az öreg grádicso
kon.

Nem nyugtatta fáradt tekintetét, mint 
szokása szerint máskor, a régi, nemesi erede
tű bútorokon, a lakkozott oszlopokon nyug
vó magas mennyezeten, hanem összeku
corodva valósággal belefészkelte magát a 
tiszta, könnyű ágyba.

Alom helyett azonban, mint aki hipnózis 
alatt áll, félig csukott szeme különös, idegen 
vidékre nyílott bókoktól, vitáktól távol, 
nagyra törő jellemeket nélkülöző világba, 
ahol senkinek meg nem fordult a fejében 
férfias erőszakkal vádolni őt, vagy valami
lyen, a családjára is veszélyt hozó őrülettel. 
Mintha nemcsak idegen testbe költöztették 
volna lelkét, de nem jutottak eszébe rendkí
vüli gondolatok, merész elhatározások sem 
(például a Napóleon hatalmi rendszerére ár
nyékot vető vádak, miszerint a szellemi élet 
hanyatlóban van, a jellemek eltorzulásának 
vagyunk a szemtanúi). Megszokott őrültsé
geitől eltérő kapridók vettek erőt rajta, és 
csupa tétovázás. Tehetetlenül kereste magá
ban — mint sűrű, nehéz ködön át — a dü
hödt nőszemélyt, a negyvenéves "vaskos 
szirént" (valamelyik, a császárt istenítő, en
gedélyezett kiadványban Mme de Staélt an
nak titulálták); már abban sem volt biztos, 
hogy ő írta valaha a Corinne-1, mely népsze
rűvé tette nevét a nagyközönség előtt. A csá
szár ravasz rendőrminisztere, a sakál képű 
Fouché valakinek, talán a rendszerint óva
tos, gyenge ellenállást tanúsító Benjáminnak 
a közbejárárásával mintha még rá akarta vol
na venni valamire: esetleg arra, hogy szúrjon 
be könyvébe néhány hízelgő szót Napóleon 
lángelméjéről... De már nem emlékszik rá, 
hogy miként reagált a provokációra. Neki 
szólt-e a bizalmas üzenet egyáltalán?...

Már csak olyasmik ötlöttek fel benne, 
hogy korához és bájtalan külsejéhez nem 
illő, kihívóan merész ruhát hordott, a csá
szárt viszont fdbőszítette a női ruhák legú
jabb divatja, s a hivatalos fogadáson tün
tetőleg elhagyta a kivilágított termet, mert 
túlságosan mélynek találta az ő dekoltá
zsát... De ahogy a velencei tükörbe pillantott, 
mintha mégse magát látta volna azon a foga
dáson!...

Alig kivehető suttogás ütötte még meg a 
fülét: "A fürdőhely egész közönsége kivo
nult, hogy láthassa!"... S egy erőtlen ajakrán
dulással fedte el arcát a levendula illatú 
lepedővel. Már tudta, a szokásosnál na
gyobb adag ópium az oka, hogy mindezt így 
látja és hallja. "Jöhet a bősz Napóleon! Hívja 
össze akár az összes politikai lapok munka
társait, mit bánom! Egyáltalán, hány lap 
megjelenése engedélyeztetik még?...”

Ajkán ezzel a mondatfoszlánnyal és egy 
infantilis vigyorral kötött fegyvemyugvást 
az öntudatlansággal.

*
Szeszélyes zarándoklás egyik fürdőhely

ről a másikra. Az orvosok konzíliumot tarta
nak, s noha már nem olyan tökkelütöttek 
manapság, hogy minden titokzatos tünetre, 
betegségre érvágást javasoljanak, de egyik 
akadémikus úr óvatosabb és nyilván hajbó- 
kolóbb a másiknál — mint holmi esetlenül 
tébláboló pelikánok —, hiszen a császár hú

gáról van szó; a téves diagnózis ezúttal 
könnyen felérhet a tudós főt (tudatlan 
agyat!) sújtó halálos ítélettel.

Pauline már unja a tiszteletére rendezett 
sok ünnepséget, a bálokat is, a hideg zu
hanytól már egyenesen iszonyodik. A csem- 
pézett fürdőkádakban szívesen megcsodálja 
karcsú testét, hibátlan bőrét, és hát, buzgón 
szürcsölgeti a keserű, a tojásízű-szagú 
gyógyvizeket. Olykor, hosszas unszolásra, 
ha nem is korhű, de csinos öltözetben— nem 
utolsósorban, ha a háttér is "csinos", mint 
Pisa városáé — megjelenik valahol a rögtön
zött színpadon, fellép egy Comeille-darab 
enyhén romantizált női szerepében. (Radne- 
műről szó sem lehet, császárfivére megtud
ná és neheztelne miatta. Napóleon újabban 
különben nagyon gyanakvó: a történelmi 
vonatkozású dialógusokra egyből rámond
ja, hogy azokat társadalmi, politikai izgatás
ra szánták, nyilván  őellene. O, halo tt 
szerzők! Voltaire Mérope-jának előadásában, 
amikor a színész ahhoz a verssorhoz ért, hogy: 
"Az első, aki király lett, holmi szerencsétlen 
katona volt", s a közönség tapsolni kezdett, 
Napóleon elborult homlokkal "replikázott" 
díszpáholyában: "Az olyan férfi, aki a maga 
erejéből jut trónra, legkülönb embere évszáza
dának". S másnap utasította a cenzort, hogy 
tiltsa le a darab további előadásait.)

Joséphine, Napóleon hitvese és a híres 
szépségű (és angolbarát) Juliette Récamier 
mellett Pauline Bonaparte a császárság har
madik asszonya, akiről a legtöbbet beszél
nek, suttognak a szalonokban, utcán, min
denütt. A luccai fürdőben is elvárták volna 
tőle, hogy kedves mosolyával és újonnan 
tervezett és készült ruhában, kalapban s ed
dig még nem hordott ékszerekkel elnököljön 
az ünnepségeken; de ő feltűnően udvariatla
nul viharzik ki, nem is egyszer, az előkelő 
társaságból. A pékek meg a hentes portékáit 
sem veszi igénybe (vajon csak egyszerű fo
gyókúráról lenne szó?), alig mutatkozik a 
nyilvánosság előtt... Pedig megszokták tőle, 
hogy esztelenül költekezzék, és kedve sze
rint kielégítse asszonyi szeszélyeit. Mint öz
vegy generálisné 700 000 frankot örökölt, 
Napóleon emellé 60 000 frankos kegy díjat 
juttat neki magánpénztárából. Utóvégre első 
férje "dicsőn halt meg a posztján". Leder 
tábornok tulajonképpen egy kolónia, San

Domingo meghódításának lett az áldozata: 
ezrekben számolták a sárgaláz halottjait a 
francia ármádiában akkoriban. Persze a fe
keték, a bennszülöttek lázongása súlyosbí
totta s tette végzetessé a köztársaságiakból 
gyarmatosítókká "avanzsált" francia kato
nák helyzetét, miután Napóleon 1802. május 
20-i dekrétumával érvénytelenítette a Kon
vent nyolc évvel korábbi — a rabszolgaságot 
eltörlő— határozatát. A Forradalom örököse 
elárulta a forradalmat.

Bonaparte generálisa hősiesen nézett 
szembe a sárgalázzal, de nem segített rajta a 
purgálás, a jegelés, a hidegfürdő, még a bő
ven adagolt koffein sem... Az özvegy, kisfiá
val, nyolc hétig lebegett halott férje urnájával 
a hullámokon, nézett farkasszemet a viharos 
tenger erejével, hogy egyszer már hazai föl
det érjen. Pauline fésülködőasztala előtt áll
va, valahányszor karikás szemét, érzéki 
száját tanulmányozta a tükörben, s az illatos 
krémbe mártott újhegyével gyöngéden dör
zsölni kezdte a száraznak érzett bőrfelületet, 
nemigen gondolt arra, hogy gyenge idegze
tűnek született. Azt a végtelennek tűnő ten
geri vándorlást, amely oly nagyon kifárasz
totta (a sok ágyúdörgés és a sebesültek nyö
szörgése, a cafatokban lógó véres ruha meg 
hús, s a sebtében amputált végtagok is mind 
nyomot hagytak nyilván lelkében), azóta 
kellemesebb zarándoklások, rugózó hintá
val megtett utak, kedvtelések követték; sok 
kedves, új arccal ismerkedett meg, jó néhány 
különc vagy tolakodó alakkal is persze. Épp 
ez okozott gondot elsősorban a fivérének.

Napóleont bosszantotta, hogy nem min
dig tudja ellenőrizni húgát (s ha csak egye
dül ő lett volna! de ott volt az egész népes 
Bonaparte-família). Pauline sohasem bizo
nyult eléggé körültekintőnek, jó emberisme
rőnek. A császár nem amiatt aggodalmasko
dott, amiről egyik konzulja tájékoztatta, 
hogy a hölgyeknek a drága fürdőhelyen való 
tartózkodása nagy költségekbe verte, de le
hetetlen a fenséges személynek (Pauline- 
nak) kedvében nem járni; Napóleon tudni 
akart Pauline m inden lépéséről, minden 
mozdulatáról, ismerkedéseiről és találkozá
sairól, s már attól dühbe jött, ha húgáról a 
bizalmas napi jelentések késtek. Sikerült 
mindenkit megfigyeltetnie, akivel kapcso
latban állt vagy aki érdekelte; nem fog hát 
épp a saját családja ellenőrzésében kudarcot 
vallani! Az a szánalmas teremtés — a tulaj
don húga! — a minap sírta el magát előtte, 
hogy nem akarja többé nyilvánosság előtt 
látni azt a Venus szobrot (de előbb hagyta, 
hogy róla mintázzák meg), mert az ő melle 
már nem olyan rugalmas, és az az ártatlan 
kőp(r)ofifi) — ezt más is láthatja — már nem 
nagyon hasonlít rá! Ráadásul újabb ifjú mű
vészek, éhenkórászok üldözik, hogy legyen 
az aktmodelljük...

Az angliai partraszállásra és az Európa 
feldarabolására készülő császár azonban 
leginkább az összeesküvőktől tartott. Mind
egy, hogy hőbörgő forradalmárok az illetők, 
akik a forradalom és a köztársaság elárulá
sával vádolják őket, vagy a Bourbonok oda
adó hívei: megrögzött royalisták. Az utób
biakra nem nehéz ráfogni, hogy nemzet- 
árulók, angol kémek, és tüstént kivégeztetni 
őket.

Pauline édeskeveset tud a bátyuska ag
godalmairól és mesterkedéseiről. (A rendőr
ségi hírek szerint a fiatal d'Enghien herceget
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is azért végezték ki, mivel összeesküvést 
szőtt a császár ellen.) Napóleon ügynökei 
gátlás nélkül vállalják a hóhér vagy a lakáj 
szerepét. Egyik ilyen jóképű "lakáj" környé
kezte meg épp Pauline-t, aki zaklatott állapo
tában előbb már-már lefeküdt az illetővel (de 
úgy, hogy ukmukfukk az ágyához paran
csolta), hogy aztán váratlanul kezet emeljen 
rá, mi több szolgáival megkötöztesse.

Úgy látszik, ez a fürdőkúra sem sikerült; 
a kis Pauline-t migrén gyötri (vagy talán 
egyéb betegség?). Már a Szent János-napi 
lóversenyeket sincs kedve kivárni.

A hercegi hintó indulásra készen áll. Pa
uline félrehúzza az ablakfüggönyt, kinéz. Az 
egyik ló mellső lábával türelmetlenül, erélye
set dobbant; a vadonatúj patkó alatt szikrát 
vet a kövezet. Ennyi elég, hogy Pauline-nek 
az izgalmaktól megnyúlt, megfinomult arc- 
ovnásai a rémület tüzében hirtelen eltorzul
janak. Előbb egy hangtalan sikoly — az 
érintéstől máskor rendszerint utálkozó fi
nom ujjak most görcsösen kapaszkodnak 
tárgyba, személybe (így szokott kezdődni 
nála az idegroham); a másik pillanatban már 
sikoltozva igyekszik szabadulni mindentől 
és mindenkitől. Pauline a mellét markolja, 
szorongatja; zokogva rángatózik. Látszólag 
elalél, de aztán újult erővel s vad indulattal 
tépi a vele bajlódó cselédhad és az úri párt
fogók ruháját. Éles körmeit mélyeszti azok
ba, akik nyugtatni próbálják s őszintén szá
nakoznak állapota miatt. Szemtanúk jelen
tése szerint tűrhetetlen állapota ezúttal két 
óra hosszat is eltart, míg teljes az összeomlás. 

♦
— S ezalatt zsarnok testvére újabb gonosz 

merényleteken törte a fejét, melyek — hi
szem, hogy ki fog derülni egyszer — kisebb
rendűségi érzésére vezethetők vissza. Ez az 
oka az én száműzetésemnek is.

Madame de Staél elemében volt. Büszke
ség töltötte el — különösen itt, a lengyel 
kolónia vezető családjának hajlékában —, 
hogy ő Napóleon büntetésének az áldozata. 
Anna Saipeha hercegnő, Andrzej Zamoyski 
lánya szoros bartáságban állt Tadeusz Kosd- 
uszkóval, a lengyel felkelők főparancsnoká
val, aki ebben a házban szokott megszállni.

A francia császár pocskondiázását azon
ban a haladásért és szabadságért síkra szálló 
lengyel társaság mintha mégsem fogadta 
volna egyértelmű elismeréssel. Midőn Ger
maine még ott tartott, hogy a felügyeletével 
megbízott csendőr tisztnek (G. hadnagynak) 
— aki udvariasan negyvennyolc órát enge
délyezett még neki, amíg a császári parancs
hoz híven elhagyja Párizst — azt találta 
mondani, hogy: 'látja, uram hova vezet, ha 
egy asszony szellemes", a lengyel nemesurak 
és hölgyek rokonszenves mosollyal néztek 
rá. Amikor viszont a császár kicsinyes vétke
it, korlátoltságát próbálta summázni azzal, 
hogy Napóleon fél a nyomtatott betű erejé
től, vagyis sokkal alattomosabb zsarnok, 
mint amilyen bátor hadvezér a csatatéren, 
már megoszlottak a vélemények, volt, aki 
felállt, zavartan sétálgatott, majd kiment, 
mintha nem szívesen hallgatná a vendég 
(méghozzá egy francia nő) vádaskodását. 
Pedig Germaine tényekkel támasztott alá 
mindent. Elmondta, hogy a párizsi főcenzor 
buzgólkodását a császár 24 ezer frankkal fi
zeti meg évente, a többi cenzorét 12 ezerrel, 
rengeteg könyvet koboznak el a kiadóktól, 
legtöbbször meg is semmisítik őket. A forra

dalom idején — ki ne emlékezne még rá! — 
hatezer újság jelent meg Franciaországban, 
ebből ötszáz Párizsban. Az 1800-as évek ele
jén már csak hetven-valahány politikai lap 
látott napvilágot, az örökös Első Konzul gon
doskodásának köszönhetően persze. Aki 
egy újabb rendelettel hatvan lapot betiltott. 
A többi tizenhárom megjelenik ugyan, de 
látnivalón fakó, színtelen újságok mind. A 
Moniteur, a Journal de Paris, a Gazette de 
France politikai hírei egytől egyig Napóleon 
dicsőítésére szorítkoznak... De mégis, nem 
különös, mégis — s Madame de Staél hangját 
itt kérlelhetetlen gúny tette élessé —: ő, aki 
arra készül, hogy sorra verje Európa hadve
zéreit és kedvére változtassa meg a határo
kat, az ólombetűk légióival szembesülve úgy 
tesz, mint századokkal előbb holmi kis né
met választófejedelmek, akik gátat próbáltak 
vetni Gutenberg korszakos találmányá
nak?!...

A társalgás feszélyezetté vált; különösen 
Antonia Krasinska asszony neheztelt szem
mel láthatóan a "betolakodó" nőszemélyre, 
aki feltartóztathatatlan szóáradatával fedd
hetetlennek hitt hősét molesztálja; a herceg
nő ugyanis abban a meggyőződésben élt 
eddig, hogy még Varsóból is szemmel tart
hatja — miként ha tulajdon gyermekének — 
a nagy Napóleonnak viselt dolgait.

Viszonylagos az emberek szabadságesz
ménye (s még a népeké is!), gondolta magá
ban Germaine. A francia értelmiség leg
jobbjai már mióta az önkényeskedő zsarno
kot látják Napóleonban, aki a legalapvetőbb 
szabadságjogokat is lábbal tiporja. A lengyel 
arisztokraták azonban (mit nekik a Francia 
Köztársaság sok fölösleges áldozattal meg
szerzett vívmánya!) úgy tekintenek a győz
tes hadvezérre, akitől Éurópa reakciós urai 
reszketnek, mint a világ felszabadítójára. Ki 
tudja, mióta vár rá, akár a messiásra, a felda
rabolt Lengyelország s leigázott nemzetük.

Germaine jól emlékezett első nagy csaló
dására. Noha apja korábban figyelmeztette 
már, ő rajongással tekintett a vakmerő ifjú 
Bonaparte minden lépése elé. Fel is ajánlotta 
a Direktóriumnak szerény szolgálatait (egy 
kezdő tollnokét, aki azonban a svéd követ 
feleségeként némi nemzetközi befolyással is 
bírhatott) —: "az ingatag politikai helyzetre 
való tekintettel", valahogy így fogalmazott, s 
ez válthatott ki, utólag tisztábban látja, némi 
bizalmatlanságot a hatalom képviselőiben. 
Különben az ő házassága is meglehetősen 
ingatagnak b'zonyult; Staél gyenge jellemű 
férfi volt, mint egész előkelő svéd környeze
te: lump, kártyás; a könnyelmű életmód a 
maradék erőt is kiölte belőle (nyilván követ
nek is megbízhatatlannak tartották). Formá
lis kapcsolatukat is nehéz volt fenntartani 
végül, külön laktak — ha egy Madame de 
Staél esetében az otthon a nagyvilágon kívül 
egyáltalán jelent valamit is —; ezért a halott 
férj porhüvelye sem került a családi kriptába 
a svájci kantonban: a szerelem nélküli frigy 
után Germaine nem tudta volna elviselni, 
hogy két fia "olyan férfi sírjánál imádkozzék, 
akihez vér szerint nem is tartoznak"... A 
visszaemlékezés megrendítő momentumát 
azonban az jelenti az ő számára, mikor a 
francia csapatok még 1798 januárjában bevo
nultak Svájcba, és ha tetszik, ha nem, "felsza
badították" a vandi kanton polgárait a berni 
iga alól. Kikiáltották a svájci köztársaságot, 
persze Franciaországhoz csatolva Genfet. 
(Napóleonnak ez könnyebben és látványo

sabban ment, mint az egyiptomi gyarmato
sítás.) Germanie apja Genfben született, így 
sikerült töröltetni az emigránsok listájáról. 
Neki, Madame de Staélnak viszont — aki a 
merész terveket szövő kalandorból már ak
kor ellenszenvet váltott ki, midőn bírálni 
merte a Direktórium önkényes, kapkodó po
litikáját és a Francia Köztársaság dveire em
lékeztetett — a bosszúálló császár végül 
száműzetéssel fizetett.

De még abban az 1804-es lengyel társa
ságban vagyunk. Ezúttal az ifjú Wincenty 
Krasinski adja ideges köhécseléssel a francia 
hölgy tudtára, hogy az amúgy is kényes té
mának ily tendenciózus és hosszadalmas 
taglalása kellemetlenül érinti. Ó az őszi hó
napokat s a tél nagyobb részét családjával 
Párizsban tölti. Hivatalosak a Tuileriákban 
rendezett udvari bálokra, részt vettek a ko
ronázó szertartáson; mindebben nyilvánva
lóan a császár nagylelkűségének és barátsá
gának jelét látják. Madame deStaél kellemet
lenkedése viszont (lám, ez az este is tanúsít
hatja!) korántsem ártatlanságból fakad; ne 
csodálkozzék, ha nem kap meghívást ezekre 
az udvari rendezvényekre. Napóleon fivéré
nek, Josephnek közbenjárása dacára — ezt 
az imént Germaine maga mondta — még a 
császár hitvese, Joséphine is mellőzi őt, s 
újabban mintha még az irodalmi szalonok
ból is kiszorult volna...

Hányán sejtették vajon akkor, hogy Na
póleonnak egyetlen gesztusa sem véletlen- 
szerű és önzetlen: ravaszul és a tőle meg
szokott hazárd módon ő m ár a lengyel 
könnyűlovasság létrehozásának tervével ka
cérkodott; s rátermett parancsokait egy kép
zeletbeli, jövendő m ustrára megidézve, 
hogyne számított volna olyan lelkes híveire, 
mint a becsvágyó, katonának is elszánt Win
centy Krasinski, akit már akár most bátran 
besorolhattak volna napóleoni gárdába.

Germaine maga elé idézte az ifjú Bona
parte arcát, még konzul a korából, midőn a 
nyilvánosság előtt a legkellemetlenebb hírek 
vagy megjegyzések hallatán is csak valami 
mosolyféle játszott a férfiajak körül, hogy 
senki se érhesse tetten gondolatainak külső 
reakcióját, esetleg zavarát... Mikor kis idő 
múltán az ifjú Wincenty visszatért asztaluk
hoz, és kezébe vette a felkínált feketekávés 
csészét, a nem óhajtott vendég ugyanazt az 
emlékezetes, rejtőzködő mosolyt vélte fölfe
dezni a lengyel katona arcán — pedig dús, 
szőke hajával s ültében is magas termetével 
mennyire másként festett a főúri társaság
ban, mint a csupagörcs, "göcs" Napóleon!...

Madame de Staélnak szomorúan kellett 
konstatálnia, hogy érvei udvarias, de határo
zott elutasításra találnak. Korábban átélt 
már hasonló csalódást: amikor még szent 
meggyőződése volt, hogy egyedül a hiú 
zsarnok tekinti őt nem kívánt személynek, s 
szeretné eltávolítani a francia fővárosból. A 
meg nem alkuvás nagy pillanatait élte akkor 
még — a megaláztatások hónapjai, évei 
előtt. Egész sereg barátját hívta meg szalon
jába, jóllehet a "házibarát" — az óvatos, min
dent előre megszimatoló Benjamin Constant 
— figyelmeztette, hogy jobb, ha csendben 
számol le illúzióival, s kerüli a nagy felhaj
tást... Benjamin aznap idejében meg is érke
zett Vártak. A férfi egyszer csak, mint aki 
megunta a várást, gunyoros vigyorral el
kezdte töltögetni a konyakot a metszett po
harakba. De múltak az órák és nem jelent
kezett senki. A szalon úrnője lassan ráesz
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mélt, hogy sokszor a legkiválóbb elmék is 
készek meghunyászkodni a hatalom árnyé
kában, nehogy a titkosrendőrök mint gya
nús elemet nyilvántartásba vegyék őket. 
Senki!... (Pedig Napóleon még csak Első 
Konzulként dirigált.) Egyetlen barát sem 
merte fölkeresni. Nem tudta, hogy magát 
vagy őket szánja jobban. Erőslelkű asszony 
vagyok, gondolta. — Nem fogok ez előtt a 
hiperérzékeny férfi előtt sírni.

Most viszont egyedül azt sajnálta, hogy 
nem találta ott a Zamoyskiék házában Kos- 
duszkót, mint más alkalommal. A lengyelek 
csalhatatlan "öreg lelküsmerete" állítólag 
egy svájd barátjának birtokán élt önkéntes 
száműzetésben. Germaine egy perdg nem 
kételkedett benne. Kosduszkó Fouché ren
dőrminiszter úr zaklatásai dacára sem haj
landó elfogadni Napóleon ajánlatát, hogy 
együttműködjék a franda császári csapatok
kal; de kérdés, hogy hajdani csodálói, az 
otthonról elszakadozott lengyelek a Napóle
on sziporkázva szálló tirádáitól és dicsősé
gétől m egbabonázo tt Párizsban híven 
őrzik-e még hard  örökségét, vagy csupán 
egy kopott köpenyeget és parasztfejfedőt vi
selő mogorva, megkeseredett vénembert lát
nak benne?!

Néhány másodperc alatt zajlott le mind
ez, a hallgatósága bámulatához, elragadtatá
sához szokott asszony agyában, lelkében. 
Kávéja kihűlt, de nem nyűit a csészéhez. 
Sikerült lenyelnie a telitalálatnak szánt mon
datot is — miszerint: "Frandaországban sen
ki se tudja, hogy a határon túl mi történik" 
(ezt, még mint első weimari útjának tanulsá
gát, "társasági csemegének" szánta; de, íme, 
most már megfordítva is telibe találna a "Dá- 
vid-parittya": kevesen hinnék el, hányán 
tudják vajon, hogy milyen nagyarányú fran
da földön a károsodás?!) —, és kimérten 
búcsúzott régi baráti körétől. Ezúttal a her
cegnő sem nyújtotta csókra az arcát.

Germaine csak a kocsiban vette elő zseb
kendőjét. Megtörölte vele felhevült homlo
kát, kis tokáját, és persze megdörzsölte a 
szemét. De nem sikerült kicsalnia belőle, leg
feljebb a bosszúság váladékát... (Másmüye- 
nek voltak, ó, Istenem, azok az öröm 
könnyek Weimarban, midőn újdonsült né
met barátaitól elköszönt. Az egész díszes ud
var az elragadtatás könnyes mosolyával 
búcsúzott tőle... És Berlinben is, III. Frigyes 
Vilmos kíséretében! A fél város kivonult: 
csak hogy őt lássa.)

♦
Germaine összetörtén az otthoni ágyban. 

Dobálja fejét a párnán. Nedves idő. A kastély 
mögött a tenyérnyi kert is elhanyagoltnak 
tűnik most, sok a csalán meg az elburjánzott 
vadpáfrány. A fák árnyékot adó ágai csupa
szok. Rémülten kapja föl fejét: az inas vajon 
bezárta a kaput?

Mintha kopogtatást hallott volna. Mielőtt 
elaludna, még felrémlik előtte egy csukott 
hintó, amely a kastély elé hajtott.

Arról már nincs tudomása, hogy ketten 
szálltak ki belőle. Az egyik férfi — az ala
csony, apró gombszemű — nem más, mint 
Wilhelm: fiainak Németországban felfoga
dott nevelője. Józanabb perceiben Madame 
de Staél többre hivatott filozófusként és iro
dalmárként szokta prezentálni a harminchat 
esztendős, elvált Schlegel urat. Különben 
"hű tudós kutyájának" nevezi az öntelt, kur
ta nyakú, kissé különc alakot, akit jócskán 
megfizet szolgálataiért. Életjáradékot aján

lott föl neki, sok-sok évre sikerült lekötelez
nie, hogy egyoldalú, úgyszólván "feltétel 
nélküli" hódolója legyen. Schlegel Madame 
de Staél mellett teljesen leszokott a félté
kenységről, mi több: más, vérmesebb vagy 
betegesebb férfiakat is sikerült leszoktatnia 
arról, hogy rá — mint számba jöhető potenci
ára — gyanakodjanak. A zsörtölődés azért 
nem mindig marad el, mihelyt Germaine 
alkatától és hivatásától idegen (szülősze
repben tetszeleg, és túlzásba viszi ezt a 
(szín)játékot. 'Magával hurcolt megint délre, 
Nápolyba — nyűgölődik a »hű tudós eb«. — 
Elég neki egy olajbama bőrű, göndör hajú, 
kék szemű ifjú titán, pláne ha enyhén sasor
rú... hogy elveszítse a fejét."

Ez a kifakadás Don Pedróra, Palmella 
hercegségének várományosára illik (többek 
közt). Schlegel jobban örül, ha Germaine 
nem arra fordítja energiáját, hogy megen
gesztelje féltékeny szeretőit, s valamelyik 
csaknem-fia-lehetne kérőjét leszerelje vagy 
kidobja. Ha esténként a füstölgő kandalló 
mellett fagyoskodnak, s netán Voltaire vitri- 
olos nonkonformizmusa is untatja már őket, 
szívesen gondolnak vissza megismerkedé
sük idejére, amikor Madame de Staél ekkép
pen kéjelgett: "Szinte fizikai örömöt ébreszt 
bennem a szembeszegülés egy igazságtalan 
hatalommal!"

"Akkor ismerkedtem meg Goethével is 
— kuncog a hárászkendője alatt a vacogó 
Germaine; aztán, akár egy buta fruska, tur- 
pis fintorral teszi hozzá: — Csak a Werthert 
olvastam tőle. Emlékszem, felkavart... A Wil
liams Mestere viszont..."

"Wilhelm Meister!” — csap le rá Schlegel. 
Ha valamelyik fiú bakizik, korántsem érez 
ekkora élvezetet.

"Mindegy" — dünnyögi Madame de Sta
él. — Unalmasnak tűnt számomra.

"Hányszor olvasta el?” — hangzik a gú
nyos kérdés.

"Egy bekötött példányát küldte el nekem 
dedikálva... — Kényeskedő ásítás után: — 
Ne legyen undok velem. Mikor az időmből 
futotta, belelapoztam."

Schlegel számára nem újdonság, hogy a 
Teli Vilmos jobban izgatta úrnőjének a fantá- 
záját Weimarban; de főleg a szerzője... Kár, 
hogy a sápadt képű Schiller tüdeje túl hamar 
kifulladt. Az ő fogalmazása volt különben a 
legfinomabb erről a világot (nemcsak a férfi
nemet) a gyönyörtelenségjg gyötörni kész 
fehérszemélyről, gondolja egy gonosz percé
ben Schlegel. "Nem elégíti ki a megfoghatat
lan" — súgta volt oda tekintélyesen szu
nyókáló asztaltársának Schiller. Mire a felri
adt Goethe morcosán jegyezte meg: "Hiába 
ajánlottam a hölgynek Jénában egy szolid 
kispolgári konyhát. Ő magával akar hurcol
ni városról városra, hogy legyen ki válaszol- 
gasson minden ostoba kérdésére..."

Germaine-t a Goethe kövér, semmitmon
dó arckifejezése (ezek az ő szavai, tűnődik 
tovább az idegenbe szakadt Schlegel) nem 
zavarta. Annál jobban kétségbe ejtette a köl
tő kérlelhetetlen logikája. "Megöli bennem a 
képzelőerőt" — ilyen szép hazugsággal me
nekült Goethe bűvköréből. Ha lett volna 
benne némi bűntudat s nem sajnált volna rá 
egy kevés időt, be kellett volna ismernie, 
hogy épp azt irigyli a költőben, amire ő maga 
vágyik... Schelling tanítványai szellemesen 
ezt valahogy így fogalmazták meg: Madame 
de Staélnak fogalma sincs róla, hogy lehet valami 
még azon túl is, amit ő  ésszel felér...

Germaine már ébredezik. Ma még nem 
jutott ópiumhoz. Az inas az előbb jelentette, 
hogy németországi vendége van.

"Hány személyre terítsek, Madame?"
'Monsieur Schlegel is velünk vacsorá

zik... Háromra."
Vajon ki lehet? — teszi fel magának a 

kérdést, szépítőszerei után kapkodva. Egy 
kis smink; a szépségére, ezzel régóta tisztá
ban van, kár sok időt vesztegetni. A haloga
tás vagy a várás nagyobb kínszevedés neki. 
(Nem elégíti ki a megfoghatatlan.)

"Különös nép a német — gondolja még, 
megpillantva Schlegelt és az idegent. — 
Mintha kettőig se tudnának számolni... Eset
leg figurák; hiányzik belőlük a franciák bája. 
És hát, mi tagadás: a szélhámossága!"

A szemtanú roppant tapintatos lénynek 
mutatkozik. Hallgatag. Máskor Germaine 
egyvégtében beszélt — csevegett, agitált, lá- 
zított, képzelgett —, s természetesnek talál
ta, sőt örömmel vette dutom ásul, hogy 
partnere ráfigyel, hogy mindenki elnémul és 
az ő szavát lesi. Most azonban látva, hogy a 
nevelő kiejtve az Albert nevét, elfordul és 
kövér mancsával elérzékenyülve törli a sze
mét, Germaine szinte erőszakosan fordul a 
jövevényhez, hogy beszéljen már, miért jött?! 
Még toppant is egyet papucsos lábával.

— Az utolsó pillanatban is... — rebegi a 
szemtanú. A nyakát forgatja egyre, mint 
valami elakadt kerék. A fogadásra előjött 
nagyasszony, aki pirosítót tett arcára és ki
festette a szemét, felkészült a meglepetésre, 
az agyában hirtelen nyilallást érez, s nem érti 
(vagy nem akarja megérteni), hogy mit vár
nak tőle; bosszúság tölti el, hogy folyton csak 
ezt hallja: az utolsó pillanat!... De hát: hol és 
mi történt?! (Csak annyit értett, hogy a kiseb
bik fiáról van szó.)

— Párbajra hívott egy orosz tisztet — 
Schlegel kiböki végre. — Korlátlanul bízott 
erejében... fürgeségében...

— De hát miért?! — kiált fel Genuine; 
még erélyesen, nem kétségbeesetten.

— Ez az: miért? — ismételi meg Schlegel 
szipogva, ügyetlenül. És segélykérőn az ide
gen férfira pislant.

— Holmi kártya- vagy nőügy miatt. Egy 
német fürdővárosban voltunk éppen, sza- 
badságos katonák...

— Az egész ügy hihetetlenül zavaros — 
szól közbe Schlegel.

— Maga hallgasson! — kiált rá úrnője 
száraz hangon.

— Jóformán arra se jutott ideje, hogy ví
vóállásba helyezkedjék... — magyarázza a 
szemtanú. Madame de Staél tetőtől talpig 
végigméri, elfogultan, ellenszenvvel, mint 
aki ítélkezik fölötte. Szőke, hosszú hullámos 
haj, vízszínű, kifejezéstelen szempár. Cson
tos arcú, tejfeles szájú, de máris kiélt, jelleg
telen valaki. (Ilyen lehet az ő Albertje is? 
Mióta nem látták egymást?... Lehet, hogy ez 
is szokta rágni a körmét?)

— Maga onnan jön, ahol a fiam van? — 
Hangjában már aggodalom bujkál.

— Igen. Deberanból...
— De mondja végig már! — Schlegel foj

tott suttogása töri meg a csendet; mintha az ő 
idegei készülnének felmondani a szolgálatot.

— Az a gyáva ruszki alattomosan neki
rontott — szólal meg a szemtanú, rászánva 
magát, hogy megállás nélkül végigmondja 
—, s egy kardcsapással úgyszólván lefejezte 
a kegyed fiát. Katonai pompával roppant

folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról

ünnepélyes keretek között temettük el.
— Az én Albertemet?! — sikoltja Germa

ine. — Nem volt hozzá joguk! — S két kis ök
lével ráront a gyűlölt hírnökre. Schlegelnek 
kell gyöngéden, de határozott mozdulattal 
lefognia. Közben a maga módján igyekszik 
csillapítani az anya kétségbeesését.

— Ha nem olyan vigyázatlan — Schlegel 
a jövevény felé fordul, tehetetlenül —, ezt 
már, mondtam, ugye... nem bánhatott volna 
így el vele ellenfele. — A csúf szempár most 
megcsillan: de a mi kis Szeleburdink — ez a 
búgó, már-már cinkos hang Germaine-nek 
szól — utoljára még az anyját szólította. A 
legkedvesebbet, legdrágábbat... m ielőtt 
földre rogyott volna...

— Őt hívta elhaló hangon, a legutolsó 
pillanatban... — mondja rekedt torokkal a 
szőke bajtárs. — Erre megesküszöm. Olyan 
volt az, mint... — A hangja elcsuklik.

— Mint a haldoklók végső imája — fejezi 
be a mondatot éneklőhangon, kissé paposán 
Schlegel.

Az esem ények ezután felgyorsultak. 
Germaine utólag csak arra emlékezett visz- 
sza, hogy követelte: vezessék a hintájához!

Schlegel vigasztaló szavai kísérték a szo
bákon végig.

"Álltában érte a halál... a kardvágás. Min
denképp hős volt!"... Majd — már karjaiban 
tartva az elalélt asszonyt —: "Ekkora tékoz
lása a Teremtésnek!... Ilyen anya szeretetét, 
mint az Öné, ilyen testvéreket, mint Alberti- 
ne és August itthagyni! A származás és a 
vagyon adta előnyöket. Mintha ezt irigyelte 
volna tőle a sors..."

"Én , az anyja... — suttogta Germaine, né
hány pillanatra magához térve. — Volt-e na- 
gyobb tékozlás anná l, hogy  m agára 
hagytam?!..."

Á krónikás már csak egyetlen értelmes 
mondatot leshetett volna el ajkáról: "A gyer
mekem lefejezve..."

*
A viharos nyarat szinte átmenet nélkül 

követte az ínség és a hideg évszak. Coppet- 
ban. Augusztusban már hó fedte a Jurát, az 
utakat és malmokat víz árasztotta el. Októ
ber közepéig bolond idő járta.

— Félek, nem lehet kiszámítani, hogyan 
fog reagálni szervezete a csapásra — figyel
meztette az asszony szűk baráti környezetét 
a nevelő s egyben a kastély úrnőjének "min
denese”. — Utóbb egyében sem járt az esze, 
mint megtalálni a csodaszert, hogy fölébe 
emelkedhessen mindenen, ami méltatlan 
hozzá, de ami sajnos túl nagy helyet foglalt 
el lelkében. A császár és háború fenyegetése, 
a sok hányatottság, csalódás. A honvágy Pá
rizs után... De nem csupán az.

— Hová mennek innen?
—  A hol nem  fenyegetik  az  em lékek.
G erm aine a h in tóbán  tért m agához. M ost

egyedül volt, s alig pakoltak fel valamit a 
kocsira; nem mint annyiszor régen, amikor 
gyermekeivel, Benjáminnál, szolgahadával 
és poggyászok tömegeivel kelt útra.

Valamikor úgy vette nyakába a világot, a 
száműzetést, mint egy ritka selyemsálat, 
töprengett, úrnője jéghideg kezét fogva, 
Schlegd. Jó idők voltak, amikor még így 
lehetett ékelődni vele: "A rossznyelvek sze
rint ön nem azért utazik, hogy újat lásson, 
hanem, hogy újat halljon." "A zsarnok csá
szárról!... Nem tagadom." A fojtott kacagás
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elárulta, hogy Madame de Staél büszkén vál
lalja a kihívást, a kockázatot. Mihelyt tudo
mást szerzett róla, hogy a Francia Akadémia 
felforgatónak bélyegzi meg és elveti Kant 
filozófiáját, még lelkesebben kezdett érvelni 
mellette... "Újabb ötszáz mérföldet is meg
tennék — mondta egyik késő este kimerül
tén —, hogy egy ismeretlen szellemes em
berrel elbeszélgethessek. Azért a holdfény
ben úszó Colosseumot is szívesen viszont
látnám, még csak egyszer..."

A hintó most nem arra tartott. A fél világ 
a Napóleoné volt; de nem előle, hanem ön
maga elől kellett menekülnie ezúttal. Sötét 
éjszaka volt, a vihar előjeleként villámok ci
káztak az égen, mennydörgés moraja nyom
ta el a lovak patáinak dobogását. Germaine 
sápadt arcán nyoma sem volt riadtságnak 
vagy dühös indulatnak, mint amikor szo
rongva várta, hogy az Ausztriát és Oroszor
szágot elválasztó sorompó felemelkedjék 
előtte, de joggal félhetett, hogy szökés köz
ben utolérik, mivel a francia ármádia gyor
san vonult előre kelet felé, s a Moszkvába 
vezető úton könnyen találkozhatott volna 
velük. "Egészen Ázsiáig kell futnom előlök?

— perelt az Ég urával. — Van-e földi teremt
mény egyáltalán, akinek életét fel e zsarnok 
férfi ne dúlta volna? Vagy talán arra szüle
tett, hogy megalázza az emberiséget?"...

Napóleon negyvenéves korára kezdi el
veszíteni gyors döntési képességét. Néha őr
jöng, máskor büszkeségét kicsinyes inge
rültség váltja fel." Madame de Staél minden 
keserűsége s elfogultsága vagy bosszúszom- 
ja mellett még álmában sem tudta elképzel
ni, hogy kozákok feszítsenek (fosztogassa
nak!) Párizsban a Racine utcán, s egy percig 
sem gondolt rá, hogy egykor pináivá kell 
majd szemlélnie, mint pazaroltatik a francia 
báj a csupa kard- és bajusz alakokra, mintha

az is a legyőzött kötelességei közé tartozna, 
hogy szórakoztassa a győztest.

Éel-felriadva, kétségbeesetten feszítette 
meg nyakát, derekát a zárt kocsiban, valósá
gos testi vággyal kívánkozott a boldogító 
szabadság után... Irgalmatlan, áthatolhatat
lan volt a sötétség. Az ingoványos talajon 
mintha már csak a szél hajtotta volna a foga
tot, a kerekek mindegyre belesüppedtek a 
sártengerbe.

Zihálva kapkodta a levegőt; a hidegtől 
elzsibbadt a lába. Először azt álmodta, hogy 
elnéptelenedett templom kövén térdepel, 
testéből kiserkedt a vér (bizonyára meg- 
vesszőzték). Fejéhez kapott, hogy kitépje be
lőle az éles töviseket, mielőtt hegyük a 
koponyájába fúródna. Váratlanul tágra nyi
totta szemét, titkárát, mindenesét kereste, 
hogy szemrehányást tegyen neki. ('Maga 
igazán nevetséges. Rémképeket lát minde
nütt, s engem is ijesztget velük!") Majd, mint 
mikor a gyümölcsfákból máglyát rakatnak 
valakivel — ez volt a legelviselhetetlenebb 
lázálom! —, odatették, hogy egy venyigével 
sorra gyújtogassa a rakásokat. Mellében ha
talmas indulat feszült: érezte, hogy felelőssé 
akarják tenni fiáért, meg a többi áldozatért. 
Egész testét, lelkét mintha egy szörnyűséges, 
véres tragédia emléke borzongatta volna. 
Minden lángolt bensőjében: a kastély, a sza
lon garnitúra, a családi festmények s a lépcső 
a hű szolgák talpa alatt... Közben az ablak
függönyöket tépte a szél, a fehérség ráfa
gyott a hintó ablakára. "Az első idei hó", 
morogta a bakon a kocsis, s nagyokat sújtott 
a lovak nyakára.

Mire megálltak pihenni, az úrnő bőre vé
resre horzsolva, arcán kék foltok. Haja ki
bomlott, s kezével oly görcsösen kapaszko
dott a bársonyülésbe, hogy lehetetlen volt 
kisegíteni a friss levegőre.

Induláskor most már le kellett fektetni, 
annyira legyengült. Két korty teát is nehezen 
tudtak megitatni vele. A következő állomás
nál ébren fogadta a homályos körvonalú ar
cokat, de egész testében reszketett. A 
kérdezősködésre állította, hogy teljesen jól 
van. De kifogásolta, hogy a spaletták miatt 
nem lát sötétben, s korholta őket, hogy fene
kestül felforgatták a házat.

Keze lelógott, arca, mintha hirtelen meg
hízott volna, kigömbölyödött. "Jól vagyok— 
ismételte —, csak a csórécsigák fenemód rá
kaptak a kerti salátára, az egész termést meg
rágják a nyavalyások..."

Ragyogó, tiszta egű reggel volt, a szél is 
elállt. Egy nagyot ásított, emelgette a fejét, de 
látszott a tekintetén, hogy nem figyel senki
re; vagy nem ismeri meg őket. Hanyatt fe
küdt, mint aki felkészül a haldoklásra.

Schlegel férfiasán elbőgte magát. Nagy 
önuralom árán sem merte remélni már, hogy 
korának legtemperamentumosabb asszonya 
a fennkölt lelkek és szellemek társaságát valaha 
még épségben viszontlátja.

Az ő hűséges-kutya-szemével követhet
jük még (utoljára) Madame de Staélt, amint 
kiégett tekintettel, fáradt, fakó mosollyal — 
mint aki tudja már, hogy egyszer úgyis min
dennek vége szakad (szokatlan, elképesztő
nek nondható "modor" ez részéről) — kivo
nul a képből.

Csaknem öt évet élt még — váltakozó 
császárságban, királyságban, császárság
ban, királyságban; befejezte a Tíz év száműze- 
tésbent; az Elmélkedések befejezetlen maradt.

1998. XII. 7.



HELIKON

TERÉNYI EDE

GYÖKEREK — 2000
Egyházzenei em lékek Erdélyből 2.
A XVII. századi egyházi műzene képvi

selői, élükön a fáradhatatlan munkásságú 
Kdjoni János sál, egy ideig még fokozni is tud
ták a megelőző évszázadban kibontakozó 
zeneszerzési törekvéseket. Kájoni szerzemé
nyeként megszületik az első mise, a Missa 
Siculorum. A  számozatlan basszus szólam
mal kísért dallamsor végig követi a mise öt 
főrészét. Kájoni tehát egy teljes zenei ciklust 
alkotott, dallamemlékeiből, az általa gyűjtött 
és lejegyzett dallamok zenei ösztönzéséből 
és az általa ismert nyugat-európai zenemű
vek közvetlen hatásából merítve inspirációt, 
illetve tanulva zenei technikát. A Kyrie első 
21 üteméből (közölte Domokos Pál Péter az 
"... édes hazámnak akartam szolgálni" című 
kötetének 117. lapján) sajátos modális har
móniafűzés, különleges dallamvezetés (fel
tűnő hangközugrások, pl. d-gisz, gisz-c, bő
vített, illetve szűkített kvárt!) és formaszer
kesztés Oásd dallamsejtek, motívumok kap
csolódását) nyilvánul meg.

Kájoni átvesz és egyénit zeneszerzői mun
kájában. Ez feltűnően jelentkezik disszonan
cia-használatában is (pl. a 19. ütemben). 
Harmóniaérzéke is egyéni hangzásképekről 
árulkodik (pl. aló. ütem elugró gisz váltóhangja 
vagy a moll-dúr fordulat a 9-ik ütemben).

Ennek ellenére nem nevezi magát zene
szerzőnek — mint ahogyan ezt kortársai te
szik. Az Organo Missale címlapján csak azt 
említi, hogy "orgonista és orgonaépítő". íme a 
címlap latin szövege: "Organo Missale. Opera 
ac studio Fratris Patris Joannis Kaioni Ordinis 
Minorum Organiastae et Qrganifabri, Guardi- 
ni Conventus Mikhaziensis. Anno 1667. Con
tents in hoc libello. Index monstrabit."

A Missa Siculorum tételtémáinak dallam
összehasonlító táblázatát Papp Géza nyomán 
közöljük (Magyar Zenetudományi Szemle, 
Budapest 1942).

Első olvasatra feltűnik a monotematikus 
zenei koncepció. Természetesen a mise tétel
ciklusának egységes zenei atmoszféráját kí
vánta ezzel a szerző megvalósítani. A Gloria 
témája majdnem azonos a Kyne-ével, de 
megjelenik benne az a g-c kvartugrás, amely 
a Sánc tusban kiemelt szerepet kap (indítja a 
dallamot), de ott van a Credo dallamának első 
csúcspontját bejelző harmadik, illetve ne
gyedik ütemében is. Az Agnus Dei dallamá
ból ismét hiányzik. Ez utóbbiban a "qui tollis 
peccata mundi" szöveg szenvedélyes dal
lamvezetéssel társul: gisz-h-g.

A z Organo Missaléból tudjuk meg azt is, 
hogy Somlyai Miklós csíksomlyói rendház- 
főnök szintén írt egy misét és litániákat. Ma
gyar nyelvű litániáját Domokos Pál Péter 
közli a már említett nagyszabású Kájoni-kö- 
tetében (118-119.). A Kyrie szövegének ma
gyar változatára készült litánia dallamve
zetése közvetlenebbül emlékeztet a XVI. szá
zadi dallamainkra, mint Kájoni miséinek té
mái. A sokszoros hangismétlések, a dallam 
zárásának pillatában disz hanggal jelölt fríg 
zárlat, a fel-feltünedező pentaton dallamsej
tek, a dallam vonal d-f-g-b (mi-so-la-do!) 
gerinchangjai közelebb hozzák Somlyai 
szerzem ényét m ind a népdalhoz, mind 
pedig az elinduló m agyar m űzene vilá
gához.

Érdekes, hogy Somlyai Miklós gvárdián

latin  nyelvű  litán iá já t is 
ugyanez a zenei koncepció 
hatja át.

Egy névtelen szerzőtől 
származó litánia már a ma
gyar zenei fogalmazástól el

térő képet mutat. A dallam 4. ütemében fel
tűnő oktávtörés is kevésbé kiművelt zene
szerzési technikáról árulkodik. Jellemző, 
hogy az utolsó két ütem basszus szólamát 
"elfelejtette" bejegyezni a szerző. De minden 
apró fogyatékosságával együtt becses emlé
ke XVII. századi egyházi műzenénknek. 
Elénk ritmikája már a barokk stílust előlege
zi, gyors harmónia váltásai is ez irányba mu
tatnak. A zenei szövet alapján feltételez
hetjük a többszólamú szerkesztésmód zenei 
háttérként való jelenlétét is; a dallamban 
benne rejlő latens kétszólamúság erre utal.

Az Ammerbach-féle tabulatúraírással 
feljegyzett művek sorában Kájoni gyűjtemé
nyébe foglalták egy háromszólamú Dies irae 
lejegyzését is. A hozzá fűzött latin figyelmez
tetést fordításban adjuk Domokos Pál Péter 
nyomán: "Ez a halottakért való próza szóló 
éneklésre vagy háromszólamú kórusra van 
írva. Tetszés szerint!, mindig korálisan éne
keljük, a Quantus tremortól a Judicantiig, 
így megy mindenütt".

A Csíksomlyón megerősödő ferences 
kultúrközpont zenei kisugárzása máig ható 
erővel érvényesül. Nem véletlen, hogy zene
szerzőink, zenetudósaink figyelme oly hév
vel fordul minden újabb adat felé, amely 
felbukkan ebből a századból és e vallási köz
pontból. Kiegészítésül mellékeljük a csík
somlyói templomról készült fényképet is 
(8/d  ábra).

Kájoni zenei tárgyú munkáinak sorát 
még folytathatnánk az Antiphonarium Romá
nammal (1649 — csak egyes beírások szár
maznak Kájonitól), a HymnariummaX (benne 
magyar vonatkozásokkal), a Latin Mise-éne- 
keskönywél kapcsolatban gondolkozhatunk 
el azon, hogy a kottakép milyen feltűnően 
hasonlít a kolozsvári Mise-énekeskönyv 
írásmódjához. Nyilván a két kézirat időben 
közel áll egymáshoz, Kájoni egy olyan mise- 
énekeskönyvbe jegyzett be magyar nyelvű 
énekkezdetet, amelyet talán jóval őelőtte ír
hattak. Amennyiben a neuma írású mise- 
énekeskönyv Kájoni munkája lenne, úgy 
érdekes eltűnődni azon, hogy a XVII. század 
második felében még ennyire ismert és hasz
nálatos volt ez a nagyon régi, évszázadokkal 
azelőtti hangjegyírás. E mellett szól a Latin 
Mise-énekeskönyv 14. lapján található, Kájoni 
kezétől származó beírás: "Fr/ater/ Joannes 
Kájoni scribebat Guard/ianus/ Convent/ui/ 
Csikiens/is/ 1681."

A XVII. század dallamvilágának nagy
szerű felmérő munkáját Papp Géza végezte 
el és adta közre. A XVII. század énekelt dalla
mai címmel (Akadémiai Kiadó, Budapest 
1970). A 248. dallam Misztótfalusi Kis Mik
lós: Siralmas panasz Istennek Kolozsváron fekvő 
nagy harangjáról... Kolozsvár 1697. Ezzel a 
nagy ívű dallamm al (Szabolcsi szerint: 
"Egyike a Balassi-forma legfigyelemremél
tóbb, aszim etrikus sortagolása (3-3-2), 
transzponáló szerkezete révén szinte egye
dülálló zenei emlékeinek.") már belépünk a 
XVIII. századba, de egyben végleg elbúcsú
zunk két évszázadnyi magyar műzenei fel
ívelés — igaz, csak dallamokra szorítkozó — 
reményteljes zeneszerzői kivirágzásától. Ha 
Farkas András idézett dallama a Baiassi-for-

ma egyik legelső változata volt, úgy Misztót
falusi dallama egy sajátosan magyar forma
szerkezet utolsó nagy fellobbanása. Nép
szerű dallam lehetett, megalkotása, közlése 
idején írja szerzője: "a méltóságbeli asszo
nyok is már majd mint a Miatyánkot úgy 
tudják".

Az Erdély déli és keleti részén fekvő 
szász központokban, főleg Szebenben és 
Brassóban élénk szellemi élet bontakozott ki 
már a XVI. században is — lásd pl. Hontems 
Odae cum harmoniis dm ű kiadványát (1548). 
Az akkor már évszázados hagyományokra 
épülő szász kulturális és zenei élet egymás 
után termelte ki a maga kiváló muzsikusait 
is, de csak a XVII. századi zeneszerző nem
zedék emelkedett ki a periférikus európai 
zeneélet szűk keretéből.

Az 1656-ban született Daniel Croner egész 
sor orgonaművével írta be nevét művelő
déstörténetünkbe. Horst Gehan erdélyi 
szász orgonaművész több művét lemezre is 
játszotta (Electrecord, St-ECE 0560), köztük 
a Fuga super "Was mein Gott will"-! és a Mag
nificat octi tonit.

Gabriel Reilich (?—1677) munkásságára 
újabban figyelt fel a kutatás, zeneszerzői 
életműve önmagában is jelentős. Az 58 né
met motettát és 43 kiegészítést— 58 Deutsche 
Motetten für das Kirchenjahr und 43 Nachtrage 
1673 — tartalmazó munkája mellett a Geist
lich-Musikalischen Blum- und Rosen-Wald, An
derer Theil, 1677 különösen figyelemreméltó 
ciklus. A számozatlan basszussal kísért 
szoprán dallamok kottalapjai, XVI. századi 
írásmóddal rögzítve, a Kájoni-kották mellett 
azt is jelzik, hogy ez a partitúrakép még 
nagyon divatos volt a XVII. századi zenei 
gyakorlatban is.

A 73. Zsoltárból választott részlettel kí
vánjuk szemléltetni Reilich zenei világát és 
egyben a XVII. század közepi erdélyi szász 
zenét.

Reilich műveinek bevezetőjében arról is 
beszél, hogy "Ki a zeneszerző?" "A zeneszer
ző nem más — írja —, mint az az ember, aki 
egyedül képes éneket szerezni, tetszetős har
móniákat írni a konszonanda-disszonanda 
használat szabályai szerint; és aki dallamo
kat talál ki zsoltárok számára és más éneke
ket, tud motettákat és koncsertókat írni, ért 
a hangszerek építéséhez. ... Egy zeneszerző 
alkotásai évszázadokig a késő utókor javai 
maradnak az Isten dicsőségére".

XVIII. századi egyházzenei emlékeink 
sorában kitüntetett helyet foglalnak el éne
keskönyveink: a Kolozsvári énekeskönyv 1744- 
ből, a Nagyenyedi Halottaskönyv 1769-ből, a 
Szentes-Deák kézirat — Szentes Mózes csíki 
ferences szerzetes kántorkönyve 1774-ből — 
a Kolozsvári énekeskönyv 1777-ből — Telegdi 
Pap Sámuel kolozsvári nyomdász kezdemé
nyezése számos utána következő hasonló ki
adván ynak szolgált alapul.

Ebből az évszázadból két dallamot mel
lékelünk. Az első: Bethlen Kata "bűnbánó éne-
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ke" az 1700-as évek elejéről (Losonczi István 
Halotti énekeskönyvében 1778-ban megjelent 
dallamával), a második Jesu Salvator gregori
án dallama az 1741-i kolozsvári kéziratból. 
Mindkét dallamot Szabolcsi Bence nyomán 
közöljük tanulmányunkban (A magyar zene- 
történet kézikönyve. Zeneműldadó Vállalat, 
Budapest 1955. 68., illetve 53.). Rendkívül 
tanulságos a dallamok összevetése népének
változatukkal Kodály erdélyi gyűjtéséből. 
Lemérhetjük azt a szívós átalakító, a magyar 
zenei lelkiséghez idomító alkotói folyama
tot, amely szinte újjáformálta a dallamot, fő
képpen annak ritm ikus belső lüktetését 
anéŰcül, hogy megváltoztatta volna a struk
túrát és a jelentéstartalmat.

A többszólamú kollégiumi diákéneklést 
idézi Orbán Zsigmond kézirata 1766-ból; ez 
a kézirat a székelyudvarhelyi református 
kollégium könyvtárában maradt fenn. Ez a 
fajta többszólamúság lehet a mintája annak 
a szászcsávási többszólamú éneklésmódnak 
is, amely napjainkig megőrizte ezt a hagyo
mányt. Szabó Csabának arra a kérdésére, 
hogy hol, mikor és kitől tanulták a többszó
lamú éneklést, ilyen válaszokat adtak: "Őse
inktől maradt ránk. / . . . /  Azóta énekelnek 
így, mióta a falu született. / . . . /  Valaki egy
szer beosztotta a szólamokat hangok szerint. 
Azóta így van." Érdemes megemlíteni, hogy 
a falu énekkarát 1837. évi feljegyzés említi 
először. Harmóniáik java része moll-akkord 
dúrhármas-mixtúra kombinálva szabályos 
összhangzattani összefüggésekkel. Szabó 
Csaba szerint (Zene és szolgálat. Kriterion, 
Bukarest 1980): "... a szászcsávási és szilágy
sági többszólamúság a XVIII. századi diákos 
éneklés folklorizálódott változata; nem egy
szerűen konzerválása a régi énekkari gya
korlatnak, hanem annak élő formája."

A XIX. századi énekeskönyveink közül 
az unitáriusok Kolozsvári Halottas énekesköny
vét említhetjük első helyen, 1856-ból. Szintén 
unitárius kiadvány Iszlai Márton Egyházi 
énekek gyűjteménye című, 1896-ban kiadott 
énekeskönyve is. Az "Unitárius iskolák, 
énekkarok és a gyülekezet használatára egy, 
két, három és négy szólamra írva" utasítású, 
160 oldalas könyv az összeállító Iszlai Már
ton szerzeményeit is tartalmazza, ahogyan a 
szerző megjegyzi: "Az újabb időben folyói
ratainkban megjelent szép énekszövegeket a 
helyzet kényszerítése folytán magam láttam 
el dallamokkal; örülni fogok, ha idővel a 
hivatottabbak szebb és megfelelőbb dalla
mokról gondoskodnak." Idézetünk két fon
tos kérdésre hívja fel a figyelmet: 1. az 
egyházi énekszerzés iránt megnyilvánuló 
bizonyos fajta érdektelenségre, amely a 
XVII. századtól kezdve fokozatosan erősö
dött; 2. annak elismerésére, hogy a kántori 
felkészültség kevésnek bizonyult az igazi ze
neszerzési munkához, hiszen a szerző sza- 
badkozása  nem  p u sz tán  udvariasság i 
formula ("a hivatottabbak idővel szebb és 
megfelelőbb dallamokról gondoskodnak"). 
Ez a helyzet a legutóbbi évekig nemcsak, 
hogy változatlanul súlyosbodott, de a külön
böző áldatlan társadalmi, politikai történe
lemalakulások során valósággal a nulla
pontig süllyedt. Különösen Európa keleti 
peremén!

Iszlai M árton énekeskönyvéből egyik 
szerzeményét idézzük, a tercpárhuzamok 
bűvköréből csak egy-egy pillanatig kilépő 
többszólamúság "kényszerítő" egyszerűsé

gétől eltekintve a dallam hordoz nemes ve
retű zenei elemeket is, bár fogantatása a né
met dúr-melódiák hamisítatlan hangulatát 
idézi, messze távolodva XVI—XVII. századi 
dallamaink világától. E dallammal a régi és 
újabb keletű egyházi műzenénk szétválásá
nak arányaira is kívánunk utalni.

A XX. század erdélyi egyházzenei emlé
keire a század elejétől lassan kibontakozó 
zeneszerzésünk utal néhány példával. Far
kas Ödön, Delly Szabó Géza, Haják Károly, 
Metz Albert, Zsizsman Rezső és még sokan 
mások karmesterként, orgonistaként, zene
szerzőként járultak hozzá egyházzenei éle
tünk századeleji felvirágoztatásához. Aztán 
majdnem fél évszázad visszahanyatlás kö
vetkezik, hogy napjainkra az egyházzene re
neszánsza kezdődhessen el.

Ez a páratlan erővel feltörő egyházzenei 
érdeklődés tulajdonképpen a mélyben meg
húzódó lelki és zenei folyamatok szabad ki
áram lásának eredménye. Zeneszerzőink 
már a hatvanas években nagy érdeklődéssel 
fordultak régi dallamaink felé, és ezeknek 
java része biblikus dal, egyházi népének 
volt. Közel népzenénk világához. Először 
hangszeres feldolgozások jelentek meg 
XVI—XVII. századi dallamainkkal. A sorból 
két példa kívánkozik ide.

E sorok írója 1970-ben orgonára írt válto
zatokban dolgozta fel Misztótfalusi Kis Mik
lós már említett dallamát, természetesen a 
60-as évek új zenei koncepciójának, eszköz
tárának igénybevételével. Ez jellemzi Szabó 
Csaba 1975-ös Kájoni feldogozását is. A  Mis
sa Siculorum Kyrie-dallamát tette meg vonósze
nekari Passacagliá]a alapdallamának. Ezt 
követte Csiki Boldizsár Régi erdélyi énekek és 
táncok dm ű, vonószenekarra írt szvitje.
T ó tfa lu s i Kin: S ira lm a i p a n m z  2 a

* Val'i.tziniü'rg fölöslegei hangjegy .

Ezek a művek kortárs zeneszerzőink ér
deklődésének egyik fő irányát jelzik: "újra
ép íten i"  a m últ zenei em lékm űveit, 
összekapcsolni a századok távlatában is 
összefonódó zenei emlékek láncszemeit, 
megőrizni és továbbadni értékeinket.

A másik irány: megalkotni XX. század 
végi liturgikus zenénket. Ebből a szempont
ból tanulságos megfigyelni, hogy a múlt ér
tékeinek mentése milyen lendületet, zenei 
alapot adott ezekhez az új törekvésekhez, 
hiszen az új, kortárs misékben, egyházi kó
ruszenében, sőt a szövegutalásoktól termé
szetszerűleg mentes hangszeres egyházi 
muzsikában is (vonószenekari concerto, vo
nósnégyes stb.) minduntalan előbukkannak 
régi dallamemlékeink vagy az ezek szelle
mében fogant zenei mottók. Három idézettel 
szemléltetjük az utóbbi években keletkezett 
mise-zenénket: 1. Sigismund Tudujá (1908— 
1991) Liturgiája olyan szerző alkotása, aki 
életművében különösen fontos szerepet biz
tosított az egyházi zenének; ez a műve mint
egy megkoronázza ilyen irányú alkotói 
munkáját; 2. Tudor Jarda Aranyszájú Szent 
János liturgiája a román ortodox misék sorá
ban az erőteljesen népdalcentrikus irányzat

zenei képviselője, a népdalfeldolgozásairól 
ism ert és népszerű szerző életművében 
ugyancsak jelentős helyet foglal el; 3. e sorok 
írója Kájoni Missa Siculorumának kórus
nagyzenekari feldolgozására vállalkozott a 
M1SSAIN A  dm ű kompozíciójában (1991), a 
"feldolgozás" szó a mű mikroformáinak vilá
gára utal, egészét tekintve egyéni alkotás.

Nap mint nap születnek új egyházzenei 
művek. Ezt szorgalmazzák egyházzenei 
fesztiváljaink, zeneszerzői versenyeink 
(most legújabban a zilahi egyházzenei kó
rusmű, illetve dal szerzésére kiírt verseny). 
Gyarapodnak egyházzenei kiadványaink is. 
Megélénkült a templomi muzsikálás is, bár 
ez a múlt évtizedek során sem szünetelt, sőt 
egymagában tartotta fenn évszázados ilyen 
hagyományainkat.

Tanulmányunk rövidre fogott keretében 
csak szemelvényeket adhattunk Erdély egy
házzenei emlékeiből. Minden válogatás — 
így ez is! — egy központi gondolat köré 
fonódik: azt kívántuk bemutatni, hogy zene
szerzésünk Farkas András dallamától kor
társ misekompozídókig töretlen útvonalat 
jár be még akkor is, ha időlegesen elapad a 
századok folyamán az az impulzus, amely 
pszalmodizáló népdalaink világából kiin
dulva megteremtette a XVI. századra a ma
gyar egyházi műzenét és ránk örökített egy 
olyan dallamkultúrát, amelyre bizton épít
het nemcsak a ma alkotója, de a következő 
századoké is.

A mi mai munkánk a hídépítés: korok kö
zött, kultúrák között, népek között, vallások 
között, a hídépítésben a zenének igen nagy 
szerep jut: neveli, alakítja, formálja, nemesíti 
a lelket. Ha valamire nagyon nagy szüksége 
van a századvégi emberiségnek, bárhol a 
világon, úgy az, hogy visszataláljon önmagá
hoz, önnön lelkiségéhez.

Ha a csángó-magyar bibliaszöveg 1466- 
os imájával indítottuk írásunkat, illő, hogy 
hasonlóval is fejezzük be. Az 1991-ben meg
jelent Csángó-magyar daloskönyv egyik imáját 
idézzük:

Reggeli ima
(Elmondta Szabó Istvánná Zsitár Mária 

63 éves, Újfalu 1987)
Atya, ki teremtett, Ü, ki megváltott,
Szent lélek, ki megszentelt!
Én Istenem, kivirradtam.
Néked hálát nem mondottam.
Megmoszdjozám bűneimről, emlékezem

vétkeimről.
Én Isztenem, ki méltótan
A kezedben a földet tartani,
Tartsál münköt isz
Az máji napig.
Ámen!

T en o r
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PÁTKAI RÓBERT
A nyugati magyar egyházak anyanyelvi-kulturális szerepe 

(részlet) A határon túli magyarsághoz, a nemzet egyharmadához 
a nyugati, szórványban élő magyarok is hozzátartoznak, annak 
lényeges részét képezik. Egy fontos politikai különbözőségtétellel: 
mi ugyanis nem alkotunk nemzeti kisebbséget. Bevándorlók va
gyunk, akiket semmi sem jogosít nagyobb autonómiára a befoga
dó országon belül, mint arra, hogy magyarságunkhoz ragasz
kodjunk, hogy a befogadó országnak járó állampolgári hűség 
mellett megőrizzük sajátos magyar kulturális örökségünket, nem
zeti szokásainkat, hagyományainkat.

Ami azonban politikailag a legmeghatározóbb, az az, hogy 
bármilyen intenzitással is éljük meg a magyarsághoz való tatozá
sunkat, azzal azonosítva magunkat, a befogadó ország sohasem 
élhet azzal a gyanúval, hogy területi vagy bármiféle egyéb veszélyt 
jelentünk az adott nemzeti társadalomra. így hát, ha még olykor 
találkozunk is kedvezőtlen előítélettel, ötödik hadoszlopot senki 
sem lát bennünk.

Ugyanakkor, az érem mások oldalát nézve, a nyugati magyar
ság nincs úgy önvédelemre kényszerítve, mint például a felvidéki, 
kárpátaljai, erdélyi vagy vajdasági magyarság, magában rejtve az 
elkényelmesedés és az egymásért való felelősség elvi síkra való 
terelése veszélyét. Az egyéni magyart nyugaton nem köti össze az 
egy tömbben élők társadalmi kohéziója, így hát a magyarsághoz 
fűződő kapcsolataink megőrzésében és fejlesztésében a magyar 
intézményeknek van nagy szerepük, kiemelten is az egyházaknak 
és a lelkészeknek.

Ha a kivándorlási hullámok bármelyikét vesszük is figyelembe 
— az 1861 és 1914 közötti, vagy az 1918—1948 időszakát, végül az 
1956 utáni menekülthullámot — világossá válik, hogy bár számos 
egyesület és mozgalom volt képes bizonyos részfeladatok megol
dására, de egyedül és kizárólag a magyar egyházközségek és 
lelkészek képezték azt a hálózatot, amelyre országhatároktól füg
getlenül, a legkülönbözőbb problémák megoldásában mindig szá
mítani lehetett. A magyar egyházak Nyugaton pótolhatatlan és 
meghatározó szerepet töltenek be nemcsak a hitéletben, hanem a 
magyar nemzeti közösségek önazonosságának megőrzésében és a 
sajátosan magyar kultúra megélésében. Ezen a téren a nyugati 
magyar egyházak közötti együttműködés példamutató.

A nyugati egyházak és a magyarság viszonyában a m últ már 
történelem. A lényeges kérdésünk a jelennek és a jövőnek a dolga.

A válasz egyfelől II. János Pál pápa újraevangélizációs gondo
lataiban és útm utatásában van, másfelől pedig nem kevésbé a 
nyugati egyházak azon készségén is múlik, mennyire ismerik fel 
és mennyire gyakorolják az egyházi együttműködés kölcsönössé
gét, szükségességét és kikerülhetetlenségét. A szórvány magyar 
egyház Nyugaton azért tudott a magyar kultúra és nyelv őre lenni, 
mert ez beleillett és beleillik abba az önértelmezésbe, hogy t. i. az 
evangéliumot a szám unkra adott kultúra és nyelvháttér felhaszná
lásával tudta és tudja a legkorszerűbben hirdetni. Zárószavaim 
előtt említést teszek egy példaértékű és véleményem szerint köve
tendő "Együttműködési megállapodás"-ról, melyet 1940. április 
10-én írtak alá a Szent László Társulat, Julian R. K. Iskola Egyesü
let, Református Egyetemes Konvent, Evangélikus Egyházegye
tem , K ivándorlási Tanács és a M agyarok V ilágszövetsége 
képviselői. Ahogy a bevezető m ondat jelzi: "A külföldi magyarság 
érdekeinek védelmezése ügyében a Magyarok Világszövetsége 
együttm űködik az óhazai egyházak vezetőivel." A megállapodás 
gyakorlati és pragm atikus pontokban foglalja össze az együtt- 
m unkálkodási készséget.

A nyugati egyházak magyarságszolgálatának nyelvi és kultu
rális értéke az egyház sajátos üzenetén túl az a képesség, — ami 
csak az egyház sajátja, hogy az emberi létezés végeláthatatlan 
sokféleségét egyetemes egysége foglalja össze, anélkül, hogy a 
hívőt, vagy a szolgálataival élőt sokféle értékgazdagságától meg
fosztaná. Ez nyilván nem merőben emberi képesség, hanem Isten 
kegyelmi ajándéka, Krisztus lelkének az egyetemes létet átfogó 
ereje, amely az Una Sancta Catholica isteni szeretetének közössé
gébe gyűjti a hívő emberiséget.

Ma, amikor nemcsak katolikusokra és protestánsokra, hanem 
hívőkre és hitetlenekre szakadt a népünk, nincs nagyobb felada
tunk, mint hogy a közös vállalás szellemében mentsük a humánus 
és keresztény magyar lélek egységét.

Elhangzott 1998. augusztus 23-án a Magyarok Világszövetsé
ge megalakulásának 60. évfordulója alkalmából megtartott ta
nácskozáson.
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CSODÁLATOS 20. SZÁZAD A ZENÉBEN 19. 

Honegger — a sportrajongó
A világ zenéjében Honegger 

sokáig mint a Pacific 231 szimfo
nikus tétel szerzője volt ismert. A 
legnagyobb karmesterek vezé
nyelték ezt a művét; köztük Tos
canini is. Sokan azt hitték, hogy a 
Csendes-óceánról van szó, egy 
tengeri, szim fonikus tablóról. 
Csak kevesen tudták, hogy egy 
CSENDES-nek nevezett moz
dony elindulását, felgyorsulását, 
majd m egállását "zenésítette" 
meg a szerző. Honegger ugyanis 
nagyon szerette ezt a mozdonytí
pust, maga is vezette egy rövi- 
debb útszakaszon. 120 kilomé
teres sebességgel száguldozott 
vele, ami, ma már nagyon meg
szokottnak tűnik, de akkoriban, 
1923-ban, amikor a művet kom
ponálta, óriási élményként hatott.

Honegger valósággal megsze
mélyesítette ezt a hatalmas moz
gó vastömeget: élőlényt formált 
belőle zenéjében. Nyilatkozata 
szerint: "vizuális impresszió"-ra 
törekedett, "fizikai gyönyörűség 
érzékeltetésére, zenei konstruk
ció révén." De mindezen túl a se
besség foglalkoztatta Honeggert, 
a felgyorsulás folyamata, majd a 
teljes sebességgel száguldó vonat 
keltette sajátos érzés, amely ép
pen ellenkezőleg hat ránk, mint 
várnánk: mind kevésbé érzékel
jük a száguldást, a haladás helyett 
inkább az egyhelyben állás érze
tét kelti fel bennünk. A zene rit
m us-elem ei anny ira  felgyor
sulnak, hogy az állandóan foko
zódó ütemű lüktetésről önkénte
lenül egy lassabbra, majd ennél 
még nyugodtabb tempóra vál
tunk át. Es elérkezünk addig a 
pontig, amikor: "állni látszék az 
idő". Korunk egyik legkülönö
sebb problémáját ragadta meg 
Honegger. Nagyszerűen ráérzett 
a modem világ egyik alapélmé
nyére.

A másik élménye a sporthoz 
kapcsolódik. Ott is a rugbyhez.

Ez a sport máig nem vert iga
zán gyökeret Európában, annál 
érdekesebb, hogy Honegger sze

mélyében nemcsak lelkes druk
kerre talált, de szenvedélyes ze
neszerzőre is, aki a legnagyobb 
természetességgel ültette átstadi- 
on-élményeit a Rugby-szimfoni- 
kus "költem énybe". A Pacific 
231-nek ezzel az 1928-ban alko
tott művel méltó társa akadt. Még 
egy harm adik is kellett volna, 
hogy "szimfóniává" egészüljön ki 
a sorozat. Ez az egyszerűen Mou
vement symphonique No. 3-nak el
nevezett m ű sajnos nem vált 
népszerűvé. Honegger a címben 
kereste és találta meg a hibát, de 
ma már jól érzékeljük, hogy a Pa
cific 231 és a Rugby élmény any aga 
közvetlenebbik hat, őszintébb, 
mélyebb átélésből, átlényegítés- 
ből fakad.

A Rugbyt, szerzője, így jellem
zi: "... nem programzene. Egysze
rűen csak arra törekedtem, hogy 
kifejezzem a magam zenei nyel
vén a játék támadásait és védeke
zéseit, a Colom be-stadionban 
tartott meccs ritmusát és színeit: 
úgy éreztem, becsületesen meg 
kell mondanom művem indítóo
kait. Ez a magyarázata annak, mi
ért viseli a rövid kompozíció a 
Rugby címet."

Honegger öt szimfóniája kö
zül a legismertebb a második. Vo
nószenekarra komponálta 1941- 
ben. Háborús szimfóniának is ne
vezhetnénk komor hangvétele, 
kétségbeesett zenei gesztikuláci- 
ója miatt. Az utolsó tétel optimis
ta kicsengését is beárnyékolja egy 
mindent elnyomó fenyegető ár
nyék, amely ránehezül a lelkekre. 
M inden honeggeri stílusjegy 
megtalálható ebben a "klasszi
kus" szim fóniában: gregorián 
dallamemlék, neoklasszikus fel
villanások, romantikus nosztalgi
ák, érdes dissszonanciák modem 
módra.

Tépelődő alkotó volt, óriási 
munkabírással — majd minden 
műfajban alkotott: opera, oratóri
um, balett váltakozik kamaraze
ne-darabokkal, dalokkal és szim
fonikus művekkel. Határozott 
véleménye volt kora zenéjéről és 
a modem zene jövőjéről. Nem tit
kolta, hogy sötétnek látja ezt a 
jövőt és rendkívül ellentmodá- 
sosnak. A zene halálát jósolta, 
majd a kultúráét: "Az átok — a 
szó nem túl erős —, mely a mi 
foglalkozásunkon ül, így hang
zik: a zene nem vérszegénység
ben, hanem vérbőségben pusztul 
el."

1955-ben halt meg, legutolsó 
művei között Karácsonyi kantáta 
tetőzi be életművét. Honegger 
azok közül való, akik örömre szü
lettek egy örömtelen korban.

TERÉNYI EDE
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HOE-
Rafael Alberti spanyol költő, próza- és 

drám aíró életének 96. évében elhunyt. 
Egyik legismertebb műve a Marinero en ti- 
erra (Tengerész a szárazföldön).

A Bezerédj Alapítvány a Múzeumban ad
ta át díjait Csíki László író, költőnek, Tolnai 
Ottó író, költő, műfordítónak életművéért 
és Lőrincz Attila drámaírónak Balta a fülbe 
című alkotásáért.

Esterházy Péternek ítélték oda az idei 
Európai Irodalom Osztrák Állami Díjat.

A rthur Miller fél évszázados munkás
sága elismeréséül az amerikai Gish Alapít
vány díjában részesült.

A Debreceni Irodalmi Napok keretében 
Aczél Géza adta át az idei Alföld-díjakat 
Balassa Péter esztétának, Háy János és 
Krasznahorkai László írónak.

B u d a p e s t 126. szü le tésnap ján  
Demszky Gábor főpolgármester adta át a 
város kitüntetéseit. A Pro Űrbe Budapest dí
jat Fejes Endre vehette át, Budapestért díj
ban Rostás-Farkas György részesült.

Ham vas Béla hetet rendeztek novem
berben a budapesti írók Boltjában.

Sava Babic Hamvas hárs dm ű könyvét 
ugyancsak november folyamán mutatták 
be az írók Boltjában.

Yoszt-frankfurti csevely címmel Garaczi 
László, Görgey Gábor, Háy János, Karádi 
Éva, Parti Nagy Lajos és Térey János be
szélgetett Farkas Katalin és Babiczky Lász
ló Képpel és képtelenül dm ű sorozatának 
évadnyitóján a Merliriben.

A Nagyvilág költészeti estjére került sor 
november folyamán a Fészek Művészklub
ban. A csend szavai címmel Gergely Ágnes 
és Ferencz Győző beszélgetett versről, köl
tészetről. A vendégek között volt Lackfi 
János, Szabó T. Anna és Tóth Krisztina.

Sinka Erzsébet Két hold alatt (Zelk Zoltán 
megíratlan önéletrajaza) dmű, az Argumen
tum Kiadónál megjelent kötetét a budapesti 
Angelikában mutatták be. A szerzővel Lá
zár Ervin beszélgetett.

A  Tisztás dm ű új irodalmi lap szerkesz
tői sikeres sajtóbemutatót rendeztek a Ma
gyar írószövetségnél. A rendezvényen  
Pomogáts Béla tartott értékelő bevezetőt az 
irodalmi lapok helyzetéről, majd Molnár

Géza főszerkesztő beszélt a lap céljairól, 
terveiről. Szepes Erika szerkesztő a lap 
szerzőivel beszélgetett, akiknek műveiből 
részletek hangzottak el Papp János szín
művész tolmácsolásában.

Pilinszky János emléktábláját avatták 
fel november 12-én a VIII. kerületi Ho- 
ránszky utca 27. számú ház falán.

December 2-án a Glória Kiadó és a Libri 
Kft. rendezésében Faludy György Perzsa 
költészet, a Faludy Tárlata dm ű sorozat első 
műfordításkötetének bemutatójára került 
sor. A költővel Pomogáts Béla beszélgetett. 
Közreműködött Jordán Tamás.

A  Teleki László Alapítvány és a Radnó
ti Színház rendezésében Enyedi Sándor: Ri
valda nélkül — A határon túli magyar 
színjátszás kislexikona dm ű kötetének sajtó
bemutatójára került sor 1999. december 13- 
án 17 órakor a Radnóti Színházban. A  
bemutató házigazdája: Bálint András A kö
tetet bemutatta: Nánay István. Felléptek: 
Jancsó Adrienne, Senkálszky Endre, László 
Katalin.

-Ml

K é s ő  v á g y
Vörösmarty Mihály versének utolsó 

nyolc sorát idézzük a vízszintes 104, füg
gőleges 44., 35., vízszintes 1., 33, függőle
ges 1., 13. és 26. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet negyedik sora 
(zárt betűk: T, E). 13. Férfinév. 17. Együtt 
megy valakivel. 18. A Rajna mellékfolyója 
(LEY). 19. Arra késztet valakit, hogy olvas
son. 21. A kártyajáték egyik szereplője. 22. 
Izzóvá válik. 24. Kortárs japán pszicholó
gus (Koji). 25. Nem fő. 27. Piperkőc. 29. 
Simán vágja. 30. Részemre. 33. Az idézet 
ötödik sora (zárt betű: I). 34. Dáma. 36. Más
képpen, latinul. 38. Végtelen nesz! 39. So- 
lohov-regény folyója. 41. Kis szürke 
rágcsáló. 42. Kicsinyítő képző. 43. Székben 
pihenni. 45. Bihar megyei város román 
neve. 47. ...sav: a fehérjék felépítésében 
fontos kristályos vegyület. 49. Főnév rövi
dítése. 51. Lekvár. 52. Francia női név. 53. 
Lakatlan! 54. Kemence sütőjét. 55. Megri
asztani. 58. Egy terhességből született két 
vagy több gyermek egyike. 60. Tolnay ...: 
kiváló magyar színésznő. 61. Panaszos 
hangszínű, gitárféle pengetőhangszer. 62. 
1826 napja. 63. Francia département és fo
lyó neve. 64. Jó kis csatazaj. 65. Vissza: 
acélszerszámmal formálja. 66. Ének egy
nemű hangzói. 67. Ruháját tdsztftá. 68. 
AAA. 70. Asszony lett a lányból. 71. Az 
arca irányából. 72. Válasz az "ugye még 
dolgozik?" kérdésre (két szó). 75. Minden 
oldalról körülvett. 77. Hangtalan tusa! 78. 
Az ókori egyiptomiak főistene. 80. Vissza: 
az öröklődés fontos tényezője. 81. Román 
női név. 83. Önérzetében nagyon megsért. 
85. ...feje, búsuljon a ló. 89. Orgánum. 90.

Masszőr. 91. Mindegyre citál. 92. Kötőszó. 
93. Attól kezdve. 95. Trója város másik 
elnevezése. 96. A szervezet vérpumpája, 
névelővel. 98. Büszkélkedve, tetszelegve 
m agát m utogató. 101. Római számok, 
összegük százötvenegy. 102. Sportlétesít
mény. 103. ...-útfélen: mindenütt. 104. Az  
idézet első sora (zárt betűk: B, S, A).

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet hatodik sora 
(zárt betűk: R, Y). 2. A krízis vége! 3. Az egyik 
sark. 4. Hibát ejt. 5. Erózió kezdete! 6. Mely 
személy. 7. Kellő számban. 8. Úgy, ahogyan 
hívnak. 9. Rücskössé tevés. 10. Korhol. 11. 
Szellemes, gunyoros megjegyzés. 12. Nemze
ti Vállalat. 13. Az idézet hetedik sora. 14. A 
kordé. 15. Délelőtti előadás. 16. Valami után 
levő. 20. A tőkén összeaszott szőlő. 22. Érte
sülés. 23. Azonos mássalhangzók. 26. Az idé
zet utolsó sora. 28. Kacs. 31. Elcsenik. 32. 
Munka, jiddis eredetű szóval. 35. Az idézet 
harmadik sora (zárt betűk: Ö, E). 37. Étien rém! 
40. ... Sad: Újvidék. 44. Az idézet második sora 
(zárt betű: S). 45. Egyhelyben járt akrobatikus 
tánc. 46. Anobelium vegyjele. 48. Tantárgy az 
első elemiben. 50. Részére. 51. Kedvére van 
az étel. 53. Archívum. 56. Hangtalanul halad. 
57. Sokszor ismétlődő dolgot terhesnek kezd 
érezni. 59. A szokott idő után érkező. 64. Tet
szetős forma. 68. Csorba fog! 71. Az öregem
ber keze üyen. 72. Csonthéjas makktermés. 
73. ... csillagok: Gárdonyi-regény. 74. Aradi 
vértanú (Károly). 76. utánzat. 79. Ivadék. 81. 
... bálba megy: Menotti egyfelvonásos operá
ja. 82. Állam DNY-Afrikában. 84. Becsmérel. 
86. Maros menti város. 87. Ide fel! 88. Japán 
pénzegység. 93. Becézett szülőatya. 94. Ciga
rettázik. 96. Ág németül. 97. Áipily-dráma 
hegye. 99. Az étlenség érzete. 100. Órás egy
nemű hangzói. 102. UZ.
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A HELIKON 24. számában közölt, Karácsony dm ű 
rejtvény megfejtése: Harang csendül, /  Messze zsong a 
hálaének, / Az én kedves kis falumban / Karácsonykor — 
Magába száll minden lélek.
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