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Jósika 1848-ban
Az 1848-as forradalom és szabad

ságharc 150 éves ünnepén sok mindenről 
megemlékezünk: vezérekről, hősökről, 
dicső tettekről. Valakiről azonban mind
ezidáig nem esett szó: valakiről, aki, úgy 
látszik, nemcsak az irodalmi, de a műve
lődéstörténeti és történelmi köztudatból 
is kiesett.

Pedig Jósika Miklósnak fontos szere
pe volt az 1848-as eseményekben, oly
annyira, hogy a bukás után kénytelen 
volt a bitófa elől külföldre menekülni. 
Sorsát nem kerülhette el: in effigie kivé
gezték 1850 őszén, 35 társával együtt. El
kobozták vagyonát, és lezárták előtte a 
hazatérés útját.

Kövessük végig nagy vonalakban,

milyen "főbenjáró bűnért" kellett ilyen 
módon bűnhődnie.

Nem sokkal azután, hogy Jósika érzel
mi élete révbe jutott, amikor feleségül 
vette báró Podmaniczky Júliát (1847. aug. 
25-én), a politikai küzdelmek kiragadták 
szurduki csendjéből. Feleségével és az el
ső házasságából származó négy fia közül 
kettővel beköltözött Kolozsvárra, s a Rhé- 
dey-házban bérelt lakást, hogy közelebb
ről tudja követni az események folyását. 
Részt vett az erdélyi országgyűlésnek az 
unióért folytatott küzdelmeiben a Wesse
lényi Miklós oldalán. Május 29-re hívták 
össze Kolozsvárra az országgyűlést, és 
ezen, Toldy Ferenc szerint, Jósika Közép- 
Szolnok megye követeként volt jelen. Az 
utolsó erdélyi országgyűlés első törvény
cikkelye kimondta az uniót, s egyorszá-

folytatás a 2. oldalon

BOGDÁN LÁSZLÓ 
visszatérő  álom  
lovon menekülök
kitart az éj ó meg nem értheted 
kidől alólam mindjárt hátasom 
egyre közelebb hátam mögül hallszik 
ötven esztendő patadobaja 
kardcsörgés kockázik félelmeimmel 
előlem merre? van-e menedék? 
az út is elfogy zihál a lovam 
fogadó sincsen uralg a setét 
sehol egy fa elűntek a falak 
senki sehol csak vad üldözőim 
tőre és szemfehérje villog 

szél kél
átfúj vízmosáson álmon verssoron 
régi nyarakon szerelmeken 
hova merre hát önmagunk elől? 
kiút sincsen már barbár látomás 
zárul körém és végképp foglyulejt 
felélt esztendők rekedt röhögése 
mintha iszákban egy kamra falán 
zörögnének a jóisten diói 
betemetett kút káváján vödör 
holdbéli tájon képzelgéseim 
útvesztőjében merre futhatok? 
egy szál karddal a démonaim ellen

lovam összerogy szétfoszlik a kard 
ötven év árnyai fognak körül 
meg nem értheted ó kitart az éj
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Jósika 1848-ban
folytatás azl. oldalról

gos bizottmányt nevezett ki Teleki József ki
rályi kormányzó elnöklete alatt, hogy az 
egyesülés részleteiről értesítse a magyar mi
nisztériumot. Ennek a bizottmánynak Jósika 
Miklós is tagja lett.

"Nyűt levél Kemény Zsigmondhoz" cím
mel lelkes tudósítást köldött az unióról a 
Pesti Hírlapnak. Kemény (aki Csengery An
tallal együtt szerkesztette a lapot) ezt írta az 
1848. jún. 7-i 76. számában, amelyben Jósika 
levelét közölte: "Jósika Miklóst, az ismeretes 
kedvességű írót s jelenleg Erdélynek egyik 
képviselőjét szerencsénk van munkatársa
ink közé számítani, ő  Erdélynek annyira 
fontos és érdekes ügyeiről folyvást czikkeket 
fog írni lapunk számára, melyeket az itt kö- 
v ák ezővd  kezd meg."

Jósika a Pesti Hírlap legtevékenyebb 
munkatársa lett. Kilenc nyílt levelet írt, s 
ezekben néhány olyan gondolatot vetett föl, 
amelyet érdemesnek tartunk kiemelni.

Az uniót követő lelkesedést a következő
képpen írja le: "Kolozsvár ollyan, mint egy 
ünnepiesen felékített hajó ezer lobogóval. A 
hangulat jó, m ég az oláhság részéről is, 
mellynek papjai számosán állnak itt-ott a 
téren s az utczákban, fajuk békés csoporto- 
zatitól körülállva. Nagyobb élénkség e kivá- 
lólag magyar s honfi érzelmű városban soha 
nem volt." Már e néhány sor is rávilágít arra, 
ami egyébként valamennyi Jósika-levelet jel
lemez: a román nép iránti szeretetére és meg
becsülésére. Nagyon fontos számára az, 
hogy a románság miként fogadja az unió 
tényét, elégedett-e vele, s ha nem, mi az oka 
ennek.

Jósika álláspontja a nemzetiségi kérdés
ben azonos volt a forradalom több más ve
zéregyéniségének elképzeléseivel. 1848-ban 
eltörölték a feudális kiváltságokat és a job
bágyságot, s mindenkinek, nemzetiségi kü
lönbség nélkül megadták az új, polgári 
jogokat egyénileg. Jósika Miklós elsőként 
szabadította fel jobbágyait a megyében, még 
mielőtt a jobbágyfelszabdítást törvénybe ik
tatták volna. 1848. ápr. 23-án kelt "A szurdu- 
ki uradalomhoz tartozó minden helységek 
földmívelőihez" című irata, amelyben töb
bek között ezt írja: "Ezen soraim által együtt 
és egyszerre felszabadítlak ezennel mind
nyájatokat minden úrbéri tartozásoktól, ro
botoktól, dézmáktól, s kívánom, hogy addig 
is, míg az erdélyi országgyűlésben ez tör
vény által szentesíttetni fog, legyetek ti az 
elsők Erdélyben, kik minden fillérezés nél
kül, önkényes jóindulatomból, erőszak és 
kényszerítés nélkül élvezhessétek a szabad
ság malasztit."

De Jósika is, akárcsak az új magyar fele
lős minisztérium és a radikális foradalmi if
júság, nagyot tévedett, amikor azt hitte, 
hogy ezzel a nemzetiségi kérdés is meg van 
oldva, s elég a különböző ajkú honpolgáro
kat a közös szabadság érdekében összefo
gásra buzdítani. A forradalom kezdetben 
kedvező visszhangot keltett, főleg a szlová
kok és a románok körében, de rövidesen ők 
is követelték az egyéni jogokon túlmenően a 
kollektív elismertetést és a nemzeti politikai 
jogokat.

Jósika a román népről mindig elismerően 
nyilatkozik. 1848. júl. 15-én közölt nyüt leve
lében például így: "(a románság) nagyszá
mú; míveltségre nagy képességgel bír, a faj

szép és tekintélyes; (...) súlyos időkben sok 
vitézséget tanúsított; nekünk (...) rokonszen- 
ve és együtt-tartása tiszta nyereség". Ellenzi 
az erőszakot, és határozottan elítéli azokat a 
román vezetőket, akik lázadásra bujtogatják 
a békés népet. Beszámol a topánfalvi és az 
abrudbányai összetűzésekről a székely szá
zad és a román felkelők között, és megdöb
ben azon, hogy mennyi ártatlan vérnek kell 
folynia a vezetők közötti nézeteltérések mi
att. Kétségtelen, hogy a helyzet sokkal bo
nyolultabb volt, mint ahogy Jósika látta, de 
150 évnyivel több tapasztalat birtokában 
nincs jogunk azzal kérkedni, hogy tisztáb
ban látjuk az akkori helyzetet, mint akik ben
ne éltek. Jósika, még ha tévedett is bizonyos 
dolgokban, olyan igazságokat mondott ki, 
amelyek ma is megszívlelendők. 'Nemzeti
ségi kérdéseket — írta júl. 11-i levelében —> 
kard és ágyú, a világtörténetek tanúsága sze
rint, sohasem egyenlített ki, bár ollykor sike
rült nemzetiségek tetszhalálát előidézni. — 
Amennyire tehát becsülettel lehet e tárgy
ban, a békekötés előnyeit kénytelenek va
gyunk elismerni". Egy másik, júl. 19-én 
közölt levelében pedig ezt olvashatjuk: 'Ne
künk nyelvünket másokra kényszeríteni 
nem lehet; erről elmondotta az idő, hogy 
késól — elégedjünk meg azzal, hogy diplo- 
maticai nyelvünk a magyar legyen: igyekez
zünk egy más, minden nyelvnél hatalmasb 
kapcsot alakítani, azaz helyes, lojális instituti- 
ókat, gyors, igazságos tövénykezést s félre- 
magyarázhatatlan garantiákat alapítani."

Jósika nemcsak tollával követte a politi
kai élet eseményeit, hanem Kossuth oldalán 
személyesen is kivette a részét azok irányí
tásából. A képviselőházba soha nem jutott 
be, de tevékenyen jelen volt a felsőházban. 
Megválasztották ama tízes bizottság tagjává, 
amelyet a felsőház a képviselőház által ho
zott "erdélyi törvényczikkek" tárgyalására 
küldött ki. 1848. szept. 15-én a király elfo
gadta gróf Batthyány Lajos minisztériumá
nak leköszönését, de halogatta elfogadni az 
új minisztérium megerősítését. Ilyen körül
mények között a képviselőház kinevezett 
egy hat tagból álló Honvédelmi Bizott
mányt, hogy főleg honvédelmi ügyekben se
gítsen a miniszterelnöknek. Jósika is tagja 
lett a Bizottmánynak, amikor a felsőház is 
képviseltetni kívánta magát abban öt kikül
döttel. Miközben a haza ügyeit intézte, szur- 
duki birtokát tönkretették 1848 decemberé
ben, amikor is az osztrákok Bunder százados 
vezetésével és több ezer román felkelővel 
megszállták a községet és mindent fel- éget
tek.

Amikor a politikai helyzet egyre fenye-

Báró Jósika Miklós szurdoki háza

getőbbé vált, és Windischgrätz serege Pest
hez közeledett, a kormány és az országgyű
lés úgy döntött, hogy Debrecenbe helyezi át 
székhelyét. Hogy miért éppen Debrecenbe, 
azt Jósika így indokolja meg Egy magyar csa
lád a forradalom alatt című regényében, amely 
a forradalmi Debrecen legteljesebb képét 
nyújtja irodalmunkban: "A kormány sehol 
sem lehet biztosabban, mint e jó fekete alföl
dön, hol oly szép búza terem s oly páratlan 
emberfaj tanyázik." Ugyanebben a műben 
beszámol arról is, hogy a menekülteket a 
város lakossága lágy kenyérrel és tiszta 
ággyal várja; "pompás nép lakja azt a nagy 
falut, melyet Debreczennek hívnak". Lakói 
"jó, piros pozsgás cívisek", "egészséges má
jú" emberek, akiket nem sikerül a rémhírter
jesztőknek lehangolniuk. Debrecen békés, 
biztonságos és ugyanakkor vidám város, s 
mintha az egész Hortobágy ünneplőt öltött 
volna a Kossuth Lajos fogadtatására, "kit el
sőnek tekintettek meg a megtámadt zakla
tott hazában".

Jósika 1848. Szilveszter éjszakáján indult 
el feleségével Debrecen felé, s jan. 6-án érke
zett meg. Az út hosszú és fárasztó volt, s 
mivel a vasút akkoriban csak Szolnokig vitt, 
onnan szekéren kellett továbbutazniuk, a 
menekülők fejvesztett tömegében. Debre
cenben a Cegléd utca 2154. sz. (ma Kossuth 
u. 13) alatt szállt meg, a Révész Bálint házá
nál. A ház falán nincs emléktábla, noha ép
pen elég tábla emlékeztet Debrecenben a 
kormány és az országgyűlés tagjainak 1849- 
es szállására. Megérdemelte volna a tiszte
letnek ezt a gesztusát, hiszen a felsőháznak 
csak kevés tagja követte a kormányt Debre
cenbe. Megbízták a kormány lapjának, a 
Közlönynek a felügyeletével, azzal az utasí
tással, hogy a kormány nézetével meg nem 
egyező cikkeket ne engedje megjelenni. Jósi
ka nem értett egyet az efféle cenzúrával, és 
megelégedett azzal, hogy a többség politiká
járól adjon általános tájékoztatást a lap mun
katársainak.

Miután Kossuth az ország kormányzója 
lett, kinevezett a bírói ítéletek meghozatala 
utáni kegyelm ezés lebonyolítására egy  
négytagú kegyelmi bíróságot, amelynek Jó
sika is tagja volt. Ez a bíróság mindössze egy 
ülést tartott.

Debrecen után Jósika feleségével Szeged
re is követte a kormányt, majd Aradra. Ami
kor Kossuth 1849. aug. 11-én a legfőbb pol
gári és katonai kormányzati hatalmat Görge- 
ire ruházta át, elkezdődött az általános me
nekülés. Ekkor már nem lehetett követni a 
kormányt, mert hollétéről ellentmondó hí
rek érkeztek. Jósika feleségével előbb Lugos 
felé sietett, majd Lippára s onnan Radnára 
menekült. A románok lázongásai miatt sehol 
nem mertek hosszabb ideig maradni. A vilá
gosi fegyverletétel után Jósika belátta, hogy 
külföldre kell menekülnie. Ha feleségével 
együtt indult volna el, könnyebben fölismer
ték volna, emiatt külön-külön utat választot
tak: Jósika álruhában és hamis iratokkal, 
Debrecenen, Gömörön és a Szepességen át 
menekült Galícia felé. Útközben rablótáma
dás is érte, s noha meglehetősen kevés pénz
zel, de épségben megérkezett Lipcsébe, ahol 
feleségével találkozott.

Jóllehet Jósika nem volt 48-as hős a szó
nak életet feláldozó értelmében, mégis a ma
gyar szab ad ságharc éve cezúra vo lt 
számára: utána vált elfelejtett íróvá, s ennél 
nagyobb csapás aligha érhette volna.
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Ok hatan, mi hárman
Sok hadifogolytábor volt 

Oroszországban, a 74. számú tiszti 
láger Nyizsnij-Novgorod közelé
ben. Ott vegetáltunk egy ősi kolos
tor falai között, Orankiban; kétezer 
német, hatszáz román és négyszáz
ra tehető magyar hadifogoly abban 
a hármas szögesdróttal körülvett 
embersilóban. Külön volt a német, 
a román és a magyar korpusz-épü
let, deszkapriccsekkel és sok-sok 
poloskával. A felújításra szoruló 
műemléktemplom épületében rak
tár volt, benne krumpli, liszt, szárí
tott zöldség, cukor, só, amerikai 
konzerv-vaj és húskonzerv "Szvi- 
naja tusonka" felirattal. A falakról, 
öreg ikonokról szomorú szemű, 
szakállas szentek néztek le a sok 
ládára, zsákra, katonaholmira meg 
takarókra. De hát tudták ők is, hogy 
háború volt, és olyankor minden 
megesik.

A kupolás bazilika előtt Appel- 
Platz, gyülekező tér, melyen na
ponta kétszer fel kellett sorakozni 
po-pjaty — ötösével —, hogy köny- 
nyebben meg lehessen számlálni a 
hadifoglyokat. Ha minden stim
melt, és nem volt valami kihirdetni- 
való, oszoljt vezényeltek, s mehe
tett mindenki, ahova akart.

A tiszteknek nem volt kötelező 
a munka, de sokkal rosszabb lett 
volna a semmittevés, a tétlen vára
kozás, ezért, aki csak tehette, dolgo
zott konyhán, mosodában, zuha
nyozóban, kórházban vagy a pék
ségben.

Legtöbben a fát vágták s hord
ták be szánokon az erdőről; vagy 
szekereken a lágerba. Több brigád 
kijárt fenyvesek és nyírfaerdők kö
zött az alekszejevícai kolhozba 
krumplit vetni, kapálni, aratni, csé
pelni, mikor mi adódott.

Nagy tömeg csatangolt céltala
nul a tábor útjain, sakkoztak, fala
pokból készített kártyákkal ul
tiztak, vagy römiztek. Voltak meg
szállottak, akik csontot vagy fát fa
ragtak, pulóvereket kötöttek szét
bontott magyar kincstári takarók
ból, végükön piros fehér zöld sáv
val, melyekből divatos, norvég 
mintás pulóvereket lehetett kötni.

A hat román tiszt már ment e- 
lőttünk a pékség felé. Utánuk lépe
gettünk mi, hárman. Polgár Jenő 
hadnagy, Nagy Károly és én, zász
lósok.

Nyári nap sütött le ránk, de a 
románok fejéről csak akkor került 
le a prémes kucsma, amikor beér
tek a műhelybe. Mindig egy helyre 
rakták a szőrmók fejfedőket. Egy
másra. Katonásan. Elvágólag.

Nagy, földszintes épület volt a 
pékség. Zömök, terebélyes kémé
nye sisteregve füstölt, mert az erdő
ről hozott nedves fával fűtötték a 
kemencéket.

Előtérben két nagy kádban sár
gásán fortyogva erjedt a kvász. A 
savanykás, élesztőzamatú, gyen
gén szeszes, zavaros folyadék tete
jén kenyérdarabok úszkáltak.

A nacsalnyik kinyitotta a rak

tárt, kihordtuk a 9 zsák lisztet, dön
tögettük a nagy dagasztóteknőkbe, 
melyek alján már érett az előző mű
szakból visszahagyott kovász. Há
rom nagy dagasztóteknő állt 
egymás mellett, mögéjük álltunk 
kettesével, kannákban hordtuk a 
vizet, összekevertük a liszttel és a 
kovásszal, marokszám szórtuk bele 
a sót. Aztán hagytuk pihenni.

Magunk is pihentünk, üldögél
tünk a padokon. A nacsalnyik — 
afféle ruszki Hári János — mondta, 
mondta a háborús élményeit. A ro
mánok értettek belőle valamit, mi 
azon kívül, hogy tankista volt, az 
égvilágon semmit. Mindig magá
val hurcolta a puskáját, csak nem 
tudtuk, mi a fenének.

Eltelt jó fél óra, ittunk egy bögre 
kvászt, és nekiláttunk dagasztani. 
Először csak dömöcköltük a tész
tát, aztán belemarkoltunk, és do
báltuk a teknő egyik végéből a 
másikba. A románoknak méreten 
felüli lapát tenyerük folt, nagy da
rabokban toccsant elénk a tészta. 
Mi kötszerre tudtuk csak azt visz- 
szadobni. Fárasztó volt. Addig tar
tott, amíg Muresanu kapitány, a 
műszakvezető elkiáltotta magát 
Gata!

Leálltunk. Hagytuk pihenni a 
tésztát. Megvolt a dagasztás, a tész
ta meg, ahogy kelt, úgy nőtt felfelé. 
Lehuppantunk a padra, Vasiliu, a- 
kivel együtt dolgoztam a középső 
teknő mellett, tudott magyarul. De 
keveset beszélt, inkább románul, a 
többiek miatt.

— Hunnét vagytok? — kérdez
te.

Jenőre mutattam: — Ő Pestről 
jött, professzor.

Aztán Karcsira: — Ő szolnoki. 
Forgalmista a vasútnál.

— Én meg paksi vagyok. Tégla
gyárban dolgozom az irodán.

Vasiliu bemutatta a többieket. 
Az a nagy ember, a domnu kapitán 
Muresanu, erdész Regátban, egy 
kis faluban. Mugur hadnagy Ora- 
deában lakik, postás.

— Szóval aradi? — kérdeztem.
— Nem, oradeai. — Nem vitat

koztam Vasiliuval. Minek? Annál 
inkább meglepett, hogy így folytat
ta:

— Én meg Kolozsváron vagyok 
földrajz-rajz szakos tanár.

Tömény füst, tikkasztó meleg. 
Az alsó és felső kemencében égett a 
tűz, izzott a parázs. Előkerültek a 
sütőformák. Két marékkai bele
nyúltam a tésztába, zsupsz a bádog 
formába. Bal kezemmel végigsimí
tottam nedves tenyeremmel a tete
jét, jobb kézzel már löktem tovább. 
Ment minden, akár a futószalagon, 
a kemence felé. A nacsalnyik csak 
nézett.

Aztán megkérdezte: — Kak 
maszterszkaja?

Én meg rá vágtam: — Pékár.
— Haraso.
Felsorakoztak a bevetnivaló ke

nyerek. Zörögtek a formák. Satu 
meg Simicu, a kemencések kihúz

ták a parazsat Raktuk lapátra és 
vetettük be sorba a kemencébe a 
kenyereket. A két kemencés lezárta 
a kemenceajtókat.

Szünet következett.
Jenő kirostálta a lisztet, a törme

léket megpirította, és nekiállt árpa
kávét főzni. Bő lére csurgatta, hogy 
jusson mindenkinek. Kapott belőle 
a nacsalnyik is. Akinek volt cukra, 
az tett bele. A hatodik román, Nas- 
tase kortyolgatta a kávét, aztán 
szótlanul fűrészelte, vágta és hord
ta föl a kemence tetejére a fát, hogy 
száradjon.

Jó háromnegyed óra múlva ki
húztuk a formákat a kemencéből, 
szép, aranysárga, fehér kenyerek 
potyogtak kifelé a formákból. Meg
kóstoltuk, és faltuk úgy, frissen, 
melegen. Kisámfáztuk a gyomrun
kat. Aztán nekiálltunk barnakenye
reket dagasztani és sütni. Sokat. 
Nagyon sokat.

Műszak végén nagy vesszőko
sarakkal jöttek kenyeret vételezni a 
németek, a románok és a magya
rok. Ez volt a sorrend. Az elosztó
helyeken már javában méricskélték 
a vajat meg a cukrot, volt úgy, hogy 
az apró, sózott tengeri halat is, nagy 
hordókból.

A románok nagyon tisztelték 
egymást. Főleg a rendfokozatokat. 
Amerikai konzervdobozokból ki
vágott csillagokat raktak föl a ko
pott zubbonyokra, s lettek egy
szerű hadifoglyokból hadnagyok, 
főhadnagyok, kapitányok. Rendfo
kozat szerint köszöntötték egy
mást:

— Buna dimineata, domnu ca- 
pitan Stoian. Buna seara, domnu 
sublocotinent Moldovan.

Ahogy múltak a hetek, hóna
pok, egyre több szót tudtunk romá
nul, ők meg magyarul. Vasiliu és 
köztem barátság szövődött, sokat 
mesélt arról, milyen szép város Ko
lozsvár. Meghívott hozzájuk. Ne
kem meg eszembe jutott a Fel
legvár, a csobbanó neszekkel futó 
szőke Szamos, a nagytemplom, a 
Mátyás szobor. ígértem, hogy el
megyek.

Vasárnap délután válogatott 
mérkőzést játszottak a román és 
magyar hadifoglyok. A románok 
nehezményezték, hogy a Nagyvá
radi AC. válogatott játékosa, Ko
vács István, a KÓPÉK a magyar 
csapatban játszott; 32-re győztünk. 
Vasiliu a meccs után lerajzolt cso
magoló papírra. — Te vagy a képen 
— mondta. Alig akartam elhinni, 
hogy ez a szomorú szemű, semmi
be tekintő arc engemet ábrázolt.

Munka végén mindig felmos
tuk a pékséget, lehajtottunk egy po
hár kvászt, és mentünk a korpusz 
felé, csoportokba verődve, ők ha
tan, mi hárman. Nagy dübörgéssel 
teherautó porzott befelé.

A sarkon harsány hangon ki
abálta domnu kapitan Tigru:

— Jönnek a szabadítok! Jönnek 
a Tigrisek! — A Tigris páncélosokat 
várta. Aztán elhallgatott, ment a 
deszkaszínpad felé, ahol román 
színjátszók gyakoroltak.

A lágerban volt egy önálló civil 
tábor: a németek elől bujkáló spa

nyol, francia és más nációjú antifa
siszta menekültek éltek ott, külön 
kis épületben. Volt köztük néhány 
nő is. Igazi nő! Sőt, igazi spanyol 
színésznő! A lágerparancsnok en
gedélyezte, hogy felléphessen a 
Hegyek lánya című román operett
ben.

Ki is plakatírozták: Stella: Am- 
paro Femadez.

Óriási sikere volt. Tapsoltak, fü
tyültek, kiabáltak harsányan: Bis! 
Bis! Vissza! Vissza!

A mi hat románunk elhatározta, 
hogy ajándékba gyűjtenek neki 
cukrot meg vajat Mi hárman nem 
értettünk egyet, mindenki megkap
ja az adagját, abból nincs mit ada
kozni.

— Ti magyarok nem vagytok 
kultúremberek — mondogatták, 
miközben kanalaztuk a csalánle
vest, melyben fehér pontokként 
úszkált pár szem köles.

Akkor békültek meg, amikor a 
civil tábort felszámolták, és ott ma
radtak Ampára Fernandez nélkül. 
Ók szomorúan, mi közömbösen.

— H azaengedték őket — 
mondta Gallyas Ferenc főhadnagy, 
a politikai tisztünk. Majd mi is sor
ra kerülünk hamarosan. Nem hit
tünk neki, a ruszki tábornoknak 
sem, aki megígérte, hogy egy hó
nap múlva mennek haza a romá
nok is, a magyarok is. Szkoro — 
hamarosan. Kinevettük.

Aznap este átmentem a román 
korpuszba, megnézni, hogyan ru- 
letteznek. Mert rulettet is fabrikál
tak. Volt krupié, zsetonok. Egy 
zseton egy doboz cigarettát ért. 
Olyan cigarettát, amit 10 napon
ként kaptunk, Sever, vagy Belo- 
mor Kanal.

Forgott a rulett. Domnu kapitan 
Tigru vesztett. Egy papírpénzt lo
bogtatott a kezében: — Pentru tu- 
tun! Pentru tutun! — kiabálta.

Öt doboz Sever cigarettáért 
odaadta a százezer pengős bankót. 
Szép, új papírpénz volt, nagyon 
örültem neki: lesz mivel kezdeni, 
ha hazamegyünk. Dugdostam a 
szép papírpénzt. Majd csak haza
megyünk.

A tábornoknak igaza lett, 1947 
szeptember elején megsütöttük az 
utolsó kenyereket, elköszöntünk, 
szétoszlott a pék brigád.

Este volt, amikor öreg és koszos 
vasúti kocsikba tereltek bennünket. 
Egy nagyobb állomáson tehervago
nokba kellett átszállni. Hosszú olaj
szerelvényhez kapcsolták a mi 
vagonjainkat is. Huszonegy nap 
múlva érkeztünk Máramarosszige- 
ten át Debrecenbe.

Ott tudtam meg, hogy mit ér a 
százezer forintos bankó, meg
mondták azt is, mit tehetek vele.

Nem azt tettem. Lehúztam a va
gon ablakát. Kis cetlikre téptem a 
százezrest. Vitte, vitte a szél.

A mozdony kéményéből feke
tén gomolygott a füst, szemembe 
fújt a szél.

Torölgettem a könnyeimet.
Az utasok meg morogtak:
— Húzza föl már az ablakot! 

Hideg van.
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ZELEI MIKLÓS

Emberkúra
Öt-hat kiló biztos fogyás havonta!
Akit a kúránkhoz kiválasztunk, lehe

tőleg ne legyen több huszonöt évesnél, 
fiatalabb húsznál. És kizárólag atlétikus 
alkat! A  forma információt tárol, s ezt az 
információt idegeink és testünk rendelke
zésére kell bocsátanunk, hogy m egszaba
dulhassunk a szégyenletes kövérségtől, 
hogy újra formás ruhákban járhassunk, 
rossz érzés nélkül strandolhassunk, szu- 
szogás nélkül mehessünk föl az emeletre, 
hogy az alakunk egészséges legyen és szép.

Lélek csak lélekből táplálkozhat. A 
vágy és gondolat nélküli állatok húsának 
alsórendű kaloretikus fűtőanyaga nem  
biztosít igazi életet, mert nem  tudja m eg
hajtani a lelket, a test motorját.

Kiválasztás előtt tehát föltétlenül sze
rezzük be a tápszem ély intelligencia teszt
jét, és nagyalakú, legalább 19 x 22-es 
aurogramját: egy nagy színes fényképet 
az aurájáról.

A belső erő hiányának a jele, ha az 
aurogramon a fény ívei kuszák, zavaro
sak, ha a sugarak töredezetten jelennek 
m eg, vagy  ha rendszertelen, elm osódó  
foltok homálylanak. A z ilyen aurogram- 
hoz általában alacsony pontszám ú intelli
gencia teszt tartozik, am elyik nem  hogy 
száshuszonöt fölé nem  megy, de legtöbb
ször m ég a kilencvenötöt, a százat is alig 
éri el.

H a a tá p szem ély  rossz m in őségű , 
hagyjuk sorsára.

Szigorúan tartsuk magunkat ahhoz a 
szabályhoz is, hogy az emberkúra idején 
a legnagyobb mértékben tilos állati fehér
jék fogyasztása.

A tápszereken, a permetezett, vegy- 
szerezett növényeken tenyésztett állatok 
húsa rengeteg olyan méreganyagot tartal
m az, am ely a hom o sapiens nagyfokú el
lenálló képességének, szervezete spontán 
m éregtelenítő munkájának következté
ben már az átlagember közönséges húsá
ban is csekélyebb  m enn yiségb en  van  
jelen.

N agyon  ártalmas a disznóhús, mert a 
legsoványabb is zsíros, ugyanis a sejtjei 
b elsejében , láthatatlanul raktározza a 
zsírt. De a marhahús, a kemikáliás vizek
ből szárm azó hal, a szárnyasok, m ég a 
csirk e is , m eggáto lják , m egzavarják, 
rosszabb esetben teljesen leállítják az em 
berkúra által elindított testi-lelki tisztulási 
folyamatokat, a sikerekhez vezető fizikai 
és szellem i változásokat.

A kkor leghatásosabb  a kúránk, ha 
m egengedhetjük magunknak, hogy táp
szem élyü n k et más kúrázók közül vá
lasszuk  ki. A m egfelelő információk a 
legnagyobb sűrűségben azokban vannak 
jelen, akik a kimunkált testért, amelyen  
nincs sem m i fölösleg, az egészséges szer
vezetért, és a jövőbe irányuló, alapvetően  
derűs, teljesítm ényközpontú életvezeté
sért szintén teljes összpontosítással küz
denek, ahogy mi is.

A léleknek szükséges magasabb rez
gésvilág energiáit, am elyek az aurában 
válnak láthatóvá, csakis a magasabb ren
dű ételekből vehetjük föl.

De azok se csüggedjenek, akik ezt nem  
tehetik meg! Egészségének és benső fé
nyén ek  a v isszaszerzéséb en , ille tő leg  
megtartásában mindenki, akiben elég ki
tartás van, nagyon szép eredményeket ér
het el a közönséges emberkúrával is.

Ha m egvan  a tápszem ély, azonnal 
szállítsuk haza, és feldolgozásával ne kés
lekedjünk! N e hagyjuk állni, mert bioló
g ia i értékéből sokat vesz ít. H asítsuk  
rögtön ketté, daraboljuk fel, készítsünk  
belőle adagokat, és be a mélyhűtőbe!

A kocsonyának valót, a kormos kéz- 
m eg lábujjakat, az inas lábszárat, fejhúst, 
fület, farkat, a szív-tüdőt a többi belsőség
gel, bármilyen finom akis, fegyelmezetten  
dobjuk ki. Számunkra az agy is értéktelen. 
Az agyvelő egy kész koleszterinbomba, és 
rettenetesen hizlal. N e sajnáljuk, ki vele!

Az csak természetes, ugye, hogy kido-

Buzás András: Lovamat kötöttem

bás előtt az agyat is beletesszük abba a kis 
nejlonzsákba, am elyet azért szereztünk  
be, hogy a kocsonyahúsokat, a belsősége
ket tüntessük el benne, hogy m ég ez a 
csekély, többé-kevésbé környezetbarát 
m ellékterm ék se szenn yezze a termé
szetet.

Az értékes részek a hátszín, a comb, a 
far, a mellehúsa és a felkar. Ezekből vág
junk tizenöt dekás szeleteket, légmente
sen tasakoljuk, s így helyezzük a hűtőbe. 
Megkönnyítjük későbbi munkánkat, ha 
egyúttal darált húst is készítünk, mert a 
főzéskor majd, am ikora szaladós hétköz

napokon úgyis kevés az idő, nem  kell 
megvárnunk, am íg a fagyott szelet fölen
ged, hogy megdarálhassuk.

Alapelv, hogy alig sózunk. A só viszi a 
vérnyomást, m egnehezíti a víz távozását 
a szervezetből, segít m egkötni a zsírokat, 
m inden más káros anyagot, és fölösleges 
munkát okoz a vesének, a májnak Ízesí
téshez fű szern övén yek et használjunk! 
Fodormenta, ánizs, bazsalikom , s az élete- 
lixirrel teli fokhagyma, az illatos kakukk
fű, majoránna, tárkony, rozmaring, zsá
lya, mind egyéni ízlés szerint, szabadon  
fogyasztható.

Mielőtt néhány további ötleteket is adó 
recepttel segítjük az emberkúra nehézsé
geit vállalókat, szívleljék m eg általános 
főzési tanácsainkat! A com bot m indig pá
rolva készítsük el, s bőséges zöldségköret
tel fogyasszuk, édesség se előtte, se utána.

Édesség sose!
A farhús ropogósra sülve a legízlete- 

sebb. Karalábét, sárgaborsót, káposztát, 
kelt lehetőleg ne fogyasszunk a faijához, 
inkább egy kis margarinban sült burgo
nyát. Utána egy őszibarack, vagy más 
friss gyüm ölcs m indig jól esik, de tilos 
m indenféle lecukrozott konzerv, am ilyen  
a szeletelt ananász, a vágott körte, s a 
szilva egészben.

A m ellehúsa olyan m inőséget hoz, 
hogy azt nyugodtan párolhatjuk is, süt
hetjük is, köretként pedig bármit ehetünk  
hozzá, amit a com bhoz vagy a farjához is 
szeretünk. A felkart azonban következete
sen csakis főzzük. Erős mustárral, barna 
kenyérrel, magyaros uborkasalátával —  
figyelem , tejföl helyett kefirt teszünk bele! 
—  igazi lakoma!

Kétnaponkén tartsunk húsnapot, köz
te zöldséget, gyüm ölcsöt együnk, de m in
dig legyen benne valami főtt. A  túlzásba 
vitt nyersevés ártalmas.

És egy apróság, ami megéri az odafi
gyelést: ne legyen olyan étkezés, am ely
nek ne adnánk m eg a módját, amikor 
asztalunkat ne terítnénk m eg fehér ab
rosszal, s ne raknánk föl hiánytalanul és 
csinosan a terítéket. Mai elembertelenített 
életünket tegyük meghittebbé azzal, hogy  
betartjuk ezeket a régi szép formákat. N e  
feledjük, nem  véletlenül alakultak ki az 
emberi civilizáció történetében.

A szépség szépít!
Receptjeinket m áris en ged m énn yel 

kezdjük!
Aki nem  dobta ki a kormos kéz- és láb

ujjakat, a lábszárat, az biztos, hogy nem  
dobta ki az agyvelőt se! A  kísértés tényleg  
nagy, de aki néhány tányér rántott velőró
zsáért hagyja magát elcsábítani, az ne re
mélje, hogy az élete m egváltozik.

Most akkor tessék odam enni a m ély
hűtőhöz, és hősiesen kihajítani az agy ve
lőt.

Jutalmul jöhet a kocsonya főzés!

Emberkocsonya
Hozzávalók: 1 lábfej, 2 fül, 10 kormos 

kéz- vagy lábujj, 2 sárgarépa, petrezse
lyem , 4-5 ecetes uborka, 1 fél citrom felsze-

» » » » » >
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letelve, bors, babérlevél, csipetnyi tengeri 
só

Elkészítés: A már előre jól megtisztított 
lábfejet, füleket, körmöket leöntjük annyi 
hideg vízzel, hogy ellepje, és a m egtisztí
tott zö ldséggel és a fűszerekkel fedő alatt 
nagyon lassú tűzön olyan puhára főzzük, 
hogy a hús a csontokról leváljon. Ekkor a 
húst kiszedjük, k icsontozzuk, lebőröz- 
z ü k  A körmöket nem  keverjük közé. A 
visszam aradt léből batisztruhán átszűrve 
egy edény aljába töltünk, ujjnyi m agas
ságban. H űtőbe tesszük, am íg m eg nem  
derm ed, majd rárakjuk a felszeletelt húst. 
ízlésesen  körberakjuk a karikára vágott 
főtt zö ld séggel és az ecetes uborkával, 
majd az egészet leöntjük a maradék le
szűrt lével. A z eg észet h űvös helyen  
hagyjuk m egderm edni, majd az edényt 
egy pillantra m elegvízbe mártva, a kocso
nyát tálcára borítjuk

Embercomb kertészné módra
Hozzávalók: 15 dkg embercomb, olí

vaolaj, 4 kis karalábé, 3 db sárgarépa, 1 /2  
kg zöldborsó, 2 kis karfiol, tengeri só, 
bors, paprika, zöld  petrezselyem.

Elkészítés: Az embercomb-szeleteket 
aligsózzuk , borssal, pirospaprikával is 
meghintjük, és olívaolajban pároljuk. Ha 
m egpuhult, hozzáadjuk a m egtisztított 
zöldséget, a karalábét vékony csíkokra, a 
sárgarépát karikára vágva, a karfiolokat 
rózsáira bontva, végül a zöldborsót. Pá
roljuk tovább, am íg a körítés is puha lesz. 
Tálaláskor hintsük rá a finomra vágott 
petrezselyemzöldjét.

Emberkaraj olasz módra
H ozzávalók: 15 dkg emberkaraj, 2 vé

kony szelet sovány sajt, 3 paradicsom, 
tengeri só, pirospaprika, 2 kávéskanál olí
vaolaj.

Elkészítés: A m egsózott, megborsozott 
em berszeleteket egy kevés olajban kisüt
jük, tűzálló tálba helyezzük, a húsok tete
jére 1-1 vastag szelet paradicsom ot te
szünk, és sajtot, m eghintjük petrezse
lyem zöldjével, aligsózzuk, rászórunk egy  
kis pirospaprikát, és előm elegített sütő
ben 11 percig sütjük.

Zsebes emberszelet
Hozzávalók: 2 szelet ember ka raj, 6 dkg  

gom ba, 5 dkg füstölt embersonka, 4 dkg  
reszelt sovány sajt, petrezselyemzöldje, 1 
gerezd fokhagyma, tengeri só, bors.

Elkészítés: A húst ne verjük ki, hanem  
vágjunk zsebeket rajta. A gombát, sonkát 
vágjuk darabokra, a fokhagymát zúzzuk  
össze és keverjük össze a petrezselyem 
zölddel, reszelt sajttal, sóval és borssal. A 
töltelékkel tömjük ki a zsebeket, és fog- 
piszkálóval tűzzük  össze . A lufóliában  
sütjük.

Párolt emberfelsál
Hozzávalók: 2 szelet emberfelsál, 1 /4  

húsleveskocka, 1 /4  csésze feketekávé, ket
chup, 2 gerezd fokhagyma, tengeri só, őrölt 
bors, szerecsendió, 4 dkg gomba.

Elkészítés: Az emberhúst jól kiverjük, és 
a két szeletet félig egymásra fektetve tűzálló
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tálba tesszük. A többi hozzávalót összeke
verjük, néhány percig forraljuk, majd kihűl
ve a húsra öntjük, és másnapig állni hagyjuk 
a hűtőben. Eldcor az emberszeleteket felen
gedjük, és a sütőben puhára pároljuk.

Cheeseember
Hozzávalók: 15 dkg darált emberhús, 3 

dkg reszelt Óvári sajt, amelyet jó minőségű, 
sovány, házi kecskesajttal is helyettesíthe
tünk, fokhagyma, 1 evőkanál paradicsom
püré, picinyke zsemlemorzsa, tengeri só, 
majoránna, bors, 1 evőkanál olívaolaj

Elkészítés: A darált emberhúst elke
verjük a reszelt sajttal, reszelt hagymával, 
paradicsom pürével, zsem lem orzsával. 
Sóval, borssal, bazsalikommal, majorán
nával ízesítjük A masszából pogácsákat 
formálunk, és mindkét oldalukat rózsa
színre sütjük

Juhtúrós emberpogácsa
H ozzávalók  9 dkg búzakorpa, 9 dkg 

szójaliszt, 9 dkg búzaliszt, 6 dkg marga
rin, 15 dkg darált ember, 15 dkg juhtúró, 
sütőpor, só, bors, tojsáfehérje, élesztő, re
szelt juhsajt

Elkészítés: élesztőből langyos tejjel ko
vászt készítünk. Amikor megkelt, hozzá
adjuk az étkezési búzakorpát, a szó- 
jalisztet, búzalisztet, margarint, szétmor
zsoljuk a juhtúrót, beletesszük a darált 
embert, sütőport, borsot, tengeri sót, to
jásfehérjét. Jól összedolgozzuk , esetleg  
langyos tejjel hígítjuk a masszát. Egy óra
hosszat pihentetjük Kinyújtjuk, három  
részre hajtjuk, és kiszaggatjuk. A pogá
csák tetejét langyos tejjel lekenjük, és so
v á n y  resze lt sajtot szóru n k  rá. E lő
melegített, forró sütőben kisütjük

Tavaszi emberimbisz
H ozzávalók  7,5 dkg farja, 7,5 dkg mel

le, 1 hagymafej, vegyes zöldség, alma, cit
romlé, saláta, 1 /2  pohár kefir, tengeri só, 
bors, babérlevél

E lkészítés: A m ellét annyi vízben, 
amennyi ellepi, tengeri aligsóval, egész  
borssal, babérlevéllel ízesítve 70 percig 
főzzük. Közben a zöldséget megtisztítjuk, 
s az egészben hagyott hagymával és faijá
val a melléhez adjuk, és újabb 40 percig 
főzzük. Ha puha, a farját, mellét és a zöld
séget kockára vágjuk. H ozzákeverünk  
egy hámozott, és citromlével meglocsolt, 
ugyancsak kockára vágott almát és a 1 /2  
pohár kefirt. Kehelyben, salátával, jól le
hűtve fogyasztjuk

*
Alz. emberkúra alatt életkori sajátossá

gainknak megfelelően tornázzunk, úsz- 
szunk, kocogjunk Sose erőltessük túl 
m agunkat, de testünkből, lelkűnkből 
m indig a legtöbbet hozzuk ki.

Ha már elértük a kívánt testsúlyt, a 
kúrát fé léven ként egyszer  ism ételjük  
m eg, és kondíciónkat biztosan megőriz
zü k

Akik igazán célratörőnek tartják ma
gukat, folyamatosan kúrázzanak

És ásványvíz, ásványvíz, ásványvíz!

KERESSE AZ ÚJSÁGOSNÁL 
KÖVETKEZŐ FÜZETÜNKET!

KOVÁCS ISTVÁN 

Tizenhat haiku
Csillagrendszerek, 
a kormos üvegen á t  
napot se látni.

Áhítat-liget,
hajcsatként fénylik a hold 
ágabogában.

Vadludak gyásza! 
M oha-sírás a kőkút, 
mély hontalanság.

Eskü-sor-minta; 
a tavirózsákon túl..., 
fénycsobogásig.

Pirkadat-ékkő. 
Fölparázslik a templom  
néma harangja.

Ó, diófalomb.' 
tö rt tetőcserepekről 
töröld le nevünk.

Verkli-keringő; 
elszabadult álmaink 
körbefogása.

Bozótos parlag.
Egy-két hajdani présház, 
kripta a tájban.

Ó, búzamező! 
földutak-keretezte  
árnya a napnak!

Öröklét-bölcső; 
végtelen barázdapár 
tolja a holdat.

Feslett november, 
ködös m adártávlatból 
rongyos a dombhát.

Szikkadó hordók. 
Földanyánk látcsövei 
néznek az égbe.

Zömök pillérív.
Elő vitrázs a tájkép... 
Függönye zápor.

Örök-élet-kép; 
fény-pelyhek havazása  
a vaksötétben.

Imakönyv a táj; 
a völgyben lélekjelző, 
zsolozsma-csermely.

Káli-medence,
hűlt helye annyi hadnak,
várakozásnak.
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PAUL SOHAR

(Rapszodikus) emlékezés Füst Milánra
Lear alakja elevenedik meg 

így illusztrációkban vagy a szín
padon: lobogó selymes haj, fehér, 
mint a semlegesség tiszta zászla
ja, dacosan felszegett áll, és sze
mek, amelyek többet látnak, mint 
amire számítottak, és amelyek az 
élet perverzitása fölötti állandó 
megrökönyödéstől parázslanak.

Ez az a kép, amely előttem 
megjelenik, amikor visszagondo
lok Füst Milánra — az ötvenes 
évek első felére, amikor az Eöt
vös Loránd Tudományegyete
men az előadásait látogattam. 
Pedig ő nem a pusztaságban tán
torogva emelte fel szavát az élet 
tanulságairól, hanem a katedrá
nál ülve; de így is úgy tűnt, hogy 
körülötte valóságos vihar dúlt, az 
eszmék, elméletek és gondolatok 
vihara, amelyben ő tántoríthatat- 
lanul hirdette igazságát. Az esz
tétika igazságát. "Ami szép, az jó, 
és ami jó, az szép is". Ehhez ő még 
hozzátette, hogy azért csak vi
gyázni kell ám, hogyan alkal
mazzuk ezt az elvet. És ő vigyá
zott is. Nem engedte soha, hogy 
egyszerű, könnyű válaszokkal 
m eg elég ed v e  m enjenek haza 
diákjai; az esztétika sok irányba 
kiterjedő birodalom, és ő azt nem 
adta fel könnyedén. Ebben nem 
hasonlított Learre; ő inkább e 
drámának (amely az ő fordításá
ban éppen akkortájt jelent meg) 
utolsó jeleneteiből való hős volt, 
az, aki felfedezte az élet értelmét 
és értelmetlenségét ("Life's a tale 
told by an idiot full of sound and 
fury, signifyng nothing". Volt egy 
másik kedvenc idézete a Mac- 
beth-ből, amit angolul minden al
kalom m al elszavalt), és most 
neki ezt muszáj kikiáltania a vi
lágba, akár hallgatja valaki, akár 
nem.

De persze Füst Milán nem a 
pusztaságnak szónokolt, hanem 
egy zsúfolt előadóteremnek ele
mezte az esztétika titkait; egyete
mi hallgatók, diákok más egye
temekről, és fiatalok, akiket nem 
vettek fel sehová — valamennyi
en részt vettek, és szép számban, 
a kultúra-tiszteletnek ebben a 
szertartásában, amivé az előadá
sai alakultak.

Abban az időben maga ez a 
téma — esztétika — bizonyos e- 
lőadói merészséget követelt, már 
csak a semlegessége miatt is. Ak
koriban semlegesnek lenni, a po
litika fölé emelkedni a hivatalos 
szervek szemében osztályelle
nes, népellenes törekvésnek szá
m ított; úgyszintén  az általuk 
támogatott kritikusok szemében 
is. Márpedig Füst Milán dacosan 
kiállt a tiszta esztétikum mellett, 
hegyes állát kihívóan fölszegve 
nézett a nyilvánvalóan rokon

szenvező hallgatóság felé, a- 
melynek soraiban azonban felte
hetően ott szorongtak a hivatalos 
megfigyelők is, akik bármely pil
lanatban berendelhették a "ro
hamosztagot".

Ez nem az én elképzelésem 
vagy elhomályosodott emlékezé
sem terméke; ott ezt Füst Milán 
maga hangoztatta. "Ezt a témát 
tovább nem feszegetjük, mert be
rohan az osztag, és elvisznek." 
"Ezek után már jöhet az osztag". 
’Menjenek csak haza, mielőtt be
jön értem az osztag".

Mi, hallgatók, meg beszélni 
sem mertünk ilyen dolgokról (a 
politikai tisztogatások még '55- 
ben is folytatódtak); csak megér
tő tekintetek és csillogó szemek 
visszhangozták az idős profesz- 
szor dacos megjegyzéseit. (Gon
dolkodni, elmélkedni akkor csak 
marxista képletek követésével le
hetett, ez korcsosította meg a mi 
érlelő éveinket; minden ellenvé

leményt vagy csak más utak ke
resését is betegesnek, sőt ellensé
gesnek bélyegeztek. így hát az 
ilyesminek még a lehetőségét is 
ki kellett zárni, nemhogy valaki 
nyilvános előadáson követelje 
magának a független gondolko
dás jogát.

És talán ilyen körülmények 
között született meg 1956 szelle
me, az értelem és szabad gondol
kodás h ird etésével, am it a 
hatóságok nem tagadhattak meg

tekintélyes múltú és neves, hala
dó szellemű személyiségeknek, 
és aztán...

De hagyjuk csak a politikát, 
mert itt elsősorban esztétikáról 
van szó, és a hatóságok hiába 
próbálták a politika fölé emelke
dés bármiféle kísérletét politikai 
törekvésnek tekintenti; az nem az 
volt, hanem valóban esztétika: új 
meglátások keresése, felülkere- 
kedés a m indennapi valóság  
szürke értelm etlenségén úgy, 
hogy a magaslatból visszanézve 
új és megragadóbb értelmet lás
son az ember az életben.

/

ügy tűnik most, hogy mi fia
talok a lázadás szellemét lega
lább annyira élveztük, mint Füst 
Milán eszmefuttatásait, a ked
venc klasszikusok elemzését.

Lehetetlen Füstre emlékezni 
két bálványa nélkül; szemem  
előtt ő nem egyedül ül a katedrá
nál: az egyik oldalon ott áll Sha
kespeare, a másikon Tolsztoj; az

európai irodalom két nagy alak
ja, akik nemcsak a mindennapi 
valóság fölé tudtak szárnyalni, 
hanem még az esztétika törvé
nyeit is messze túlhaladták. Sha
kespeare azzal, hogy költő létére 
gondolkodó is volt. Meg hogy 
művei a drámai sűrítés varázsá
val meg tudták eleveníteni az 
egész világot ott a deszkákon oly 
módon, hogy tisztábban láthas-, 
suk világunkat, mint a filozófu
sok szisztémája révén. Shakes

peare, akinek a lírája is tele van az 
élet megértésével, az élet jelentő
ségének sejtetésével.

Ezzel ellentétben  Tolsztoj 
nagysága teljes mértékben a mű
vészeten alapszik (eszméinek da
cára); ő a szavak művésze, aki 
még a saját kicsinyes, valószerűt
lenül naiv gondolkodásán is ké
pes túllépni írásaiban, meg tudja 
győzni — ha ideiglenesen is — az 
oívasót a legprimitívebb gondo
latairól. Például ki hinné el a Kre
utzer szonáta tanulságát, hogy a 
zene művészete az erkölcsi rom
lásba vezet? De a novellát olvas
va ugyanúgy elhisszük ezt Tol
sztojnak, mint ahogy gyermek
korunkban elhittük, hogy létez
nek mesebeli sárkányok. Ilyen 
hatalma lehet a szónak, a nyelv
nek, amikor a művészet szolgála
tában áll.

Füst Milán mint író és költő 
közelítette meg az esztétikát, az ő 
gondolkodásában a szavak vará
zsa központi helyet foglalt el; az 
a varázs, amellyd a nyelv át tudja 
ültetni a mindennapi valóság ér
zéseit, indulatait, örömeit és fáj
dalmait a szavak világába, ahol 
ezek az érzések és élmények új 
életre kelnek minden egyéb szerv 
használata nélkül.

Akkor még a tévé nem fenye
gette az írott és a nyomtatott szó 
hegemóniáját, de a film már kez
dett a drámában saját helyet kö
vetelni magának, és a szavak  
őszülő csősze féltékenyen őrizte 
a könyvek birodalmát. Mi a hall
gatóságban csak óvatosan össze
néztünk, amikor tisztelt mento
runk elkezdett szónokolni az ak
kor új és divatos Hamlet-film el
len (Lawrence Olivier a fősze
repben — ő maga volt a rendező 
is). Hogy lehet ilyet csinálni? 
Majdnem felére rövidítették a 
szöveget és helyette — horribile 
dictu — néhány keretben bemu
tattak egy hajót, amelyen Hamlet 
rövid időre eltávozott. Miért kell 
ezt a hajót megmutatni? Nem ele
gendők a szavak erre? Nem erre 
való a dráma, a költészet; a sza
vak varázsa nem elég, hogy a 
képzeletünket tüzelje?

Persze mi fiatalok ebben nem 
értettünk egyet az öreg költővel, 
minket az új műfaj is tüzelt; ép
pen akkor adtuk kézről kézre 
Korda könyvét a filmművészet
ről, de ez nem csökkentette tisz
teletünket Füst iránt.

Hiszen legtöbben ott közü
lünk már próbálkoztak a versí
rással, és ebben az ő meglátásai 
egy egész életre szóló kihatással 
voltak. Számomra mindenkép
pen. Első ezek közül a nyelv és a 
szavak tisztelete; ez az anyag, 
amellyel a költő dolgozik — mint 
a szobrász az agyaggal — és 
amelynek együtt kell formálód
nia a mondanivalóval, a hangu-

» » > » » »
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lattal, az érzéssel, amely a költőt 
a kifejezés keresésére késztette.

A Líra második legfontosabb 
eleme a természetes indulat tisz
telete, a természet törvényeinek a 
követése olyan módon, hogy a 
költemény alkalmazkodjék a ter
mészetes indulat lefutásához; a 
lírának olyannak kell lennie, 
mint egy ingának, amelyet a köl
tő felemel és ellendít; egy teljes 
ívet le kell írnia; felgyorsul, eléri 
a középpontot, fellendül a másik 
irányba és csak azután áll meg. És 
ott kell a versnek is véget érnie, 
nem azelőtt, hogy a pendulum  
elérné végső kilengését, és nem 
akkor, amikor már kezdene visz- 
szazuhanni újra. Ez a teljes len
dület a lírai vers legfontosabb 
meghatározója.

Ezen belül pedig a sorok rit
musa, a képek, gondolatok, be
nyomások ritmusos felépülése 
szintén hozzájárul a vers érzés
gerjesztő hatásához, a lüktetés
hez, amely az olvasót vagy hall
gatót magával ragadja, amellyel 
maga a szervezet (és nemcsak az 
elme) rezonál.

Na, és milyen egy költői sor? 
Mi a művészet? Hegelnek rontot
ta a hitelét a marxizmussal való 
kapcsolata, de Füst Milán taná
csára siettem a könyvtárba, és ha

marosan Hegel is kézről-kézre 
járt, mint Pál levelei az ókerszté- 
nyek között. Nagy felfedezések 
ideje volt ez, hiszen fiatalok vol
tunk. És Hegelt valóban méltatla
n u l tettük  fe le lő ssé  Rákosi 
bűneiért... De miért a tanagyag? 
Miért sorolom fel itt az emlékezé
sek helyén ezeket az alapvető és 
jól ismert fogalmakat? Egyszerű. 
Azért, mert ezek a fogalmak ne
kem mint költőnek, a költemé
nyek kovácsának mindennapi 
szerszám jaim ként maradtak  
meg, és mindegyiken rajta van a 
Füst Milán Márka, most is, hogy 
az angol nyelv az anyag, amellyel 
dolgozom. A másik dolog pedig 
az, hogy ezek a szerszámok ma
napság — legalábbis itt, Ameri
kában — kezdenek elkopni, el
tompulni, elkallódni a népszerű
ség, a hímév és a divatos politikai 
helyesség állandó hajszolásában. 
Sajnos, úgy látszik, a művészet 
sohasem lesz egészen bizton
ságban a kihasználási merényle
tekkel szemben. Hízelegni kell az 
olvasónak, könnyűvé kell neki 
tenni azt, hogy kulturáltnak érez
ze és hirdesse magát; de kinek 
van ideje egy verset kétszer elol
vasni? (Jó is, hogy Füst Milán 
nem láthatja, mennyire nehéz az 
írott szónak a képernyővel verse
nyeznie!) És a tanárokra, pro

fesszorokra sem lehet számítani a 
színvonal megőrzése érdekében; 
ők csak úgy tudnak diákokat to
borozni, ha mindent elfogadnak 
tőlük mint igazi költészetet. De 
ez a kényelmes toleráns szubjek
tivizmus az újdonságok és izgal
m as új kíséreltek helyett el- 
laposodáshoz és unalmasan in
fantilis nyöszörgésekhez veze
tett, ém ely g ő s tanm esékkel 
keverve. A minőség kritériumai 
is a volt szerszámok sorsára ju
tottak... Mélyebb dolgokkal csak 
úgy lehet előállni, ha a költő ál
cázza azokat mint klasszikusok 
fordítását.

De térjünk vissza az emléke
zésekre: Füst Milán örökségét én 
abban a magatartásban tudnám 
összefoglalni, amely magasra 
emeli a művészi alkotás szintjét 
és értékét is ennek függvényében 
határozza meg; és ami még ennél 
is fontosabb: a művészi törekvés 
és alkotás jogosultságát mind az 
egyén, mind a társadalom szá
mára. Nem idővesztés, energia- 
p ocsék o lás, nem  szem fén y 
vesztés, nem is a valóság mega ta
gadása ez, nem menekülés a fele
lősségtől, hanem egy lelki szük
séglet, ugyanolyan természetes 
folyamat, mint az evés, alvás stb.; 
ugyanolyan szükséges az élet
hez.

A művészi alkotás az alkotás 
kedvéért jön létre, nem állami cé
lok kedvéért, és nem anyagi nye
reségek  kedvéért, hanem  az 
alkotás láza, izgalma és transz
cendentális ereje hatására.

Ez az alkotó láz lehet, hogy 
bajba sodorja az embert az élet 
labirintusában, de nem olyan 
mértékben, mint annak a megta
gadása tenné; legyünk inkább 
ügyetlen költők, mint ügyes őr
zői egy üres életnek.

Ebben a fényben, ebben a 
szellemben látom én Füst Müánt 
mint Lear királyt a viharos pusz
taságban, mert oda is el kell men
nünk, hogy megismerjük ma
gunkat; e megismerés nélkül az 
élet üres maradna. Kövessük hát 
Leart a viharba, a pusztaságba, 
ha az alkotó láz minket oda za
var, de legyünk hűek magunk
hoz azzal, hogy megtaláljuk ma
gunkat, ahogy ez Learrel is tör
tént. És ahogyan Füst Milán is 
biztosan nézhetett vissza az éle
tére.

És ahogy én most — az öreg 
mesterre emlékezve — annak az 
ifjú, reményteljes költőnek az éle
tére szeretnék gondolni, aki én 
voltam ott az Eötvös Loránd Tu
dományegyetem padjaiban, be- 
fogadat lanul ,  de  te lve  a 
művészet áhítatával.

FEKETE VINCE 
Miért?
(H arm adik levél)

K. mondataira 
Mert mminden ami akadály 
döntéseink választásaink 
szabadságának útjában 
amiként előttem úgy 
maga előtt is kirajzolódik 
gyöngéd körvonalaival a 
lenni csöndben keserűségében 
a létezni észrevétlen pilinkéló 
havazásaiban

Mert életünk nem szerveződött 
semmi másra nem esett széjjel 
és hullott dirib-darabjaira 
nem romlott el idő előtt 
mert a magam késztetésére 
csupán és belső sugallatára 
találkoznunk megadatott 
s megadatott élnünk is együtt 
a gyermeki ragaszkodás 
a bántottság és a dac a 
kedély heves változásai 
a szokatlan elnémulások 
a szinte egyszerre nevetni 
és zokogni érzése vagy a 
meghatódni és kiengeszte- 
lődni vágyó szeszélyes kedv 
csapongásai is megadattak 
mert nem számoltunk nem 
számolhattunk sem szívósabb 
egymáshoz törekvéssel sem 
kénytelen belenyugvással 
nem áldással és nem átokkal

egy-egy fölvillanással csak 
egy-egy fölizzással csupán 
hogy aztán a varázsos biro
dalom eltűnjék hogy nyoma 
se maradjon hullámai csen
desen üljenek el s mi rá
hagyatkozunk és elfogadjuk 
belenyugszunk kilépünk egy 
vég nélküli zaklatott pár
beszédből a bentiét sodrá
sának súlytalan derűjéből

de hát miért asszonyom miért?

Sükösd Ferenc: Sófalvi táj

Leszerelik a m utatókat
(Negyedik levél)
Be kell látnia nincs mit tenni 
volt kezdete volt első perce 
voltak legelső pillanatok 
volt egy csendes délelőtt 
háborítatlansága a szerelmes 
együttlét kimeríthetetlen 
édessége voltak a meg
állíthatatlanul hömpölygő 
mondatok a kinyiltkozta- 
tásnak az okfejtésnek a 
tényközlésnek és a történtek 
értelmezésének roppant 
egyvelege volt pergőnek 
tűnő olajozott párbeszéd 
s volt pillanat amely elég 
volt ahhoz hogy felocsúdjon 
s megértse hogy semmi és minden 
pontosan ugyanaz ugyanazok 
a lépések ugyanarra ugyanazok 
a megszokott és elkerülhetetlen 
mozdulatok melyek semmivel 
sem magyarázhatók semmivel 
sem finomíthatók sem menthetők 
s mert minden tépelódés és 
találgatás bizakodás és 
kétségbeesés fölöslegesnek 
vagy elsietettnek bizonyulna 
— be kell látnia nincs mit tenni —  
volt kezdete volt első perce 
voltak évei napjai hónapjai 
mint ahogy lesz utolsó perce 
pillanata hogy aztán leszereljék a 
mutatókat lebontsák halkan 
a tornyokat hogy végül jöjjön egy 
viharos széllökés és ledöntsön 
mindent végleg

1
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G Á L  A T T I L A  V E R S E I
Egy "apacs" végnapjai
Éveim agyagvázáját 
igazgatom sokat.
Igyekvő, humuszos 
szolgákat s fogódzókból 
egy tucatot 
ígértem magamnak.
Lakájom nélkül 
e nagykabátos társaság 
mindig. Lehetetlen 
sálak mindenik nyakán, 
s a megrekedt suhogásban:

ingujjaim lebeghetnek lazán...

Déja vu

Sokáig kerülgettem. A 
hátát egy szálkás karcolat 
ülte meg,
korát a durcás gyűrődések 
adták. Magában volt, 
megegyeztek a vásárlók ebben; 
távolról nézték.
Egy se nyúlt utána merészebben.

Sokáig kerülgettem. "A 
cégtáblán kimerevedett a szél" 
címet szántam neki, 
alig ügyelve 
a marcangó sorokon.
Kétségtelen, megfoszt, 
ha újragondolom.
Adtam volna "A cégéres Nesszosz"-t.

Pügmalión avagy 
anyag az anyagért

A csokor a vázában 
megdermedt, 
aljában mintha 
földeret gyanítana.
Mozgalmas bábjátékká 
fordul; holmi lágy
gyökér eszeveszett tánca: 
mélyét nem ölheti magába, 
s magát se e fojtogató nászba.

Karjaiban mégis 
ottragadna.
A ruhán át üvegkemény, 
akár télidőn a rét; 
karmolásnak tetszenek 
rajta a szépikék.
Alakjuk csenevész, 
s a nyitott ablakoknál 
fénybe torpan a gyönge erezés.

Amerika vásznán,
kórtermeiben más fény ragyog; 
estélyre beillő világítás, 
a főszereplő éppen rákról gagyog, 
amíg a festék szárad.
Ma 6 az összefoglaló Beteg, 
szerepköre is egyre tágabb.
A stábból valaki:
— Leolthatod! 
közelharc mutatkozik, 
sminkjéhez fény tömbök vegyülnek. 
Nagyok.

Aflagráns dalokból
i.
segítenék átülni neked, 
mélyedést hagysz, ahogy formád 
ottreked.

ami megtűrt, arról 
felszakítalak; 
így jártak el istenek- 
borz vagy kutyaként, 
fák alól
a csúcs felé tereltek, 
s megnedvesült gombszemük.
hát várom jutalmam.
gyufa sercen,
csak ne ülnél még vissza;
megpróbálom, tényleg, a villámot.

nedves szemmel alája kiállók.

Több m int játék
rendeletek jönnek, 
minden bizonnyal.

szétütve, ahogy 
én teszek piszkommal.

itt a kalit'ban 
fenn, már
esetleges minden 
helye s értelme,
egy óriáspáfrány 
közti homályból

szín lesz, majd 
szétbomlik árván.

gyakran megollózzák, 
s mi elhull

csak jelentéktelen 
farktollak;

a karmos valóság 
alatta, az örvénylő minta:

"papagáj ékét nem 
ranyhítja szoba piszka!"

A befutottakho;
ottlenni a végső 
bármitkérszen. 
előkotomi a 
bármi borokat, 
s megülni a bármi 
székeket.
ilyenkor a másik 
távol legyen, 
magvak eltömhetik 
taposómalmod, 
s így úszik 
a kiváltság.

kiváltság, 
hogy bármiben 
megragadhat 
ottléted,

s nemsokára 
fölverheted 
akár a vénebb 
hordókat is...

Elme-rengés
Hideg poharakon át 
nézni, foltos terek 
miként állnak hozzám.
... télideji csatákra emlékezve 
a vértolulás is ábrába kerülhet 
még: a közeledők alkata derék, 
árkaikat másszák mind, 
az asztal repedésein.

A fold szomja olthatatlan, 
de e törlőrongy is megteszi, 
ennyit tudok, 
s hogy meleg van itt.
A benyitó filozófusok 
ezt szeretik.

Ludvig van
1. diadal

kerevet nincs, hang a paraván, 
egy-egy lépcsőjén ez akár 
teljes öltözéket is lehagyhat; 
fent meztelenné lesz, 
s a gondos estének 
egy új ruhát dobhat.

2. vereség
plüssordasok a zongora fáján; 
a taktus végén 
hangtalan ínyek vigyora. 
vacsoraíz: lecsukott szemmel 
KEDVESÉT a falka élén 
széttépve vitte s hagyta széjjel.

A z utókor 
nekromantája
Ha fényre nem, ébredjen 
ugatásra legalább 
s ahogy bíborán szakad keleten —  
a hang csokorrá díszíti önmagát. 
Eme kusza hajnalon 
félreütni első dolga lesz; 
szétterül, akár sovány aljzat, 
mit veteményes nem ereszt.

Költhetném sötétben; így 
talán eláll a mozdulattól: 
az alkonytól illatot remélne, 
s kémé túlsó virágoskertjébe. 
Homály legyen utolsó 
simításaim terén; 
fölötte a domb csahol-már 
nyakörvön a botor fény.

Delejezés
Magamondta: 
akár a falakat, akár 
a legyeket rajta,

s hozzátette gonoszul: 
a perspektívát kihagyni; 
csak ha elmozdul
a pont mire 
létemet tenném, 
akkor vonjam ide

szárnyas haderőimet, 
s csapjak az örök 
mozdulatlanság... egy

vakolatnyi trófea reményében.
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MÉHES KÁROLY karcolata i
Brutálisok
1. A mi kis városkánkban él egy vénséges 

vén nyanya. Fekete rongyokba burkolva kullog 
az utcán, egy görbe botba kapaszkodik, nyög, 
hörög, tovább vánszorog. Az arcát mintha sárga 
sárból nyomkodták volna össze, bár ritkán lát
szik ki a kendő alól. A jobb kezének mutatóujján 
viszont hatalmas gyűrűt visel, amiből tűhegyes 
óriásgyémánt áll ki. Azt a gyereket, aki a köze
lébe merészkedik, hirtelen, ki tudja, milyen erő
től hajtva elkapja, és a gyűrűvel egy pillanat 
alatt kiszúrja az egyik szemét. Csak úgy. Ezért 
aztán kerüli is mindenki, mint a veszedelmet, 
nehogy csúful járjon!

2. Egy kisbaba úgyis mindig sír...
Először a halántékánál kezdte el kisollóval

vágni a vékonyka bőrt, a homlok irányába, vé
gig a ki sem pihésedett szemöldökök vonala 
fölött. Milyen könnyű volt aztán az egészet hát
rahúzni a koponyáról, akár a sült csirke bőrké
jét. A kutacs vékony hártyája mint egy  
szappanbuborék ugrott szét a spékelőtű gyen
géd érintésére. Az agy gyönyörű volt, ez a friss, 
még mindenre nyitott elme. Oly rengeteget tud 
az évezredekből! Félelmetes messzeségeket be
járt, míg megérkezett. Hogy csillog! Mint egy 
drágakő.

De mért nem sír? Mért hallgat? Mi történt?!
3. Ujja olyan volt, mint egy barna szivar, 

amin körömnyi hosszúságban villog már a gör
be hamu. Mindenkit utált. Mikor csöngetett az 
angyal, és tolószékében begördítették a nagy
szobába, döbbenten ült a gyertyafényes sötét
ben. De nem úgy, mint kisgyerek korában. 
Mikor a többiek odaértek az énekben, hogy "...ő 
leszen néktek üdvözítőtök", előre lökte magát, 
és a kampós bottal elkapta a karácsonyfa alját. 
Ahogy ültében dőlt, iszonyú cikázó fájások je
lentkeztek a csípőjében és furcsamód a hasában 
is. Ugrott, miközben a fát maga felé rántotta.

Villanások, sikoly és robaj. Lámpát gyújtot
tak. Érezte, hogy forró viasz csurog a tenyerébe. 
Mindenki hozzá beszélt, szólongatták, ki hal
kan, ki hangosan. Végre a férfiak kiszabadítot
ták a rá borult karácsonyfa alól.

Ott feküdt kifacsarodott tagokkal. És ahogy 
a döbbent szent család körbeállta, most ő kez
dett szaggatott, hörgő hangon énekelni, "...való
ban, valóban". Csak hogy befejezze a strófát.

Cipruscsók
A csókról a ciprusok jutottak eszébe. A Ca- 

pitoliumon, elvégre Cipruson még nem járt.
Minden csak emlék.
A kékek.
Hogy az ő "női" milyen kis emlékekkel bo

csátották útra — útra!, ez is fellengzős remény, 
hogy ő úton van és igyekszik vagy halad innen 
oda.

A vihar előtti mélykék ég, tövében a fák a 
tetejükön cipelik ezt a súlyt Amikor borzongva 
lehet csókolni, szelesen, a végtelenség perceiből 
megszöktetve néhányat saját használatra.

Tudta, hogy valaki, aki nagyon szerette, sose 
csókolta meg.

Ő egyszer megcsókolt egy bronzoroszlánt, 
fénykép is készült róla.

Azt álmodta, hogy Marcus Aurelius lo
vasszobrát ölben leemelte a talapzatról, és oda- 
állt a helyébe, császári pózban.

Erre mondhatná bárki: és akkor mi van?
Tudta, hogy valakit, akit nagyon szeretett 

volna szeretni, sose fog megcsókolni. Most már 
úgyis minden messze van.

Ha szerencséje van, a mélykék esőt produ
kál, összeborulnak a ciprusok. És a csörgő víz 
nagy romantikusan megsirat minden elmaradt 
lehetőséget a világon.

Fiktív levél
Tisztelt Mozart Farkas!
Azért írok Önnek, mert nincs kinek írjam. Az 

életemet. Nem mintha Qe)írandó lenne. De be
szélni sincs kinek. Akkor inkább már írok, nem 
tűnik olyan hülyének, aki magának ír, mint aki 
magának beszél.

Miért is magyarázkodom?
Voltam tegnap este hangversenyen, az Ön 

Requiemét adták. Azt hiszem, a zene sok min
dent megmagyaráz. Legalábbis a két órás ücsör- 
gés olyan Tutankamenosra simítja az arcot. És 
ha már halotti maszk, hadd legyen örök és ara
nyosan csillogó.

Ült előttem két sorral szegény Margit néni, a 
férje után eltemette a fiát, de ez csak most jut 
eszembe, akkor kizárólag súlyos fülbevalóját 
néztem, amint puha, nagy fülcimpáját húzta le, 
olyan volt, mint nagyanyámé. Ez hirtelen meg 
is ragadt bennem, és ezután szeretettel pislog
tam fel a "duplán ismerős" hátra, a századfordu
lósán feltűzött kontyra és a fülbevalókra.

Közben bámultam a márványoszlopot, mit 
mesél nekem: aszpikos pulykáról, mikroszkóp- 
kenetekről, csecsemőállkapocsról és más, apró 
csontocskákról (így láttam az erezetek ábrái
ban). Kemény dió.

Fekszem a gerincbajom miatt rendelt desz
kán. Nem gondolkodom azon, mikor szegelik 
körém a többit. Én nem tudom, miért, minden 
este egy téglával kirakott udvaron járok, körben 
kaktuszok és ládába ültetett hortenziák. Élvez
hetném a napot, a tavaszi meleget, az ücsörgést 
a pádon. Mégis egyre az udvarvégi sufni fará
csos ajtajához szorítom az arcomat. Érzem a 
nyirkos gázolajszagot. Kulcsom a lakathoz 
nincs, de még a karomat se merem a sötétbe 
benyújtani. Soha, senki nem kérdezi, mi az ör
dögöt is keresek ottan?

De ha kérdezné, vajon mit válaszolnék?
Azért az még eszembe jutott: mire is való egy 

Requiem? Hogy nem a halál, hanem a szépség 
facsarja a szívet?

Teljes tisztelettel gondol Önre álom helyett,
K.

Idill
Délután a májusi pádon. Igen, annyi hideg, 

didergés, hozzám méltatlan nap után ez nem 
semmittevés, hanem a legelemibb és egyben leg
tökéletesebb lét. Ugyan állítják, hogy a cseresz
nye csúnyán elfagyott, de ültő helyemből is 
látom, a lugas fölé boruló ágakon máris megje
lent kis zöld antennákat, amiknek oly jól tudom 
a sorsát. Hisz ismerem az őszi kertet is, sajnos!

A kislány jön-megy, hol mellém ül, megiri
gyelve méltóságteljes mozdulatlanságomat, hol 
szalad, mert úgy hiszi, jobb a dolgok után futni 
— dongó, lepke, homokozólapát —, nem tud
hatja, hogy a világ saját maga körül forog, bár
hová néz, ő az, nem szalaszthat el semmit, ami 
vele történik.

Megtárgyaljuk a fákat. Ez a nagyon-nagy a 
cseresznye, jobbra, ami a tetőre is ránőtt, a kajszi, 
és közöttük, ott áll az almafa, az a picike. Nem 
tud még járni?, kérdi a felsőbbrendű lény le
ereszkedéssel vegyes részvétével. Nem is fog 
járni soha, felelem okítón, a fák sose mennek 
sehova. Ez a csökevényesség láthatólag meg
döbbenti. De ez is csak egy perc, mint a világ 
teremtése óta minden. Már rohan megint, ahogy 
a fák sosem. Vagy...?

Egy kicsinyke agy velő és az évgyűrűk gén
jei. Mert a titkok felé repülő gondolatokat bizo
nyára egy orrhosszal mindig megelőzi a 
nem-tudás ártatlan derűje.

Mint ez a délután, melyről — a fentiekkel 
ellentétben — semmi bizonyos nem tudható és 
el nem mondható.

HELIKON

A túléld
Igenis, mérges vagyok a szentséges tudo

mányra!
Hát való még nekem élnem? Bármely felet

tes hatalom ellenében?
Szégyenben? Magamtól elárultatva?!
Felpolcolom a párnákat, és elmondom, mint 

esett. Rosszul esett — de ez csak vicc.
Szóval: szívinfarktus, annak rendje s módja 

szerint. Egy láthatatlan kéz benyúlt a mellka
somba, és facsarni, tépkedni kezdte a szívemet. 
Nem is ez a lényeg, úgyse lehet hűen elbeszélni. 
Fájdalomutánzó szavak nincsenek.

Alacsony, kerek szemüveges, fiatal doktor 
mondta: kevés a remény. Közben egyik kezével 
kaparta a bőrt a másik hüvelykujja tövéből. Hu
szonöt százalék. Ez szép, így, százalékban mérni 
az életesélyt. Egy almát lehet négybe vágni — 
na de a sorsot?

És akkor én elengedtem a földet. Végül is 
tudatosan, tiszta ésszel. Azt mondtam, nagyon 
nyugodtan, szinte felszabadultan: legyen. 
Majdnem, mint aki imádkozik. Önmagához.

Először a feleségem csapdájába estem. Fogta 
a kezemet, suttogott, forró könnyeket pergetett 
a bőrömre, és én lassú szóval, remegő hangon 
búcsúzkodni kezdtem. De semmi Au revoir, 
Bye-bye, Isten hozzád, hanem soroltam min
denféle embereket, akikhez — hirtelen úgy érez
tem — jóformán semmi közöm. A lányaim, akik 
csúnyácskák és buták is, a két nagypofájú ve- 
jem, kikkel sose jöttem ki, közel száz éves anyó
som, akin semmilyen átok nem fogott — mind 
terítékre került, üdvözöltem őket halálosnak 
hitt ágyamról, kértem, őrizzenek meg jó emlé
kezetükben, és fejükre hosszú életet, sok szeren
csét kértem.

És ez még hagyján.
Az én drága Ids szipirtyó feleségem, az al

kalmi szentfazék, késő este papot hozott a nya
kamra. Valósággal megrettentem. A haláltól 
nem féltem annyira, mint e hirtelen jött számon
kéréstől. Nem is azért, mintha annyira lett volna 
mit bevallanom. Csupán annak eshetősége, 
hogy immár legbensőbb titkaimat is le kell vet
nem, mint egy rossz ruhát. És megtettem. Még 
ha csak egy idegen férfitársnak is, hazugságok
ról, csalásokról, nőkről, elhallgatott kudarcok
ról motyorásztam, Isten nevét emlegettem, és 
hagytam, hogy ezúttal saját forró könnyem foly
jon le csiklandóan a szemem sarkából a halán
tékomra.

Halovány kék fény permetezte be az egy 
ágyas kórtermet, és a nyitott ablakon át a tü
csökciripelés remegtette levegő áradt be. Hát 
lehet nyáron meghalni?

Nem lehetséges.
A kerek szemüveges doktor úr úgy paskol- 

gatta a hátamat, mintha kétszázhúsz centit ug
rottam volna magasban. Látja, látja, ezt 
mondotta. Szemben kopott, fehér ajtajú szek
rényemet láttam, ami ruháimat rejtette, melye
ket nem szabadott volna már soha felhúznom. 
Mondtam is az én drága kis szipirtyó feleségem
nek, vigye haza az egész cúgehőrt, látni sem 
akarom.

Hát túléltem. Mit? Kit? Már nem is igzat. 
Iszom a rostos baracklevet és tűröm csúnya és 
butácska lánykáim látogatását, akik antipatikus 
vejeim oldalán jelennek meg ágyamnál. Mind 
vigyorognak, és biztosítanak, hogy istenien né
zek ki.

Ami a legjobban bosszant, sőt— félve mon
dom: — bánt, hogy nincsenek titkaim többé. Az 
a jámbor pap kirabolt, kiszedett belőlem min
dent. Szív, máj, vese és velő nélkül sem lehetnék 
belül üresebb. Ha élek még, hát ezért: hogy új 
titkokat gyűjtsék.

Aztán, legközelebb majd okosabb leszek!
No, jön a vizit. A többi nem mese, igenis még 

valóság.
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KETTEN EGY KÖNYVRŐL
A boszorkányok támadása
Hallgatás vagy beleegyezés?
Bevallom , m ost az egyszer kíváncsi 

lennék, m it írna a szerző, szerkesztő, ki
adó, "újrakiadó", egyszóval: a Bennfentes 

. a harmadik oldalra, a cím  alá. Ahol más
kor bőbeszédűleg az áll, hogy: versek, 
vagy: novellák, vagy: regény. György At
tila könyvének harmadik oldalán most 
csak ennyit ír a szerző neve alatt: A bo
szorkányok feltámadása. Erdélyi Híradó 
—  Előretolt Helyőrség, Kolozsvár, 1997. 
Hallgatás ez, vagy beleegyezés? Elfordu
lás a túlbeszéltségtől, a nyilvánvalónak  
tűnőtől, vagy beleegyezés abba, hogy az 
olvasó eljátsszon a gondolattal: mi lenne, 
ha a cím  alatt azt írná: kézikönyv időseb
beknek és haladóknak, vagy egyszerűen és 
enigmatikusan —  próza? Ha kézikönyv, 
akkor m i (van)? Ha próza, akkor milyen?

Egyfajta útmutatást aztán m égis ad a 
bevezető (Az újabbkori boszorkányokról, va
lamint miért gondolja üdvösnek a szerzó e 
könyvecskét): "A boszorkányság azonban 
nem  halt m eg, s m anapság újra feltáma
dott —  a fenyegető veszedelem ben pedig  
ism ét szükség van egy  munkára, mely 
eligazítja a közönséges embereket, mert a 
régit már nem  ismerik, s a körülmények
kel együtt a boszorkányok is megváltoz- 
tanak." A  könyv tehát eligazító "munka", 
"mű", "könyv". Egy ötszázéves, boszor
kányhitről szóló m ű, a Malleus Malefica- 
rum "újrakiadása", felfrissített változata. 
R ediv ivus M aleficarum. Á m  az, hogy  
"mű", m ég m indig enigmatikus. Egy tu
dom ányos munka és egy  regény egyaránt 
lehet mű. És akkor? H ogyan kellene ol
vasni ezt a könyvet?

Kézikönyv
A  k ézik ö n y v  h aszonnal forgatható  

könyv. Információhoz juttat, eligazít. Ez a 
k önyv  kézikönyvként a boszorkányok  
"inváziójáról" szól, és hogy mit lehetne 
tenni ellene. "Azok számára, kik fel tudták 
mérni a valóságos veszélyt" —  mondja a 
bevezető — , "két út létezett: az önpusztí
tásba torkolló kétségbe esni, avagy erőn 
felül alkotni, s így az em beriség tudom á

sára hozni az inváziót. A z utóbbiban a- 
zonban —  és joggal —  majd mindenki 
csupán írói fantáziát, fikciót látott, mi gya
korlati lépéseket szintúgy nem  vont maga 
után." A boszorkányok feltámadása tehát 
gyakorlati lépésekhez vezetne, am ennyi
ben nem  fikcióként olvassuk. Tanácsokat 
adna, leemelhetnénk a polcról, amikor va
lakire igencsak gyanakszunk, és megerő
sítené vagy elaltatná gyanúnkat: valódi 
boszorkányról van-e szó vagy csak "ha
mis" boszorkányról. Akkor lapoznánk fel, 
ha m eg akarnánk tudni valamit. Aboszor- 
kányok állatairól, A boszorkányok nevei
ről, A boszorkányok feletti uralomról, 
vagy A boszorkányok utolsó szeretkezé
séről.

A tanács, az információ azonban nem  
lenne megnyugtató. Sem  annak, aki ép
pen belevágna, sem  annak, aki már benne 
lenne egy boszorkány-kapcsolatban. "Ezt 
a fajta szerelmet elnyerni nehéz —  irányí
tani azonban lehetetlen, megtartani úgy
szintén." —  mondja a bölcs inkvizítor 
alteregója. A boszorkány feletti uralko
dás, egyáltalán, a kapcsolat csak akkor 
maradhat m eg, ha az ember kiöli magából 
a vágyakozást vágya tárgya iránt. Ez pe
d ig  csak a tapasztalt boszorkánymeste
reknek sikerül, és nekik sem  m indig, 
ahogy a "szerzőtárs", Institoris példája 
mutatja. És persze kérdés, hogy van-e "ér
telme" a vágy nélküli vágynak. Egyálta
lán: tehetünk valam it a boszorkányok  
ellen? Kitérő válasz. A könyv esetleg  
v issza m en ő leg  nyújthatna en yh ü lést, 
azoknak, akik már túljutottak egy ilyesfaj
ta kapcsolaton. Ez az enyhülés a szükség- 
szerűség felismerése volna...

A kézikönyv referenciális. Saját életé
ben keresgél, méricskél az olvasó, össze
hasonlításokat végez, ha a címszavakat 
olvassa. Utolsó-e a szeretkezés? Boszor- 
kány-e a boszorkány? A boszorkányok  
kávéházba járnak, farmernadrágot vi- 
sel(het)nek, banánt esznek, szeretkeznek. 
Sokat. Akkor viszont... A kézikönyv, akár
csak az irodalom oly sokszor, az újrafelis
merés-élményre alapoz. Ha ezt a könyvet

olvassuk, hajlamosak leszünk hinni a bo
szorkányokban, és ívelt vagy összenőtt 
szem öldökök, dús vörös haj után kutatni 
az utcán, vagy ahol éppen vagyunk.

Próza
Ha próza, akkor a kitűnő nyitó- és zá

rónovella mintha kiválna/leválna a kötet
ről. A könyv egészét n ézve inkább az 
értekező próza m egnevezés kívánkozik ide. 
A boszorkányokkal együtt a Malleus Ma
leficarum és az értekezői nyelv  is föltá
rnád: "Nem kell ahhoz a boszorkányok ér
tőjének lenni— m inden férfiember, ki nyi
tott szem m el és elm ével élt a nők m ellett, 
tudhatja: m indenkor többre becsülik azok  
a gonoszságot, mint a kicsinyes rosszin
dulatot, s könnyebben nyer megbocsátást 
náluk a legnagyobb gonoszság, mint akár 
a legcsekélyebb rosszindulat. ...Ennek pe
d ig  szám os és igen szerteágazó oka van, 
m elyek ismerete nem  az emberi elmére 
szabatott, mindazonáltal úgy az egyházi, 
mint világi tudós emberek erre három m a
gyarázatot látnak" —  és következnek a 
magyarázatok, sorban, ahogy az az érte
kező szövegben elvárható. A  kézikönyv
lehetőség tehát a nyelvben formálódik  
m eg, érvek, okfejtések követik egy-mást, 
és váltakoznak a kinyilatkoztató beszéd
móddal: a titkokba való beavatottság sze
repe hozza létre ezt a hangot. Hirtelen 
Bornemisza Péter Ördögi kísírtetek című  
könyve jut eszem be ehhez hasonló műfaj
ban. Az enyhe archaizálás is kínálja az 
összehasonlítást: "Jóllehet, úgym ond, az 
testi gonosz kévánságok közt, Isten oltal
mazza az ő választottinak életjeket: m ind
azonáltal igen ritka, hogy e világi gonosz  
vágyódások közt valaki megóhatná m a
gát vétektül, kibe ha nem  hamar fertézte- 
tik is, de níha-níha elragadtatik. Mert nem  
lehet sokáig bátor az, aki közel jár a vesze- 
delemhöz" —  úja Bornemisza. Amiről a 
két szöveg  beszél, az is azonos lényegé
ben: a kísírtet (kísértés), am inek nem  lehet 
ellenállni, ha a közelében jár az ember. És 
ismét: "érdemes"-e?

G yörgy Attila m ondatai gördülnek, 
fo lynak , term észetesen  k apcsolód n ak  
egymásba. Bornemisza szövege m égis e- 
lőnybe kerül egy adott ponton: a m eggyő
zé s  szeren csé se b b  m ód já t vá lasztja . 
Rengeteg "mostani lőtt példát" sorakoztat 
fel, történeteket, történetcsírákat, am e
lyek mondandóját támasztják alá. A kom 
mentár, a kinyilatkoztatás a példák kö
zött, sőt gyakran a történet belsejében bú
jik meg: "Egy A gno Ida nevű, az papok
nak és az főpapnak harmadfél ezer fo
rintot ígér, ha őt Istennek szavával oda 
csalhatnák, mintha Egyiptom ból Anubi 
isten jütt volna hozzá jók, és kévánta volna 
az Paulinát, hogy egy éjjel vele hálna. Kur
va fi lator világ, bezzeg lator vagy, az pénzt 
is mint szeretteti, kiért m inden latorságra 
kész m ég az nagy pap is." Közben, a szö
veg  m ögött Bornemisza m osolyog, vagy  
legalábbis odaképzelhető egy ilyen m o
soly^ a történetek pikantériáját m eghagy
va és k iélezve fordítja át aztán őket a 
szerző az erkölcs dicséretébe. A György
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Attila-szövegek közül is azok válnak ki 
inkább, am elyekben történetet beszél el, 
vagy épít bele az értekező szövegbe —  
Mikor a boszorkányok banánt esznek, Spren
ger mester elbeszélése a beteljesületlen szere
lemről, és persze a nyitószöveg: A bo
szorkány, kinek méz- és virágneve volt. A z  
értekező próza a maga lecsupaszítottsá- 
gában nem  m űködik  itt —  legalábbis 
h o sszú  tá v o n , kötetben  gon d o lk ozva  
nem. Külön-külön a szövegek és nyelvük  
rendben vannak.

A boszorkány, kinek méz- és virágneve volt, 
par excellence próza. Lendülete van, feszült
ségeket hoz létre és old fel, mindig a megfe
lelő helyen: "Kevéssel ebédidő előtt sikerült 
kisiklania a legények kezéből: csizmámra 
borult, és állati félelmében két kezével két
ségbeesetten kulcsolta át a combomat. Ré
mülten rúgtam el magamtól — az ink- 
vizítomak kerülnie kell a tisztátalanokkal 
való testi érintkezést — de, bár keresztet ve
tettem, fogott már rajtam a rontás, s miután 
elvonszolták, még éreztem kezének nyomát 
a combomon. Kimentem a hideg téli napra, 
imádkoztam, és havat raktam ingembe, ke
véssel utánam Institoris is kijött: nem vall a 
beste — hörögte, s lila arcán láttam, rá is 
hatott a kísértés, s a rontás őrajta is megfo
gant." A vallatott lány tisztasága felől nézve 
a kötet egészét, élesebben merül fel a kérdés: 
kik a boszorkányok? Bizonyos ismertető je
gyekkel ellátott nők? Azok a nők, akiket an
nak vél a férfi? Akiknek hatalmuk van a férfi 
fölött? A zárónovella — a halálba küldött 
lány feltámadása — ezt támasztja alá: a bo
szorkány (a férfi által) elpusztíthatatlan.

Újrakiadás
Ha újrakiadás, akkor nem  hasonmás 

kiadás, inkább javított, átdolgozott, aktu
a liz á lt  v á lto za t . "A k ö rü lm én y ek k el 
együtt a boszorkányok is megváltoztak". 
A róluk szóló könyvnek is másnak kell 
tehát lennie.

A z újrakiadás-vonulat viszonylag kö
vetkezetes a könyvben. A betűtípustól, 
iniciáléktól kezdve az archaizáló, és he
lyenként anakronizmusokkal megtűzdelt 
nyelvig a helyükön vannak a dolgok. Az 
anakronizmusok is: "Ezt pedig most én 
mondom: én, Jacob Sprenger, kit manap
ság G yörgy Attilának is neveznek". A  
szerző életei során halmozta fel a boszor
kányokról szóló tudását, és visszatér "ré
gi" könyvéhez, nemcsak tematikájában, 
de nyelvében is. Lehet, hogy a boszorká
nyokról való beszéd egyszerűen ezt a 
nyelvet követeli? M eg az ősrégi test-lélek, 
érzelem-értelem dichotómiákat? "A hús

Budai Ilona: Szőnyeg

A boszorkányok 
feltámadása
György Attila második kötete, mely az 

Erdélyi Híradó Előretolt Helyőrség soroza
tában jelent meg A boszorkányok feltámadása 
címen, két ciklusból áll: az első A boszorká
nyok természetrajzáról értekezik, és küenc 
karcolatot tartalmaz, míg a második A bo
szorkányok szerelmének témáját tárgyalja és 
hét írást ölel fel. Három rövidpróza cikluson 
kívül található: egy bevezető a könyvecske 
hasznosságáról és két különálló történet, 
mely mintegy keretbe foglalja a ciklusokat.

A különböző folyóiratokban közölt íráso
kon látszott, hogy egy készülő egész darab
jai. Gyakran az is érezhető volt, hogy nem 
eléggé kiérleltek: szerzőjüket mintha kifá
rasztották volna a boszorkányok, sokszor 
olyan dolgokat hagyott nyomdába kerülni, 
amelyek olvasásakor nem éreztük a kivéte
les tehetséget. De sokan azt gondoltuk, ezek 
csak vázlatai nagyobb formátumú művek
nek, s minden bizonnyal az utóbbiak jelen
nek meg majd kötetben. Sajnos, tévedtünk: 
az Előretolt Helyőrség egyik számában kö
zölt novellán kívül nincsenek antológiába 
illő opusok.

A lány, akinek méz- és virágneve volt bárhol

megállná a helyét. Kitűnő stílusban, könnyű 
kézzel megírt történet, amelyben a mesélő 
egy pillanatra sem veszíti el hitelét és arány
érzékét sem.

Violetta Honig Blum pere és halála dé
moni erővel van elbeszélve, de nem találja 
helyét. A boszorkányok feltámadása inkább ké
zikönyvre emlékeztet, mint szépprózára, hi
szen az írások többsége leírás, gyakorlati 
útmutató, használati utasítás: A boszorkányok 
természetéről, A boszorkányok állatairól, A bo
szorkányok neveiről — ilyen címekkel találko
zunk. Nem kételkedem abban, hogy György 
Attila mindennek utánanézett, ami szüksé
ges egy ilyen jellegű kötet összeállításához 
— dehát ő mégiscsak író, akinek a tárgyis
merete meg a tájékozottsága csupán alapja 
vagy inkább ürügye mindannak, ami az írás
sal jár: a mondatoknak azt kellene igazolni
uk, hogy kizárólag György Attila írhatta le 
őket.

Sprenger mesternek a beteljesületlen sze
relemről és az érzelmek útvesztőjéről szóló 
elbeszélésében például tévesek az arányok. 
A 74. lapon az alábbi bekezdés olvasható:

Hangát, e minden boszorkányok legkiválób
bikát, egy udvari mulatságon ismerte meg, s azon 
nyomban megérezte benne nemcsak a boszor
kányságot, de annak különleges voltát is. Egy 
nemesúr kíséretében látta akkor, s bár a találkozás

kötődését, a test hívását és követelését 
azonban m ég m indig leküzdhetni a kez
detekben: m egteheti ezt m inden erős aka
ratú, bölcs ember, ki képes elválasztani 
érzelmi és értelmi életét" —  ebben az újra
írott nyelvben, ezekben az ellentétekben 
gondolkodva adja "eligazításait” a szerző. 
A beszédm ód azonban csalóka ebben az 
esetben, és alkalmat ad arra a játékra, 
hogy a beszédm óddal szinte automatiku
san társuló értékrend, életmód-minta elle
n éb en  h a szn á ló d jék  a n y e lv : "Ezért 
m ondom  hát: óvakodjatok azoktól a sze
retett nőktől, kikhez nem  fűz testi kíván
ság, mert olyanok ők, akár a kábító szerek 
és tisztátalan italok: rabjukká tesznek, ho
lott élvezetet már nem  találsz bennük." 
Vagy: "veszedelmes a boszorkányok öle
lése, de édes mint a lépes m éz, s bűnöknek  
bűne az ő szerelmük, de gyönyörűséggel 
teljes. Nyugodalm at többé nem  lel ki m eg
ízlelte, s megkurtítja a férfiak életét. A 
kurta életet azonban tartalommal tölti 
m eg —  és ez manapság nem  kevés."

N em  egyszerű újraírás, szerepjáték te
hát ez a könyv, hanem eltörölve-újraírás. 
És az újraírott sorok (szándékos) elm asza
tolása is. N em  egyértelm ű, hogy kik a 
boszorkányok, ha helyenként úgy is tű
nik, hogy: most már világos, a következő 
írásban átalakul a kép. A boszorkányok  
szerelme végzetes, kínzó, de gyönyörteli, 
elhagyják a férfit, d e  az is megtörténik, 
hogy kitartanak m ellette valami okból. A  
könyv tehát újragondol egy hagyományt, 
m eghagyva azt problematikusságában. 
Lehetőséget ad arra, hogy szembesüljön  
az olvasó saját korunk, és egy másik kor 
bizonyos kérdések iránti vakságaival, és 
egyáltalán: létezővé teszi az oly sokszor 
eleve eldöntöttnek tekintett kérdéseket. 
És ez manapság nem  kevés.

BALÁZS IMRE JÓZSEF

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

nem tartott többet egy fertályóránál, ráérzett ben
ne a kezdetre; valaminek a kezdetére, mit nem 
lehet behatárolni. Többet azonban nem gondolt 
rá, mert tudta, a bekövetkezendő csak idő kérdése, 
s az alkalmas vagy alkalmatlan pillanat amúgy 
is elodázhatatlan és végzetszerű.

Semmiféle utalás nincs arra, mi lehetett 
ennek az érzésnek a kiváltó oka; hogyan 
jelent meg Hanga azon az éjszakán, vagy mi 
történt Institorisszal, hogy éppen ez az 
asszony annyira hatott rá, holott boszorká
nyok ezreit ismerte meg, hallgatta ki és ítélte 
el addig a pillanatig. Ami a Violetta Honig 
Blumról írott novellában kétségen felüli, az 
ebben az írásban, úgy érzem, legalábbis két
séges, s hogy e kétség fölmerül, azt a megírás 
módja okozza. A történetben később is rossz
indulatú homály uralkodik: nem találgatás
ra, gondolkodásra késztet, inkább azon 
bosszankodunk, hogy megint elromlott va
lami.

A kötet legnagyobb részén átgomolygó 
köd miatt minden a semmibe hullik: a törté
netek, az alakok, a gyakran szépen archaizá
ló nyelv. Végül még a boszorkányok is a 
semmibe hullanak, s a széppróza és a kézi
könyv között tátongó szakadékban lelik ha
lálukat.

DEMÉNY PÉTER
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HELIKON

K. JAKAB ANTAL: SZÖVEGGYŰJTEMÉNY HELYETT — ISMERTETÉS
BÁNPFY MIKLÓS

Erdélyi
történet
Ismertetés
A szorosan összekapcsolódó három re

gény címének és mottószem bevezetésé
nek, elűhangjának forrása az Ótesta
mentum, közelebbről Dániel könyve 5 
(Belsazár lakomája; csodálatos írás a falon; 
Dániel magyarázata — a nevezetes mene, 
tekel, ufarszin-történet). Az ekih an gok így 
szólnak: "... Vala a Király palotaházában 
nagy bőség és lakomázás, tánczolás és sok 
boroknak ivása. És ki-ki dicséré az maga 
aranyból, ezüstből, rézből, kőből, fából, 
vagy agyagból csinált isteneit, és csúfolák 
egymást, vagy veszekedének miattok. 
Ugyan azon órában az palotaház falának 
oldalán megjelenének tüzes emberi kéz
nek ujjai és kezűének írni tűzbetűkkel a 
falnak kövére. Lassan rótták az írás betűit, 
míglen ott ragyoga ama szó: Megszámlál- 
tattál... De az írást nem látá meg senki, mert 
hogy ittasok valának a bortól és a haragtól 
és vitázának az maguk aranyból, ezüstből, 
rézből, kőből, fából, vagy agyagból való 
isteneiknek miatta..." ( M e g s z á m lá lta t tá l . . . )  
"... Már tűzbetűkkel vala írva az első szó az 
Király palotájának falára: »Megszámláltat
tál...« De az lakodalmazók meg nem láták, 
hanem nagy részegségükben kiáltozának: 
hoznák elő az Úr kincses házából amaz 
ezüst és arany edényeket, kiket őseik szer- 
zének vala. És előhozák az edényeket. És 
ivának belőlük sok bort és ittasok valának. 
És elprédálák maguk között az Úrnak edé
nyeit, veszekedvén miattuk és mocskoz- 
ván egymást az ércből, fából, kőből és 
agyagból csinált isteneik mián. Pedig a lán- 
gozó kéznek ujjai folytatók az írást a palo
tának falán. A második szó pedig ez vala: 
»... És híjával találtattál...«" (És h t já v a l  ta 
lá l t a t tá l . . . )  "... És tovább méné a tüzes em
beri kéz és ujjai harmadik szót írónak az 
palota falának meszelésére: »Darabokra 
szaggattatol!« De senki meg nem látá az 
lakodalmazók közül, mert ittasok valának, 
prédáivá prédálván amaz ezüst és arany 
edényeket, kiket őseik szerzének és vítta- 
nak egymással érczből, fából, kőből és 
agyagból csinált hamis isteneik miatt, míg
len erejük elfogyott. Penig az persák hada 
már a város kapuinál álla és ők mind meg- 
öletének ugyanazon éjtszakán..." (D a ra 
b o k r a  s z a g g a t ta to l )

Megszámláltattál...
I. RÉSZ
Gróf Abády Bálint meg másodunokatest

vére és egyetlen barátja, Gyerőffy László né
mileg kirí abból a fényes társaságból, amely 
1904 szeptemberében a marosvásárhelyi ló 
versenyre, majd Vársiklódon gróf Laczók Je- 
nőné névnapi báljára sereglett össze. Abády 
tíz évi távoliét, bécsi egyetemi tanulmányok 
és huzamos külügyi szolgálat után tért haza

Dénestomyára, az ősi várkastélyba, hogy az
tán MarosrTorda megye lélbányai kerületé
ben (a Mezőségen) képviselőséget vállaljon, 
67-es alapon álló pártonkívüliként. Birtokai 
(nagyrészt még özvegy anyjának, az ugyan
csak Abády lány Róza asszonynak tulajdo
nában): 16 ezer hold fenyves az Erdélyi Szi
gethegységben, a Vlegyásza alján, 3 ezer 
hold Dénestomyán, valamint a tó és a nádas 
3 /4  része Lélbányán. Abády Németország
ban megismerkedett a mezőgazdasági szö
vetkezésnek, a parasztbirtok hitbizományi 
védelmének különféle módozataival, szeret
né ezeket Erdélyben meghonosítani; viszo- 
lyog nagyvilági környezetének időfecsérlő 
életvitelétől, az örökös tivomyázástól, bálo
zástól, vadűzéstől, kártyázástól, virtusko
dástól. Gyerőffy László kissé lenézett ár
vaként nőtt fel a sokkalta előkelőbb "ma
gyarországi" rokonoknál, Kollonich herce
géknél és Szentgyörgyi gróféknál, ugyanis 
gyerekkorában anyja, született Ladossa Júlia 
megszökött egy kalandorral, apja, Gyerőffy 
Mihály pedig erre agyonlőtte magát. László 
éppen abbahagyta Pesten jogi tanulmányait, 
és zeneszerzőnek készül.

Abády Bálintnak is korán elhalt az apja, 
csak ködös emlékei maradtak róla, annál 
tisztábban idézi föl magában szeretett nagy
apja, Abády Péter alakját: könyves ember 
volt, minden politikai oldalon köztisztelet
nek örvendő főrendiházi tag, feddhetetlen és 
igazságos földesúr, akit parasztjai önként vá
lasztottak bírájukul, fennkölt gondolkodá
sú, szemérmes lélek, aki magával vitte a 
sírba ifjúkori szerelmi regényének titkát. 
Ugyancsak jólesőn emlékezik vissza Bálint a 
sötéthajú, topázsárga szemű, párducmozgá
sú Milóth Adrienne-re, aki más volt, mint a 
többi rangbéli lány, svájci intézetben nevel
kedett, szomjúhozta a műveltséget, így kitű
nő beszélgetőtársra talált benne az ifjú 
Abády. Hogy több is fűzte tán hozzá a paj
tásságnál, akkor ébredt rá Bálint (ÁB — aho
gyan a nő becézi), amikor belenyilallt a hír, 
hogy Adrienne feleségül ment a bomlott el
mével távozott Uzdy Domokos fiához, Pál
hoz, ehhez a "sátáni pofához", aki fölényesen

gunyoros, leereszkedően udvarias modorá
val, de gondosan alakított külsejével is afféle 
keleties Mefisztót játszik.

A vársiklódi vacsorán és bálon csaknem 
teljes létszámban megjelennek (vagy leg
alább megemlíttetnek) a regény belső-erdé
lyi főrangú szereplői, amint alább követ
kezik. A házigazda, gróf Laczók Jenő erdő- 
birtokos és öccse, Tamás, aki botrányos ifjú
kor (kifizetetlen tartozások, cigánylányos 
kalandok) után vasútépítő mérnökként jött 
haza külföldről; a háziasszony, aki nővére 
Adrienne anyjának, gróf Milóth Ákosnénak, 
lévén mindketten Kendy lányok; a házaspár 
gyermekei: Anna, Ida, Liszka, Dezső és Ernő. 
Ä Kendyek: az önfejű, nyers beszédű, ám 
vajszívű Sándor (ragadványneve: Kajsza); 
Adrienne csodálója, Ambrus bá, az öregedő 
szoknyavadász és híres korhely, akit bálvá
nyoz és majmol az ifjúság; Dániel, aki szép
reményű fiatalemberként kezdte, de elitta az 
eszét; a becsvágyó és feltűnősködő Jóska; az 
akaratgyenge István (Pityu), aki reménytele
nül szerelmes Adrienne-be. Az Alvinczyak: 
a takarékos apa, idősebb Ádám, aki csak a 
magyartóháti birtokot tudja megmenteni 
könnyelmű fiai, Farkas, Ádám (szintén ra
jongója Adrienne-nek), Zoltán és Ákos szá
m ára. M ilóthék: Á kos báró, m ásként 
"Zakata", a folyvást zsörtölődő családfő, me- 
zővarjasi birtokos; Adrienne (Addy) és hú
gai, Judit és Margitka, továbbá öccsük, Zol
tán. Gróf Abonyi Tihamér és felesége, 
Malhuysen Dinóra, a Mezővarjashoz és Dé- 
nestomyához közel eső Marosszüvás úrnője, 
aki egykor oly szívesen szabadította meg 
szüzességétől Abády Bálintot. Gazsi báró: 
Kadacsay Gáspár katonatiszt, a raccsoló mó
kamester és lóbolond. Az angolimádó, fon
toskodó Kamuthy Isti. Gyalakuthy Dodó, 
akire nagy vagyon fog szállni özvegy anyjá
ról, s ezért bájos, kedves, okos leány létére 
kerülik az úrfiak, nehogy hozományvadász
nak látszodjanak. Egy félosztrák báró, Wick- 
witz ("Bikfic") Egon főhadnagy, az adós
ságcsináló szépfiú és nőcsábász, az egyetlen, 
aki Dodót is megkömyékezi, miközben Di
nórával folytat viszonyt és belopja magát 
Milóth Judit szívébe. Sarmasághyné, min
denki Lázinka tántija, a hírhedt pletykafé
szek. Absolon Miklós, özvegy Uzdyné fi
vére, Lizinka néni politikai ellenfele, a ki
egyezéspártiak vezére Maros-Torda felső két 
járásában, volt Ázsia-utazó.

Ide kívánkoznak még, bár csak később 
lépnek színre, Abády és Gyerőffy "magyar- 
országi" rokonai, a Kollonichok és Szent- 
györgyiek. Kollonich hercegné, Ágnes asz- 
szony, valamint gróf Szentgyörgyi Antalné, 
Elize asszony Gyerőffy lányok, a néhai Mi
hály nővérei, anyjuk pedig Ábády Kata volt, 
Abády Péter édestestvére, így a Kollonich 
meg a Szentgyörgyi fiúk és lányok — Péter, 
Klára, Miklós (Niki), Luika, illetve Stefi, Tóni 
és Magda — Gyerőffy Lászlónak unokatest
vérei, Abády Bálintnak másodunokatestvé
rei (Péter és Klára nem vér szerinti rokon, 
mert ők az öreg Kollonich Louis herceg előző 
házasságából születtek). ASzentgyörgyi sar- 
jaknak ugyancsak unokatestvérei özvegy II- 
lésváryné Szentgyörgyi Irma gyermekei: 
Ödön, Ede és Lili.

A vársik lód i ö sszejövete len  term é
szetesen a politika is terítékre kerül, a kor-
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mánypártiak (Kendy Sándor; Weissfeld So
ma bankigazgató, Laczók Jenő üzlettársa; 
Balog Péter Benő főjegyző; Ambrus bá; Al- 
vinczy Ádám és Zoltán; Kendy Jóska) össze
csapnak az ellenzékiekkel (köztük Varjú 
Zoltán, a veszedelmes népszónok; Ördüng 
alispán; Bartókfáy Péter egykori képviselő; 
dr. Boros Zsigmond marosvásárhelyi ügy
véd; Kamuthy Isti). Abády feszélyezetten 
követi a szócsatát, mert lesújtó véleménnyel 
van mind a többnyire érdektől vagy tudat
lanságtól vezérelt kormánypártiakról, mind 
a meddő obstrukdóban kéjelgő ellenzékiek
ről.

A bálon Gyerőffy László előadja egyik 
szerzeményét, és élénk érdeklődést kelt ma
ga iránt Gyalakuthy Dodóban. Bálint gróf a 
kis Dinórával táncol, aki komoly beszélgetés 
céljából meghívja Marosszilvásra, majd az 
örömmel viszontlátott Addynak beszél a fér
fi a cselekvés szépségéről — a boldogtalan
nak látszó asszony hálásan issza szavait.

AB nemsokára Mezővarjason látogatja 
meg Addyt, és hevesen megkívánja. Nem  
tudja még, legfeljebb sejti, mennyire szeren
csétlen az asszony házassága: a szülői gyám
kodást megunva nyújtotta kezét Uzdynak, 
de cseberből vederbe esett; férje nem az 
egyenrangú társat, csak az engedelmes nős
tényt keresi benne, anyósa, Qémence grófné 
pedig még kislányuk, Kiérni neveléséből is 
kirekeszti. Ezért aztán ÁB vágytól fűtött vi
gasztaló szavaira elutasítóan válaszol a riadt 
asszony ('Maga is csak azért..."), és Bálint 
leforrázva távozik.

II. RÉSZ
Gyerőffy Lászlót, aki már a budapesti 

zeneakadémia hallgatója, Abádyval együtt 
meghívják a simonvásári (Veszprém megye) 
KoUonich-uradalomba fácánvadászatra. Az 
ékes vendégkoszorú kérésére Bálint elbeszé
li az 1904. november 18-i parlamenti ülés 
lefolyását: Tisza István miniszterelnök a szó- 
lampufogtató, jogászkodó, magyar vezény
szót, önálló vámterületet és bankot követelő, 
a hadseregfejlesztéssel szemben obstruáló 
szélsőbal ellenzékkel dacolva, s a Monarchia 
fenyegetettségére hivatkozva, bejelentette a 
házszabálymódosítást. Abády, az egyetlen 
protestáns a társaságban, csodálja Tisza fér
fias méltóságát, józanságát, ám a hallgatóság 
másként érez: e császárhű katolikus nagyu
rak azt akarják, hogy Tisza törje le az ellen
zéket, de azután távozzék. Slawata, a cseh 
származású követségi tanácsos meg szeret
né nyerni Abádyt, volt diplomatatársát Fe

renc Ferdinánd terveinek. A trónörökös cél
jai: központosított, közös birodalmi tanács 
alá rendelt tartományokból álló államszö
vetség; esetleg trializmus (amelyben a dél
szlávok alkotnák a harmadik tagországot); 
balkáni terjeszkedés; a szájtépő magyar el
lenzék elnémítása; a hadsereg erősítése. 
Abády persze nem áll kötélnek, ellenben rá
döbben, hogy az ellenzék hangoskodása 
nem egészen oktalan, hiszen a trónörökös 
politikája a magyar alkotmányosságot, sőt 
Magyarország létét veszélyezteti.

A lakomával, tánccal tarkított háromna
pos vadászat során Gyerőffy László le sem 
veszi a szemét unokatestvéréről, a régóta 
imádott Kollonich Kláráról, s minden jel arra 
mutat, hogy érzelmei viszonzásra találtak. 
Csakhogy a rangvágyó Ágnes asszony a 'le
geslegfelső" körökből való, Bourbon vérű 
osztrák Montorio herceget szemelte ki mos
tohalánya vőlegényéül; a herceg kapna is az 
alkalmon, ám a lány ellenáll. László remény 
és féltékenység közt őrlődik, észre sem veszi, 
hogy együttzenélés orvén kivetette rá hálóját 
a vendéghölgyek egyike, Berédyné, a szép 
Fanny. Miután Klára hosszú, fullasztó csók
kal pecsételte meg kölcsönös és néma epeke
d ésü k et, L ászlót már nem  bántja 
különösképpen, hogy nagynénje kiteszi a 
szűrét; édes révületben utazik Budapestre.

m. r é s z
1904 végén az országgyűlési ellenzék a 

Tisza-féle törvénytiprás, az erőszakos ház
szabály-módosítás miatt füstölög; december

13-án a szélsőbal kiveri a teremőröket, akik
nek nem szabad a képviselőkhöz nyúlniuk. 
Az államérdek, a külső fenyegetettség-e a 
fontosabb, vagy a magyar közjog? — töp
reng útban Kolozsvárra Abády, s nem talál 
választ. Hazatérve elhatározza, hogy utána
néz a gazdaságnak, amely meglepően keve
set jövedelmez. Csak jóval később vilá
gosodik meg előtte, hogy a ludas elsősorban 
Ázbej Kristóf, a facér ügyvéd, Róza asszony 
enyveskezű jószágigazgatója, Tóthyné és 
Baczóné, a két "gazdasszony", valamint Nyi- 
ressy Kálmán, az úrhatnám erdőgondnok, 
aki a havasi birtokot saját vadaskertjeként 
kezeli és hosszú évek óta rendszeresen csa
polja hasznát. 1905 januárjában Tisza felosz
latja az országgyűlést, és új választásokat tűz 
ki. Ezeken aztán az 1875 óta kormányzó sza
badelvű párt vereséget szenved; Abády 
mandátumát megújítják. Az új országgyű
lésen a többségre jutott ellenzék korábbi jel
szavainak rabja marad, emiatt Tisza lemon

dása után a kormányalakítás nehézségekbe 
ütközik.

Kolozsvárott a farsangra készülődnek 
Erdély előkelői. Milóth mama és két kisebb 
lánya levizitel Abádyéknál a Farkas utcában, 
majd megérkeznek Uzdyék is, akiknek a 
Monostori úton van lakásuk. A kiengeszte- 
lődött Addy korcsolyázni hívja ÁB-t, a férfi 
szívrepesve mond igent, de a pálya szélére 
érve egy férfibolondító nőt vél megpillantani 
Adrienne-ben, amint önfeledten siklik tova 
Alvinczy Ádám és Kendy Pityu karján. ÁB, 
akinek diplomata korában bőven kijutott a 
kellemes, könnyű viszonyokból, most bosz- 
szúsan továbbáll, fogadkozva, hogy óva
kodni fog e végzetessé válható kalandtól, e 
kiszámíthatatlan nőtől. Felruccan a havasra.

Bélésén nagy dínom-dánom fogadja az 
erdőgondnoki házban. Nyiressy vendége
ként ott mulat többek között Simó Gaszton 
gyurkucai körjegyző, aki e románlakta vidé
ken a "magyar őrszem"-et domborítja, de a 
parasztok kifosztásában összejátszik az Uni- 
ta Bank megbízottaival, Timbus pópával és 
a néptanítóból uzsorássá lett Rusz Pántyili- 
monnal. Abády meglátogatja a siránkozó pa- 
rintyét, fát ígér neki a templom bővítésére. 
Távozásakor a pópa tüdővészes fiának, a 
"vad dáko-románnak" a gyűlölködő pillan
tásai kísérik.

A kolozsvári kaszinóban, a húshagyó
keddi bálon ÁB fölkéri Addyt, s mialatt tes
tük összeolvad a táncban, lángoló szerelmi 
vallomást tesz neki, és belecsókol tenyerébe. 
Másnap, egyedül maradva a Monostori úti 
lakásban (Uzdy kiment almáskői birtokuk
ra), Adrienne ráeszmél, hogy szerelmes; el
árasztja az érzelmek zűrzavara; nemcsak az 
asszonyi kötelesség tiltó szava rettenti vissza 
Abádytól, hanem eddigi nemi életének un
dorító tapasztalata is: a szeretkezés abból áll, 
hogy férje vademberként leteperi, valóság
gal megerőszakolja őt minden alkalommal. 
Attól tartva, hogy Bálint hasonlóképp bánna 
vele, betegség címén kimenteti magát az az
nap esti bálról a kis Margit által (aki azonnal 
átlát a szitán). A hamvazószerdái bálon ÁB 
tajtékzik a "kacér dög" távolmaradása miatt; 
bosszút forral: most már csakazértis, min
denáron magáévá teszi. Miután a barátok 
egy ostoba véletlenből párbajt csiholtak köz
te meg Kendy Pityu közt, Abády bajvívói 
önérzettel és nővadászi gerjedelemmel indul 
Adrienne-ék lakására, hogy aztán ott felül
kerekedjék jobbik énje, amikor viszontvallo- 
mást és szűzleányi csókot kap az asszonytól. 
A kardpárbaj bohózatnak bizonyul: néhány 
könnyű vágás után a segédek kimondják a 
harcképtelenséget; Adrienne érzékeinek föl- 
ajzásával azonban tovább kísérletezik ÁB, el 
is jut egy térdcsókig, de mérsékletre szorítja 
magát: csak annyit csikar ki az asszonytól, 
amennyit önként is megad; megképzik már 
előtte Ádrienne házasságának pokla.

Ugyancsak a bálon, Dinóra elmondásá
ból értesül Abády a selyemfiú főhadnagy 
viselt dolgairól. Az adósságban úszó Wick- 
witz közeli lejáratú váltót íratott az eddig is 
gyakorta pumpolt Abonyinéval, de utána 
újult erővel fogott hozzá Milóth Judit fejének 
elcsavarásához. Miután Bikfic álszent félval
lomást tesz helyzetéről, és szemforgató mó
don öngyilkossággal fenyegetőzik, Judit 
odaáll a szülei elé: ő mindenképpen hozzá
megy a végzetsújtotta katonatiszthez, ha e- 
lőbb nem engedik, hát két év múlva, amikor

folytatás a 14. oldalon
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nagykorú lesz. A lányt egy időre Bécsbe kül
dik, Wickwitz pedig újabb váltókat írat alá a 
békülékeny Dinórával.

AB Lélbányára utazik, hogy anyja udvar
házában és telkén hitel- és fogyasztási szö
vetkezetei, gazdakört, mintakertészetet léte
sítsen. A  vonaton összeakad dr. Timisán Au
réllal, aki védőügyvédként szerepelt hajdan 
a memorandum-pörben. Timisán tájékoz
tatja Abádyt a román álláspontról az erdélyi 
kérdésben: a nemzetiségi törvény elégtelen, 
végrehajtása még inkább; a románok sérel
mesnek találják, hogy nem használhatják 
anyanyelvűket a közigazgatásban; ők meg
szüntetni akarják az Uniót, nem pedig tol- 
dozni-foldozni, tehát Erdély közös gaz
dasági föllendítése — amit Bálint javasolt — 
szóba sem jöhet. Lélbányán az általános he
lyeslés színe alatt általános közöny, sőt gya
nakvás mutatkozik a szövetkezeti gondolat 
iránt; Abády reformjainak egyetlen igaz híve 
Kovács Dániel körjegyző; mindazonáltal a 
hitelszövetkezet megalakul.

Kolozsvárra visszatérve, ÁB mindenna
pos vendég lesz a Monostori úton; lelkifur
dalás és hímfölény-érzet közt ingadozva 
folytatja Addy puhítását, mígnem a házas
társi hűségről egyébként igen felvilágosult 
nézeteket hangoztató asszony felháborodva 
ellöki a kutakodó férfikezet, és véget vet — 
úgymond — a látogatásoknak. Aházsongár- 
di temetőben sétálva azonban Addy nem til
tak ozik , hogy  ÁB ’'szerelem tudatlan  
sárgaszemű szörnyetegnek" nevezi. Az ÁB 
Pestre utazása előtti utolsó együttlétet — 
amikor is egyre perzselőbbek a csókok — 
megzavarja a váratlanul betoppanó férj. 
Uzdy elejt néhány maró megjegyzést, almás
kői őzvadászatra invitálja Abádyt (ő maga — 
mondja — csak emberre lő), majd "a nagyon 
kedves viszontlátásra" felkiáltással elvihar- 
zik. Addy zokog, ÁB méghatottan duruzsol
ja a "szörnyeteg" és a "kedves" szókat 
felváltva; tagjaik összefonódnak; a részvét és 
m egindultság légkörében "testvérekként" 
búcsúznak egymástól.

IV. RÉSZ
1905 tavaszán teljesül — túlságosan is — 

Gyerőffy László régi álma: végre egyívá- 
súként fogadja be és rögtön fel is szippantja 
a jó társaság; első előtáncos lesz, főrendező 
kaszinói és házi bálokon; a komponálást és 
zenei tanulmányait mindinkább elhanyagol
ja; nagyban kártyázik, sokat iszik, uzsorá
sokra szorul; eljár Berédyék szerdai foga
dónapjaira. A szép Fanny, a László-Klára idill 
szükségszerűnek tűnő megromlására lesel
kedve, elbocsátja és Klára kezének megnye
résére utasítja szeretőjét, Wárday Imrét.

Az országgyűlés képtelen úrrá lenni a 
kormányválságon, mert az ellenzéki koalíció 
vezérei (Kossuth Ferenc, Apponyi Albert, ifj. 
Andrássy Gyula, Bánffy Dezső), a független
ségiek és a kiegyezéspártiak széthúznak. Bo
ros Zsigmond felirati javaslatot nyújt be az 
önálló bank és vámterület, a magyar vezény
leti nyelv tárgyában, amivel kiváltja a nem
zetiségi (román és horvát) képviselők meg a 
bukott szabadelvűek zúgolódását. Abády 
minden rokonszenve a lehurrogott Tisza Ist
váné a rövidlátó többséggel szemben, ag
gasztják azonban Bécs titkos tervei, a- 
melyeket Slawata tárt föl előtte. Megpróbál 
szót érteni a románokkal, de Maniu tábora 
elzárkózik közeledési kísérletétől, a magyar-

kodó mitugrász, Wuelffenstein Frédi (Be- 
rédyné öccse) pedig megrója érte. Bálint szo
morúan tapasztalja, mennyire érzéketlenek a 
magyar politikusok a nemzetiségi érdekek és 
az európai fejlemények (fegyverkezés, orosz 
forradalom) iránt. Miután Burián, a közös 
pénzügyminiszter, a király megbízottjaként 
Budapestre jön, s az öreg Fejérváry Géza 
tábornok diadalittas célzásokat tesz valami 
váratlan fordulatra, Abády azt fontolgatja, 
ne csatlakozzék-e a pártok egyikéhez, hogy 
jobban előmozdíthassa Erdély gazdasági föl- 
emelkedését.

Kollonich Klára kikosarazza Montorio 
herceget, egyúttal bejelenti szüleinek, hogy 
Gyerőffy a választottja, és akarata megmásít
hatatlan. Ágnes asszony toporzékol mérgé
ben, a hercegnek viszont csak annyi a kifo
gása László ellen, hogy kártyázik. Klára ün
nepélyes fogadalmat vesz unokatestvérétől, 
hogy felhagy a káros szenvedéllyel, a szerel
mesétől távol tartott, ok nélkül gyanakvó, 
most már Wárday Imre miatt féltékenykedő 
László azonban ittas fővel megszegi ígéretét. 
Kollonich papa személyesen éri tetten a 
visszaeső bűnöst, és Klára hamarosan meg
táviratozza neki, hogy eljegyezte magát 
Wárdayval. A szép Fanny nyomban ráteszi 
kezét a porig sújtott és bánatában megint 
bepálinkázott Gyerőffyre: lakására hajtat ve
le és szeretőjévé teszi.

V. RÉSZ
1905 júniusa Dénestomyán (Torda-Ara

nyos m egye, aranyosgyéresi járás) éri 
Abádyt. Birtokjárás közben Bálint megtekin
ti az Áranyoson a régi gázlót, amelyen át oly 
sokszor lovagolt egykor Mulhaysen Dinórá
hoz Marosszilvásra, és felötlik benne, hogy 
tán jobb lenne felújítania e kapcsolatot a bo
nyodalmas és kockázatos Addy-ostromlás 
helyett. Mintha csak olvasna fia gondolatai
ban, özvegy Abádyné készséggel kínálgatja 
neki kedves hátaslovait és helyreállíttatja a 
gázlót. Mert Róza asszony szemében a tisz
tességtelen némberek, az "azok" nem számí
tanak, csak annyiban veszedelmesek, a- 
mennyiben könnyű kalandnál többet várnak 
fiától, mint most Adrienne, minden nők leg- 
gonoszabbika.

ÁB Lélbányán megszemléli a hitelszövet
kezetet, a rendbehozott udvarházat, s haza
menet kitér Mezővarjasra, majd Maros
szilvásra. Amott ódzkodva magához veszi 
Juditnak Wickwitzhez írt levelét (hogy majd 
Adrienne kezébe adja), emitt gyöngéden el
hárítja a kis Dinóra ajánlkozását, de megtud
ja tőle, hogy a főhadnagy összeállt a gazdag 
örmény özveggyel, Lázár Bogdánná Dono- 
gán Sárával.

Újabb viszonyának gyors törvényesítése 
reményében Bikfic utóbb, szánakozást mí
melve, felolvassa Lázáménak a "szegény 
szerelmes lány" leveleit, de bakot lő: a tetsze
tős, értelmes és jóérzésű asszony átlát a tur
pisságon, Wickwitzet kidobja, a leveleket 
megtartja. Dinóra legutóbbi váltóját csak egy 
nagyváradi zugbankár hajlandó leszámítol
ni, az is csak 6 havi lejáratra és azzal a kikö
téssel, hogy a katonatiszt kézjegye is rajta 
legyen az értékpapíron. Bikfic nyaka körül 
szorul a hurok, Judit (pontosabban Judit ho
zománya) az utolsó reménysége, elhatároz
za, hogy megszökteti a lányt.

Már csak azért is, hogy Judit dolgát meg
beszélje Addyval, ÁB Álmáskőre látogat. A 
kastélyban a tébolyult Domokos szelleme kí
sért, az erdőbirtokon (amely határos egy ki

csi Abády-tölgyessel) mindenütt a megszál
lottan rend- és munkaszerető Uzdy Pál gon
dosságának nyomai. Adrienne szokatlanul 
visszahúzódó, majdnem rideg; az ok: férje 
újabban minden éjszaka fölkeresi hálószobá
jában. Uzdy napközben, Bálint es a másik két 
vendég, Alvinczy Farkas és Ádám előtt is 
tüntetőén uraskodik felesége fölött, fitogtat
ja műveltségét és célzótudományát. Utoljára 
politikából vizsgáztatja Adrienne "flirtjeit". 
Abády kitalálja, hogy a parlament megkerü
lésével, királyi parancsra alakított új kor
mány feje Fejérváry Géza tábornok.

A darabont kormány kinevezése hatal
mas vihart kavar országszerte, még Tisza 
István is felháborodik az alkotmánysértésen. 
A kolozsvári tanács közgyűlésén a volt kor
mánypárt is magáévá teszi a függetlenségiek 
indítványát: tagadják meg az engedelmessé
get, a katonaállítást és adófizetést az új kor
mánynak. Budapesten a képviselőház az 
összes állami és önkormányzati tisztviselőt 
ellenállásra szólítja fel. A kormány válaszul 
felfüggeszti az engedetlen alispánokat, a le
mondott főispánok helyébe újakat nevez ki, 
beiktatásukra megyénként közgyűlést ren
del; Kristóffy belügyminiszter meghirdeti az 
általános választójogot. A példátlan önké
nyesség összefogásra készteti az addig tor- 
zsalkodó pártokat és államférfiakat. Abády 
is, aki mindig helytelenítette az ellenzék 
obstrukdóját a véderőjavaslatok ellen, most 
elfordul a kormánytól. Egyetért Apponyi Al
bert nyilatkozatával: "Mi a népet az alkot
mány sáncaiba akarjuk bevinni, de nem az 
alkotmány romjaiba." Maros-Torda megyé
ben a függetlenségiek (köztük Ördüng fel
függesztett alispán; Varjú Béla képviselő; az 
öreg Bartókfáy és öccse, az árvaszéki elnök; 
dr. Boros Zsigmond; Kamuthy Isti; Kendy 
Ambrus és József; a két ifjabb Álvinczy) bot
rányba fullasztják a főispáni beiktatást. Alig 
nyitja meg az ülést Balog Péter Jenő főjegyző, 
fülsiketítő hangzavar támad, és tojászápor 
zúdul a főispánjelöltre (a hadmozdulatot 
Ambrus bá irányítja a háttérből).

Pénze fogytán Gyerőffy László Kolozs
várra megy, azzal a céllal, hogy eladja sza- 
moskozárdi birtokát, Gyerőffy Szaniszló 
azonban, a gyám, megakadályozza ebben. 
Abády magával viszi Lászlót Dénestomyá- 
ra, és mikor az előhozakodik a kivándorlás 
gondolatával, keményen rápirít a nemes- 
embernek nemcsak jogai vannak, de kötele
ze ttség e i is , a b irtok lás fejében  
kormányoznia és szolgálnia kell a népet, az 
országot. A kezdetben dacosan visszafelese
lő László végül persze enged, és pénzszerzés 
végett jobb híján általános meghatalmazást 
ad Ázbejnek ügyei intézésére.

Kézhez véve Adrienne levelét, amelyben 
revolvert kér (állítólag férje számára), ÁB 
ismét Almáskőre siet. Ä kastély lakói új arcot 
mutatnak: Qémence grófné Istennel pöröl, 
Uzdyból lekicsinylés, csaknem szánalom su
gárzik, Adrienne-ből felszabadult nemtörő
dömség. Ez utóbbi hangulatváltás indítéka 
nem sokáig marad rejtve Bálint előtt: az 
asszony elszánta magát, hogy öngyilkos 
lesz, ha férje megint maga alá gyűri és netán 
teherbe ejti. Éjszaka Uzdy elutazik, ÁB pedig 
bebocsáttatik Addy hálószobájába. Az "örök 
nőstény" hívó szava és menekülő ösztöne 
Bálintból előcsalja a "szerelmes ősállatot"; 
véglegessé érlelődik szándéka az asszony 
testi birtokbavételére. Ez egyelőre csak egy  
légies csók erejéig valósul meg.

14



VI. RÉSZ
Zenei érdeklődése, ihlete 1905 őszére el

apadván, Gyerőffy László a kártya, az ital és 
a szép Berédyné martalékává vált. Klára es
küvőjének napján Fanny gondűző kirándu
lásra hurcolja és leitatja a feldúlt fiút. Éjszaka 
László 86 ezer koronát veszít kártyán a bu
dapesti kaszinóban; öngyilkosságot forgat a 
fejében. Fanny menti meg: zálogba csapja 
értékes gyöngysorait és rendezteti a tarto
zást. Fölágaskodó önérzetében László acsa- 
rogva tiltakozik, aztán szépen hagyja magát 
ágyba csalni.

Kielégületlen sóvárgását csillapítandó 
AB fölmegy havasi erdőbirtokára. Nyiressy 
Kálmán most is dáridózik cimboráival, Simó 
Gaszton jegyzővel és lim bus pópával, két 
kis "pesztonka" társaságában. Égyiküket éj
szakára Bálint sátrába küldik, ez befogadja, 
megtűri; a mámor múltán van miért restell- 
kednie másnap reggel. A szemtelenül bizal
maskodó jegyzőt megfeddi az uzsorázás 
miatt, a havasi bűnszövetkezet iránti dühe

Abády nem akarja annyiban hagyni a 
dolgot, de Kolozsváron arról értesül, hogy a 
tőle felfogadott ügyvédnek nem adtak meg
hatalmazást a pejkójaiak, mert rájuk ijesztett 
a jegyző meg a pópa. Bálint útra készül, 
betegeskedő anyját kell az olaszországi Por- 
tofinóba kísérnie. Az erdei búcsútalálkán kö
zelebb jut céljához a fölizgult férfi: Adrienne 
engedi, hogy egész testét végigcsókolja, ám 
a kéjvágy végül ismét átszellemül: Bálint ter
vezett könyvéről, a Szépség mint cselekvésről 
beszélgetnek.

Olaszországban Abády nyugtalanító hí
reket kap otthonról: a pejkójaiak megölték 
Rusz Pántyilimont; Clémence grófné a csa
lád meráni villájába vitte unokáját, Klémit, 
ezt a halvérű, merev, fagyosan udvarias mo
dorú kislányt, akin máris kiütközött az 
Uzdy-természet és -nevelés; Kristóffy bel
ügyminiszter letörte a törvényhatóságok el
lenállását, kormánybiztosokat ültetett a 
vármegyékbe; az ellenzék tudja, hogy közjo
gi és gazdasági programja kivihetetlen, de

tájékoztatást igen a főhadnagy és Dinóra kö
zös váltóiról. A magát Bikfichez hasonló 
hímringyónak érző, önvádtól kínzott, meg
alázott Gyerőffy egy kolozsvári vendéglő
ben köt ki, ahol éppen Ambrus bá mulaté- 
rozik tanítványaival, s ahol kisvártatva a le- 
ányszöktetésre készülő Wickwitz is megjele
nik. A nekibúsult és beszeszelt László 
beleköt, kikürtöli mindkettejük gyalázatát; a 
botránytól hangos a város. A párbaj csak 
azért marad el, mert mialatt a fegyverbíróság 
a feltételekről tárgyal, a zugbankár megkül
di a lejárt váltókat Wickwitz ezredesének, s 
a főhadnagy ellen becsületügyi eljárás kez
dődik. Wickwitz, ahelyett, hogy a felettesé
től küldött revolvert használná, vagy a- 
helyett, hogy megállapodásuk szerint Judit 
elé menne az állomásra a bécsi gyorshoz, 
Romániába menekül. A történtek ismereté
ben Abády a pályaudvarra igyekvő Judit 
nyomába ered, feltartóztatja, elébe tárja a 
.nőcsábász üzelm eit, majd hazakíséri az 
összetört lányt. Hála Margitka szemfülessé- 
gének és lélekjelenlétének, Judit szökési kí
sérlete nem tudódik ki, a madárlelkű Di
nórának azonban oda a becsülete, a világ 
szájára kerül, férje hamarosan elválik tőle.

Gyerőffy László Szamoskozárdra megy, 
a 800 holdat értékéhez képest potom össze
gért, 90 ezer koronáért tíz évre bérbe adja 
Azbejnek, majd Pestre utazik. Itt a kaszinó
ban a kártyaszenvedély ismét győzedelmes
kedik akaraterején; 72 ezer korona adós
sággal kel föl az asztal mellől. Neve fölkerül 
a kaszinó fekete táblájára, ami azt jelenti, 
hogy ha egy héten belül nem fizet, kizárják. 
Ekkor magához hívatja távoli rokona, a vi
lágfi Szentgyörgyi Neszti, és magára vállalja 
a tartozás Idegyenlítését, azzal a feltétellel, 
hogy László önként kilép a kaszinóból. Gye
rőffy a nyüvános megbélyegzést választja a 
belső lealacsonyodás helyett: Berédyné 
gyöngyeinek kiváltására fordítja pénzét, mit 
sem bánva, hogy nagyvilági életének ezzel 
vége szakad.

1906 tavaszán az ellenzéki koalíció hát
rálva győz: a királlyal, Ferenc Józseffel kötött 
paktum értelmében feladja nemzeti követe
lései javát, kötelezettséget vállal az általános 
választójog megalkotására, cserében kor
mányra jut.

A Monostori úti házban folytatódnak Bá
lint és Adrienne éjszakai találkái, s az asz- 
szo n y t m egrém íti so k á ig  szu n n yad ó  
érzékeinek ébredezése. Képtelen beletörőd
ni a gondolatba, hogy felváltva szeretkezzék 
férjével és Abádyval, tudja, hogy Uzdy in
kább gyilkol, mintsem elbocsássa őt, az ön- 
gyilkosságon kívül tehát — írja Bálintnak — 
nem lát egyéb kiutat, mint a szakítást. A férfi 
kénytelen igazat adni neki. Mégis, midőn a 
Müóth lányok Velencébe utaznak, a két sze
relmes engedélyez magának 4-5 boldog he
tet az elválás előtt, és kapcsolatuk végre 
beteljesedik. Az utolsó velencei napokra 
azonban felhőt von Judit balsorsa: a Wick
witz szökése óta zavarodott leány a tenger
nek megy, miután a derék Lázámé — merő 
jóindulatból — eljuttatta hozzá a Wickwitz- 
hez írt leveleket. Judit életét megmentik 
ugyan, de elméje végleg elborul. Az esetről 
értesített Uzdy táviratban jelzi odajövetelét, 
Bálintnak távoznia kell. Bódító ölelkezés 
után azzal búcsúzik egymástól a szerel
mespár, hogy megpróbálnak élni — egymás 
nélkül.

(folytatjuk)
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azonban új tápot kap, amikor néhány román 
paraszt Pejkója faluból elébe áll panaszával: 
Rusz Pántyilimon négy éve 200 forintot köl
csönzött nekik, és most háromezret követel, 
a kamatokra hivatkozva. Bálint, akinek véré
ben van a gyöngék gyámolítása, fölkeresi a 
volt néptanítót, majd Timisán Aurél ügyvé
det. Előbbi mentegetőzik: a kihelyezett pénz 
nem az övé, neki kicsi a haszna; utóbbi kiok
tatja Abádyt: egy tál tészta a nép baja, más 
tál tészta a politika; az Unita bankból uzso
rakamatra kiadott összegek végső fokon egy 
vagyonos román középosztály kialakítását 
szolgálják, ami persze áldozatokkal jár, és a 
gróf úr jobban teszi, ha nem ártja bele magát 
az ügybe.

nem tagadhatja meg szólam ait. Bálint 
amúgy is tűkön ül, amikor 1906. február 16- 
án Adrienne sürgönyöz: jöjjön azonnal. Az 
történt, hogy a kis Margit elfogta Wickwitz- 
nek Judithoz intézett levelét a külföldre szö
kés, összeházasodás stb. részletes tervével. 
Kolozsvárra érkezve, Bálint az éj leple alatt, 
hívásra, Addy hálószobájába lopózik, meg- 
hányják-vetik, mi a teendő, s közben persze 
újra felcsigázzák egymás vágyát.

Az előtáncosságból kikopott, züllésnek 
indult Gyerőffy kétségbeesetten iparkodik 
pénzhez jutni, hogy kiválthassa Fanny gyön
gyeit. Nagyváradon próbálkozik, ugyanan
nál a "magánbankámál", aki Wickwitznek 
hitelezett. Pénzt azt nem kap tőle László, de
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MOLNÁR JÓZSEF

Mentsége
Egy emberöltővel Misztótfalusi 

halála után Hermányi Dienes Jó
zsef azt jegyezte föl a Nagyenyedi 
Demokritus néven ismert, anekdo- 
tázó gyűjtem ényében, hogy a 
Mentség "exemplárját még ezeré
ben láthatni, de méltó volna újab
ban kinyomtatni." Bőd Péternek is 
lehetett példánya belőle, de ha 
nem, a kollégium könyvtárában bi
zonyára akadt még belőle. Érdekes 
módon, Bőd Péter nem gondolt a 
kiadására, pedig igen fontos és je
lentős műnek tartotta az Apológiá
val együtt: "Ma ezek az Apológiák 
Tótfalusinak nagy dicsőségére 
szolgálnak; és ő úgy járt azokkal, 
mint Hugo Grotius azon könyvé
vel, melyet a hollandiai ordók eltör- 
löttek volt a Mauritius fejedelem 
parancsolatjára akkor; most pedig 
úgy szemlélik és dicsérik, mint a 
respublikának igen nagy hasznára 
való írást." Azok a kevesek, akiket 
érdekelt, akkor még viszonylag 
könnyen hozzájuthattak, mert ha 
nem is "ezerében", de nehány pél
dányban átvészelhette a kálvinista 
papi inkvizíciót. Kétszáz évvel 
Misztótfalusi halála után Gyalui 
Farkas már csak két ép és egy meg
rongált példányt talált belőle. Az
óta sem került több elő. Ezért 
határozhatta el, hogy az Erdélyi 
Múzeum könyvtárának egyelten 
példányából eredeti helyesírással, 
betűhíven, de minden lapot oldal
számmal jelezve 1902-ben a nagy 
évfordulóra Kolozsvárott közre ad
ja. Előszavában a kiadást így indo
kolta: "Azzal, hogy a Mentséget 
ezúttal kiadjuk, kettős kötelességet 
teljesítünk. Az egyik, hogy e mű, 
mely 1698-ban jelent meg, s melyet 
Tótfalusival ugyanaz év júniusá
ban visszavonattak, s melynek pél
dányait megsemmisítették, mint
hogy az igazságot elnyomni nem 
szabad, s nem lehet, ugyanabban a 
városban, melynek területén meg
jelent, keljen új formában életre, 
több mint kétszáz esztendő múlva. 
A másik kötelesség: széles körben 
ismertté tenni Tótfalusi művét, al
kalmat adni arra, hogy tanulsággal 
olvassuk." A Gyalui Farkas-féle ki
adás majdnem egy félévszázadig ki 
is elégítette az igényeket. Kodály 
Zoltán bizonyára később szerzett 
tudomást erről a kiadásról, mely 
szintén rég eltűnt a könyvespolcok
ról, ezért ajánlotta Kner Imrének, 
hogy "a hozzáférhetetlen egyetlen 
példányból kiemelve, sokak okulá
sára" adja ki. Kner Imrét nem kellett 
kétszer biztatni. Kodály levelének 
vétele után Tolnai Gáborral kike
restette a Nemzeti Könyvtár egyet
len példányát, fényképmásolatot 
készíttetett róla és azonnal munká
hoz látott. 1940-ben meg is jelent a 
Mentség harmadik kiadása. Ko
dály Zoltán még ugyanabban az 
évben lelkes cikkben üdvözölte a 
kiadást a Magyar Szemlében: "Már 
csak ízes nyelve miatt is méltó olva
sásra. Sok idézetében, de egész stí

lusában az oly ritkán meg
fogható élő, beszélt nyel
vet hallhatjuk — írta róla. 
De nyelve jelentőségét 
messze meghaladja tartal
máé. Nem egy magánem

ber sorsa, hanem egész művelő
désünk számos fájdalmas, máig 
megoldatlan problémája tárul e- 
lénk megrázó, őszinte emberi vallo
más formájában". Kodály volt a 
Mentség első kritikusa, aki a zene
szerző érzékeny hallásával meg
hallotta, hogy "e látszólag kusza, 
ötletszerűen rendszertelen szóhal
maznak van valami belső, szinte 
zenei formája, hullámzása egyre 
hevesebb lesz, míg imaszerű vég
szavában megnyugszik."

Félévszázaddal korábban Ko
dályéhoz hasonló lelkes szavakkal 
méltatta Gyalui Farkas az 1902. évi 
kiadás bevezetőjében a Mentség 
nyelvét. "Egyik gyöngyszeme ez a 
munka a magyar memoáriroda
lomnak. Mert nem csak védelem s 
egyúttal, akaratlanul is lesújtó tá
madás ez a mű ellenségeivel szem
ben, de egész önéletrajz. Emlék
irata egy zseniális embernek, ki az 
akkori világ egyik legnevezetesebb 
városában, Amszterdamban élve 
fényességben, egyszerre a sötétség
be kerül: Kolozsvárra..."

A Mentségről mint irodalmi je
lentőségű műről korántsem alakult 
ki ilyen lelkesen befogadó véle
mény. Az irodalomtörténet legtöbb 
írója nem tudott mit kezdeni műfa
jával. Pedig a Kner-kiadás óta egyre 
szaporodtak az újabb és újabbak. 
1952-ben jelent meg a Bán-Klanic- 
zay féle szerencsétlen népszerű ki
adás, 1954-ben Tordai Zádor köny
vében a bukaresti állami tudomá
nyos kiadónál, 1974-ben Jakó Zsig- 
mondé Misztótfalusi egész művét 
revízió alá vevő tanulmányával és 
a legkisebb részletekre is kiterjedő 
jegyzetekkel, 1982-ben Bitskey Ist
ván gondozásában a Klaniczay 
szerkesztette "A magyar irodalom 
története 1660-tól 1771-ig". Ezt kö
vette 1987-ben a mindmáig leggon
dosabb kiadás, 290 jegyzettel (egy 
részük Jakó Zsigmondét követve), 
a latin ldfejezések magyarázatával, 
szómagyarázattal, névmutatóval s 
végül az 1698-as eredeti sajtóhibái
nak feltüntetésével.

Vajon minek köszönhetjük ko
runkban ezt a nagy felbuzdulást? 
Bizonyára nem a széles olvasókö
zönség érdeklődésének. A gyomai 
kiadás óta a nagyközönség érdek
lődése bizonyos mértékben növe
kedett ugyan, ami talán annak is 
köszönhető, hogy Kodály biztatá
sára az iskolák tankönyveiben is 
helyet kapott Misztótfalusi szemé
lye és a Mentségből egy-egy idézet. 
Kner Imre még vegyes érzelmekkel 
válaszolt Tolnai Gábornak arra a 
hírére, hogy az új kiadás hatása 
alatt egy antológia szerkesztője 
részleteket akar felvenni belőle:

"Örülök, hogy a Mentségnek 
legalább közvetett hatása van, de 
megint nem azoknál ébresztgeti 
majd a lelkiismeretet, akikre Ko
dály célzott. Érdekes, hogy most 
egyszerre annyira szépnek találták 
a nyelvezetét is, hogy fel akarják

venni részleteit egy ilyen antológi
ába is. Jellemző viszont a mai em
ber restségére, hogy többen, akadt 
köztük író is, azt javasolták, hogy át 
kellett volna íratnom mai nyelvre, s 
igen sokan azt mondták, annyira 
fárasztja őket, hogy nem bírták ol
vasni, csak belekezdtek. Viszont a 
beérkezett levelekből nagyon jel
lemző volt megállapítani, kik vol
tak azok, akik végig is olvasták. 
Olyanok, akikről nem is gondoltam 
volna. Én csak három latin iskolát 
végeztem, de nekem nem volt ter
hes a sok idézet..."

Az érdeklődés most már irodal
mi helyett kezdett tudományos jel
leget felvenni. A Mentség műfaját 
elsőnek Klaniczay Tibor próbálta 
meghatározni az 1952-es félresike
rült kiadás előszavában:

"Hiába próbálnánk meghatá
rozni, hogy milyen műfajt képvisel 
a Mentség. Látszólag emlékirat, 
önéletrajz. Meg akarja ismertetni 
önmagát, elmondja élettörténetét, 
viszontagságait. Ezt azonban nem 
rendszeresen, időrendi sorrendben 
adja elő. Néha ugyan elkezd törté
netet írni, de hamarosan megsza
kítja az elbeszélést, átugrik más 
témára, nem belső művészi meg- 
okoltsággal fűzi tovább mondani
valóját hanem az indulat tereli fi
gyelmét egyik kérdésről a másikra, 
egyik élményről a másikra. Látszó
lag vitairat, röpirat ez a könyv... Ér
velését azonban nem logikai 
rendben fejti ki... Az indulat, a szen
vedély irányítja tollát, nem a racio
nális elgondolás.

Ez az indulat, ez a hevesség 
rendkívül csapongóvá és egyenet
lenné teszi a művet. Mikor az olva
só kezébe veszi a Mentséget, eleinte 
csak kusza összevisszaságot lát 
benne.

Mi teszi ezt a munkát mégis 
sokkal többé, mint egy rosszul szer
kesztett dokumentum-irat? Minek 
köszönhető, hogy a Mentséget vé
gigolvasva irodalmi élményben 
van részünk?

Csak az egyes jelenségek me
chanikus egymásutánja mutat ku
sza egyveleget, de emögött hatá
rozott egységet érzünk. A teológiai 
magyarázattól a lírai önvallomásig, 
a szinte jogászi érveléstől a társada
lom és a saját életéből vett, ügyesen 
megragadott kis jelenetekig min
dent egyaránt összetart, eggyé for
raszt a szenvedélynek a heve, az 
erkölcsi szilárdság, az igazságnak 
az ereje. A Mentség minden sora 
mögött ugyanannak az embernek a 
szenvedélyes vergődését érezzük, 
akkor is, ha nem önmagáról beszél, 
így az egész művet szinte lírai hang 
hatja át, valami izgató feszültség, 
amely egészen közel hozza egy
máshoz a látszólag igen eltérő rész
leteket is."

Mint látjuk, Klaniczay nézete 
nagyjából azonos Kodályéval, csak 
nála a látszólagos "kusza össze
visszaságot" nem a szöveg zenei 
formája foglalja egységbe, hanem a 
szenvedély heve. Jakó Zsigmond 
szerint pedig nincs a magyar iroda
lomnak elevenebb vitairata Kis 
Miklós röpiratánál. De szerinte "a 
Mentség nem tudatos írói alkotás,

henem életre-halálra menő vita 
folytatása a nyomtatott betű segít
ségül hívásával. Ezért nincsen pon
tosan meghatározható műfaja, 
világosan áttekinthető szerkezete... 
A hömpölygő ár emlékirati, önélet- 
írási elemeket, teológiai magyará
zatokat és jogászi érveket sodort a 
Mentségben egymás mellé, időren
di vagy logikai rend nélkül. A filo
lógiai vagy nyomdászati szakkér
dések, konkrét esetek, lírai önvallo
mások látszólag kusza egyvelegét 
azonban egy rendkívüli lélek szen
vedélyes vívódása egységgé ol
vasztja össze. A legmagasabb hő
fokú szenvedély olyan hangulati 
egységet kölcsönöz ennek a vita
iratnak, hogy az feledteti az olvasó
val a szerkezet hiányait... Stílusa 
darabos, olykor nehézkes, monda
nivalója azonban olyan szuggesztív 
erejű, hogy mai olvasóit is fel tudja 
sorakoztatni saját igaza mellé."1

Tegyük ehhez még hozzá Féja 
Géza véleményét: a Mentség "kor- 
történeti becse nagy, mély és őszin
te lírája pedig megható".

A már Kodály Zoltán, Klanic
zay Tibor és Jakó Zsigmond által is 
csak látszólag "kusza, ötletszerűen 
rendszertelen szóhalmaznak" tar
tott vélemény korunk irodalom- 
történetében is újra meg újra 
fölbukkan, melyet csak a szenve
dély forrósága ötvöz egységgé. 
Bitskey István a tizenhetedik-tizen
nyolcadik századi emlékírók válo
gatásában "egyenetlen szerkezetű, 
kevés gonddal készült" műnek tar
totta a Mentséget, majd megismé
telte a Klaniczay Tibor szerkesz
tette "A magyar irodalom története 
1660-tól 1772-ig" c. kiadványban 
1964-ben kifejtett nézeteit.

Ennek az általánosan elfoga
dott nézetnek Jankovics József 
mondott ellent az 1985-ös debrece
ni Misztótfalusi-konferendán "De- 
votio és Desperatío" címmel tartott 
előadásában, melyben elsőnek vet
te alaposabb vizsgálat alá a Ment
ség szerkezetét és felépítését. 
Jankovics szerint az általánosan ku
sza, rendszertelen, csapongó és 
egyenetlen szövegnek tekintett 
Mentségben "nagyon is tudatosan 
megkomponált, retorikailag végig
gondolt és felépített, szerves és zárt 
rendszer húzódik meg." Az eddigi 
véleményekkel ellentétben szerinte 
a Mentség szerkezetének retorikai 
vázán és tagoltságán jól felismerhe
tő az öt alapvető cicerói egység: az 
elöljáró beszéd, vagyis exordium, a 
partitio, confirmatio, reprehensio 
és a peroratio. Csupán az okoz gon
dot, hogy míg az exordium, a nar- 
ratio és a peroratio jól elkülöníthe
tően a retorika által kijelölt helyén 
szerepel, addig a partitio, confir
matio és reprehensio kötelező egy
másutánja felbomlik, a linearitás 
helyét a folytonosság megszakított- 
sága, a kérdés-feleletben ismétlő
dően megjelenő komplexitása veszi 
át. (...)

Jankovics hívta fel elsőnek a fi
gyelmet arra, hogy a Mentség lega
lapvetőbb kulcsszava a devotio és 
ellentétes párja a desperatío. Szerinte 
e két szó viszonyára fűzte fel Misz
tótfalusi a gondolatait; szembeállít-
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va egymással a régebbi múlt és a 
közelmúlt, az itt és ott ellentétes 
hajlamú lelkivilágát. A deootio — 
alázatos odaadás, áldozatkészség 
"a közönséges jó" szolgálatára — 
tizenhétszer fordul elő a szöveg
ben, magában az első részben, ahol 
hollandiai éveiről szól, tizenötször, 
hogy aztán a második részben át
adja helyét a desperatiának — a re- 
m ényvesztettség és kétségbe
esésnek. A deootiv ellentéteként 
ezenkívül kétszer előfordul az aver- 
sio — az idegenkedés, undor is. De 
jellemző még a metaforák — a kép
letes, átvitt értelmű körülírás — 
gyakori alkalmazása, hol bibliai 
idézetek, hol aesopusi mese, hol 
közmondás formájában.

Jankovies József szerint a Ment
ségre jellemző a felfokozott szemé
lyesség, az én személyes névmás 
néha már feleslegesen túlzó hasz
nálata, mely az egyszerű szóismét
lésre vezethető vissza. Szerintem 
sokkal inkább arra a lelkiállapotra, 
amelybe az önérzetében sértett, a 
maga értékeivel nagyon is tisztá
ban lévő Misztótfalusi került. Ép
pen ezért túlzás az az állítás, hogy 
a Mentség eleve tudatosan irodal
mi alkotásnak is készült. (Reich- 
mesz Ádám: Tótfalusi Mentségé
nek szerkesztettsége) Maga Misz
tótfalusi négy okot is felhozott a 
megírására, de irodalmi szándék 
egyikből sem derül ki. A megírásra 
elsősorban akkor határozta el ma
gát, mikor látta, hogy Erdélyben 
Tótfalusi Miklós nem lehet, hanem 
csak "mintegy más ember", mert 
"ez a hely nem méltó hozzá". Ez a 
keserű mondat a Mentségben csu
pán egyetlen egyszer fordul elő, de 
mégis ebben kereshetjük az első és 
egyben legfőbb okát. A második ok: 
a teljesítményeire méltán büszke, s 
némi túlzással talán rátartinak is 
mondható Misztótfalusi korán el
raktározta elméjében a sértéseket, 
az amszterdami Bibliáját ért vádas
kodástól a keresdi útig, de be kellett 
látnia, hogy a nyilvános szócsaták
ban csak veszíthet azokkal az ellen
feleivel szemben, kiknek főfog
lalkozásuk a prédikáció. Ez be is 
bizonyosodott, mikor 1697 őszén 
ügye a püspök elé került, s ellenfe
lei "úgy triumphaltak rajta", hogy a 
jelenvalók többsége Szatmárné- 
methi Sámuelnek adott igazat. Ak
kor döbbent rá, hogy sokan vannak 
ellene, sőt az "egész világ" ellene 
vagyon és kígyót-békát kiálthat reá, 
mert senki sincs, "aki jól ítéljen" fe
lőle.

Harmadik ok: mindjárt a Ment
ség bevezetőjében hangsúlyozza, 
hogy "ö Kegyelmeknek való felele
temet írásban tegyem, vitt rá az is, 
hogy felőlem Magyar Országban, 
és egyebütt-is nagy reménséget 
condpiáltanak vólt, és ahozképest 
tsudálják, hová lőttem, és hogy a 
várakozásoknak ennyi ideig eleget 
nem töttem. Akarmelly potenter tu- 
ealnám [hathatósan védelmezném] 
azért szóval ügyemet ö Kegyelmek 
ellen, nem lenne tudtokra mind
azoknak, a'kik távol vannak; kik 
előtt mindazáltal, szükség, hogy 
magamat meg-mentsem, és okát 
adjam, ennyi esztendeimnek mind

haszontalanúl való eltöltésének". 
De negyedik okként ugyanaz a 
szándék is vezette, mint Bethlen 
Miklóst Önéletírásában: személyes 
becsületének megőrzése és a csa
ládjára háramló esetleges későbbi 
ártalom elhárítása. Erről így vall: 
mivel a püspök előtt "mind elhitték 
a jelen valók, valamit az én vádol- 
tatásomra hallottak, ha az alatt 
(gondolám) történnék meg-hal- 
nom, mindenek előtt megbüsz- 
szödnék emlékezetem; mert 
mindek el-hinnék és elhivén mon
danák, s méltán-is, hogy illyen, s 
illyen ártalmas, sőt gonosz, kártevő 
hitván ember veszett-el; sőt mara- 
dékimra nézve talám több ártalom- 
is következnék belőle: Mellynél mi 
lehet betsületit 's maradékinak ja- 
vokat szerető embernek hegyesebb 
ösztön? Élet 's halál által kell ennek 
meg-orvoslására iparkodni, ha 
tellyességgel nem töke, avagy da
rab kö az ember. Én a külső betsü- 
letet nem vadászom — teszi hozzá 
—, s talám felettéb-is negligálom... 
de mikor látom, hogy pokoli szom
szédaim vannak, és ha ki nem 
adom magamat, látom mennyi ká
rommal vagyon: kételenítettem 
magamat ditsémi." Mert "aki ten
gerije esik, vagy megissza mind, 
vagy kiúsz; másként belé hal. Eb-
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ben én benne vagyok és ha tovább 
hallgatok, látom, hogy vesznem 
kell. Itt nyelvemmel nem lehet 
(mert sokan vannak ellenem), el
mémet pennára kell vennem".

A Mentség természetesen nem 
egy csapásra pattant ki fejéből, de a 
felgyűlt indulat egyszerre robban
totta szét a magára erőltetett fegye
lem páncélját. Pályája kezdetétől 
számított az esetleges kifogásokra 
és támadásokra, ezért gyűjtötte 
már Amszterdamban a Bibliáját ért 
vádakra feleletét. A kezdő vádas
kodások otthon még érzékenyeb
ben érintették. Magamuto
gatásának szándéka már benne van 
Kolozsvárott készített első írásá
ban, az Oratiójában is, melyet a 
Bethlen Elek temetése után nyom

tatott füzetben Pápai Páriz verse 
után közzé is tett, ellenfeleinek 
nagy megbotránkozására, akik 
nemcsak hivatalukba való belekon- 
tárkodásnak tekintették ezt, hanem 
a rájuk vonatkozó halvány utaláso
kat is megértették. Az "egy némine
mű halotti alkalmatosságra" ké
szített íráson meglátszik, hogy nem 
elmondásra, hanem eleve kinyom
tatásra készült. Már a nyelve is elüt 
a Mentség élőszájból pattant mon
dataitól. A Mentségben néha fölö
sen is használt latin kifejezések 
majdnem teljesen hiányzanak en
nek szövegéből. Az egész Oratió- 
ban csak néhány idegen szót hasz
nál (seeugaria, causa, aér, per fas- 
que nefasque, seculumok esperien- 
cia, injuria stb.). De tartalmilag is 
eltér az oradók szokott mondandó
jától. Hiányzanak belőle a szokott 
bibliai idézetek, s klasszikus utalás 
is csak kettő van benne: a követ 
hegyre görgető Sziszifuszra és An- 
tigonus ázsiai királyra, aki azért kö
nyörög Istenének, hogy gonosz 
barátaitól oltalmazza meg. Nos, ez 
a két példa nem véletlen, mind a 
kettő közvetlen utalás lelkiállapo
tára. A világról, környezetéről 
nincs már egy jó szava sem: "tsalárd 
világ, a világnak gonoszsági, tsalárdsá- 
gi, a világ komor dölfösségének zivata-
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ra, a világ tsalárdsága" a legtöbbet 
használt kifejezései. "Oh, mely so
kat tészen fel az ember szándéká
ban", végül mégis megcsalatik, 
kiált fel. Valid meg — mondja szin
te magának az elképzelt gyászoló 
gyülekezet feje fölött-, "nem vitt-e 
egynéhányszor vízre e tsalárd vi
lág", mely "méznek színével és 
édességével magához" hiteget, és 
végtére "halálos méreggel" fojtogat. 
"Ezt tselekszi e gonosz világ a bol
dogtalan emberi nemzettel, hogy 
sok hizelkedésivel, tsalárd hitege
tésivei, magát azoknak kedvekbe 
bészinelvén, elödeden magát néki- 
ek nem tsak baráttyoknak, hanem 
ugyan édes annyoknak lenni téte
ti", azután "étető méreggel alattom- 
ban... kegyetlen hónérának lenni

í e m é ly é n c k ,  életének» és különös tselekede- 
tinek

M E N T S É G E .
Mellyet az Irégyek ellen, kik a’ közönféges 

Jónak ezaránt meggátolóijrni kénként- 
tetett.

KOLOSVÁRATT,
1698. Ektendöbeh.
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tselekedetivel megbizonyittya". 
Végső konzekvendája, hogy a "hi- 
jába-valóságnak hijábavalóságá- 
val" folydogál el a halandó ember 
élete, s "tsalárdvilág " úgy játszik 
vele, mint "a szerentse lapdával" és 
"minden mesterségével azon va
gyon, hogy a sok gonoszoknak 
meglábolhatatlan örvényébe taszít
sa." Az oració tehát már hűen tük
rözi M isztófalusi elkeseredett 
lelkiállapotát. Ez az írás, ellentét
ben a Biblia és a Zsoltáros könyv 
előszavával, már nem a deootio, ha
nem a Mentség desperatiojának szel
lemében készült. Ennyiben előképe 
a Mentségnek, de csak ennyiben. 
Ez nem az az ízes élő nyelv, ame
lyért Kodály Zoltán a Mentséget 
függetlenül a tartalmától elolvasás
ra érdemesnek tartotta.

A Mentség gyomai kiadása 
után, mint Kner Imre levelezéséből 
tudjuk, többen javasolták, hogy át 
kellett volna íratnia mai nyelvre. 
Feltehetőleg az ilyen visszhangon 
okulva, a Szépirodalmi Könyvki
adónál 1952-ben megjelent népsze
rűnek szánt kiadás, nyilván az 
olvasás megkönnyítése végett az 
idegen szavak és idézetek után zá
rójelben mindjárt közölte a magyar 
fordítást. Ezt az eljárást követte Tor- 
dai Zádor a bukaresti Állami Tudo- 
mányos Kiadónál megjelent 
könyvében közölt teljes Mentség
szöveggel is. így a tizenhetedik szá
zadi élő beszédet zamatétól 
megfosztott egyveleggé sikerült 
tenniök. Ezen okulva, és termé
szetesen a hagyományokat tiszte
letben tartva, Jakó Zsigmond és 
Haiman György a két későbbi ki
adásban a szöveget idegen szavai
val és idézeteivel változatlanul 
hagyták, s ezeknek a fordítását kü
lön szómagyarázatban, szó- és kife- 
jezésjegyzékben függelékként 
közölték. Haiman még latin kifeje
zések magyarázatával és az első ki
adás sajtóhibáinak jegyzékével is 
ellátta, ezáltal olyan kiadást adva 
az olvasó kezébe, amely szinte min
den kérdésben eligazítja.

A tizenhetedik század memoár
irodalmának latin szavakkal és ki
fejezésekkel teletűzdelt nyelve a 
kor művelt emberének élő beszéde, 
a latin szavak gyakori használata 
alól a kor egyetlen művelt embere 
sem tudta kivonni magát. Kemény 
János és Bethlen Miklós önélet
írásukban, mihelyt közdolgokról 
szólnak, elkerülhetetlenné válik a 
latin szavak és kifejezések haszná
lata. Hogy ez a szokás mennyire 
átment a köztudatba, mi sem mu
tatja jobban, mint Pápai Páriz Fe
renc idegen szavaktól hemzsegő 
magánlevelezése. E szokás alól 
Misztótfalusi sem tudta kivonni 
magát. Ha kivonta, eltért a minden
napi nyelvtől, mint az Oratióban, s 
azonnal színtelen lett a stílusa. Az 
idegen, latin szavak annyira be
épültek a magyar nyelvbe, hogy 
hamarosan magyar ragokat is kap
tak. Jó példa erre Bethlen Miklós 
Önéletírása: "A debitorok admoneál- 
tassák a creditorokat", vagy "a guber
nátortól subscriált gráciát nem
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subscribalam". Hasonlóképpen járt 
el Misztótfalusi is, ha tisztán idegen 
szavakból álló mondatokat ritkán 
használt is, a latin főnévi igeneve
ket megmagyarította: dubiálni, ae- 
qualni, foelicitálni, s a használatban 
magyar ragokkal látta el őket: decla- 
ralom resolutiomat, aestimalta, apro- 
balák stb. A latin nyelv szavainak 
állandó használata rontotta ugyan 
az anyanyelvet, de maga a latin tu
dás előnyökkel is járt, ha kis népek 
fiai idegen országokban látogatták 
az egyetemeket. Hollandiába érke
zése után, míg meg nem tanult hol
landul, Misztótfalusi is latin nyel
ven érintkezett a műveltebb hollan
dokkal, Leusden professzorral, Jo
an Blaeuval és Máté Vanandeci 
örmény pap-nyomdásszal. Ezeket 
a latin szavakat a Mentség első íve 
után a kor nyomdász-szokásainak 
megfelelően ő is mindig kurzívval 
szedette. Ugyancsak a Biblia latin 
idézeteit is, mert a kurzívolás nála 
kiemelés is, felhívás a figyelemre, 
nemcsak nyelvi megkülönböztetés. 
A Bibliából vett latin idézeteket leg
többször a hely megnevezése nél
kül közli, mintegy fölényesen oda
vetve, hogy elsősorban ellenfelei 
értsenek belőlük. Ezért is írta Hai- 
man György, hogy szokatlan olvas
mány a Mentség. "Nem egyszer 
meglepi, vagy éppen meghökkenti 
az olvasót, nem annyira mondani
valójával, mint előadásainak külön 
fordulataival... Amikor a szöveg
ben kénytelen tekintélyes ellenfe
leiről szóló ítéleteit óvatosabban 
megfogalmazni, súlyosabb mon
danivalóit egy-egy bibliai utalásba 
sűríti, s így az a felületes olvasó 
előtt rejtve marad. A vitázó szerző 
a szent szöveg védelme alatt kemé
nyebb igazságokat is ellenfeleinek 
arcába vághat. De néha minden 
kétséget kizáróan is tudta idézni a 
Bibliát, hogy ne csak ellenfelei, ha
nem az átlagos olvasók is megért
sék. Ilyenkor magyarul szólaltatta 
meg igaza mellett valamelyik  
Evangélistát, mint a Mentség utol
só oldalán már-már arculcsapás- 
ként:

Maf. 23: 2, 3. A  Mózes székiben 
ülnek az írás-tudók és a' farizeusok. 
Mindeneket azért, a' mellyeket parant- 
solnak hogy megtartsátok; megtartsá
tok és megtselekedjétek: de az ö 
tselekedetek szerint ne tselekedjetek.

Nem kétséges, hogy Máté sza
vai az írás-tudók és a' Farizeusok
ról ellenfeleinek szólt. Utolsó 
figyelm eztetésként. Magyarul, 
hogy mindenek értsék. Kiemelve 
az utolsó üres lap élére. Ezután már 
csak a sajtóhibákra való utalás kö
vetkezik a lap alján. De az sem min
den célzás nélkül. A kortárs olvasó 
a vitáktól felbolygatott Kolozsvá
rott nagyon jól tudhatta, mi lehetett 
az a "nem kitsiny ok", mely miatt 
imitt-amott vétkek estek a nyomta
tásban.

Mivel a Mentség a sok ered
ménytelen szóvita írásbeli folytatá
sa, sok olyan fordulatot és szót 
találni benni, amelytől — hogy 
mindjárt Misztótfalusi szavaival 
szóljak — "megtsendül a' füle min

dennek, a'ki ezeket olvassa." Hol
landiában nem jómódban élt, ha
nem ott "siros állapata" volt. Mégis 
hazajött: "oda hagyván... a siros 
kontzot". Pedig a Biblia kinyomta
tásával ott "nagy fába vágta a fej
szét”. "Istene és nemzete előtt való 
kedvességért". Utólag maga is el
csodálkozik: "minémü gazdag jö
vedelemben voltam" és "mitsoda 
nagy devotio volt azt mind hazám 
javára fordítani." És mi lett a hazá
jában? "Tollaimat tépték ki, hogy 
jobban röpülhessek és azért tzir- 
molnak, hogy csak ballagok a föl
dön". Ezt a Mentség közepe táján 
mondja, de nagyobb nyomaték 
kedvéért a vége felé még egyszer 
megismétli. (Külön érdekessége a 
mondatnak, hogy a cirmolni szót az 
értelmező szótár nem ismeri.) 
"Pénzzel is édesgették az Erdélyi
ek" hazatérésre, hogy később azok
tól, akikkel kezdetben "nagy 
nyájasságban" élt, "porba és sárba 
tapodtasson" és sok "becstelen szó
kat" nyeljen. Ezek aztán "ollyan bü
dössé tötték az emberek között", és 
"úgy megfojtván benne a lelket, élő 
ember munkáit nem tehette osz- 
tán". Nem maradt más hátra, mint 
"Gyűlésről Gyűlésre való koslatás, 
ott mindenütt sok ideig való teker- 
gés” — majd ugyancsak a Mentség 
közepe táján, de az utolsó oldalak 
egyikén még erőteljesebben megis
métli, "minden Ország gyűlésben 
ott kell nékem lötyögnöm, fityeg
nem". Ilyen hangot csak élő beszéd
ben lehetett használni. Mint az 
ilyen kifejezéseket is: "sütve tészik 
alám a'makkot", vagy "önték alám a 
forrót", vagy "megszúrta az orrukat". 
De az ilyen kifejezések is, hogy "ebet 
ott, nagy dög hó, lágyára esett ember, 
pököddmes munka, és a rusnya ruha". 
Aztán a régies szavak: "bátorságos", 
"hamar időn", "visi-vasi', "vajki', meg- 
tsökönnek, vagy az "ahonnét megtet
szik!', amiből kiderül helyett, stb. 
Eleven szócsata közepén érezzük 
magunkat, amikor ilyeneket olva
sunk: "Mégis ha e' Hazánk sírját szop
nám, mint mások", vagy hogy " A 
tudomány annyit árt a Typographiá- 
nak, mennyit a'vaj a'kásának". "Én 
nem vallom magamat tudós em
bernek, tsak azt mondom: Opera 
quae ego facio illa testificantur de me 
(Cselekedetim bizonyságot tesznek 
rólam: János ev. 10, 25)." Az első 
utalás a köz pénzén élő papokra, a 
második Szatmámémethi ama sza
vaira, hogy ő nem szereti a tudós 
tipográfust. Érvelésben gyakran élt 
közmondással és közmondásból 
vett kifejezésekkel is: "Nyomtató 
ökörnek nem kell a' száját bekötni... 
igen káros a falu fejében kardot kötni... 
Péternek mondják; de Pál is értsen raj
ta... Vétkes példáról nem kell himet vár
ni... Nagy fába vágtam a fejszét... a' ki 
az edeset nem kostolta,... nem tudja, 
mitsoda a' keserű." Az élő beszédre 
utalnak a tájnyelvi ózó és ízó szavak: 
lőtt, lőttem, lön, lőttének légyen (tizen
egyszer), vött, vöttem, vötték, elvötték, 
tött, töttenek, tötte, töttem, elöttok, vé
gül földijének, Sylvester Jánosnak 
nyelvére is oly jellemző í-zés: idve- 
zült stb. Végül a vált (hosszú ó-val), 
a befejezett múlt többes szám har
madik személyében a vegyülékes

eredetű mltanak. Megtalálható a 
Mentségben Szenczi Molnár által is 
használt talám a talán helyett, és a 
titkonszabású egyik változata, a ne
hezteltem szabású, a sok és nagy he
lyén a fölötte: felette rossz időben 
élünk, felették való magahányás, vi
szont a Grammaticában a sok hiba 
nagyra neoekedett vált a többszöri 
nyomtatás során. A Mentségben a 
nyomdai hiba még vétek, a költség 
kisül. Nyelvének elevenségére vall 
az ilyen kifejezés is, mint a sem izü 
sem büzü, szépségére pedig e világ
nak ollyan szegeletiben élünk, mely 
Kányádi Sándort a róla írt Kőko
porsó c. örökszép versének indítá
sára ihlette:

a világnak olyan 
szegletin élünk 
ahol csak holtunkban 
adják ki a bérünk.
A Mentség a maga igazában 

biztos makacs, de nem vakmerő, 
mint latinul magáról írta "Pertina- 
cem me essero temerarium nego" 
ember elszánt védekezése. Egy sze
rencsétlen, megtaposott nép tizen
hetedik században élt fiáé, aki írá
sát nemcsak városa lakosainak, 
nemcsak Erdélynek, hanem mind a 
"két Hazának" szánta. S ebben nem 
csak a maga igazát és keserűségét 
számlálja elő, hanem a hivatásukat 
kultúrszolgálatnak tekintő könyv
nyomtatók és kiadók örök panaszát 
is beleírta. Kner Imre egy levelében 
találóan fogalmazta meg, hogy a 
Mentségben "már majdnem min
den benne van, ami nekünk fáj, ki
véve a sajtóval kapcsolatos fájdal
makat. Benne van a túl kicsiny pél
dányszám nyavalyája, a tisztelet- 
példányvadászat, az alkudozás, az 
irreális alacsony ár és az, hogy a 
könyveket csak a céhbeliek, a be
avatottak olvassák igazán."

Végül is mindent összevetve mi 
hát a Mentség? Irodalmi mű — no
ha nem annak készült? (Szerzője 
egész bizonyosan nem annak szán
ta.) Számbavétel, vagy számadás? 
Párbeszéd és magánbeszéd írás
ban? A magyar irodalom legeleve
nebb vitairata? Mindez együtt, ha 
úgy tetszik, vitairat és emlékirat sa
játos ötvözete, gonddal megírva 
egy olyan szerző tollából, aki nem
csak tisztában volt az cicerói retori
ka öt alapvető egységével, hanem 
alkalmazni is tudta, s akinek írás
készsége vetekedett a legjobb kor
társ írástudókéval.. Mai szemmel 
olvasva azonban ez a szerteágazó 
részletekkel bővelkedő vitairat sok 
elszórt részletében önéletírás is, sőt 
a kor filozófiai, teológiai, filológiai 
és kultúrpolitikai nézeteinek tárhá
za is. Valóban nehéz olvasmány, 
mert megértése sok előismeretet 
feltételez. Elsősorban mégis egy 
"szóval boldogtalan, hallgató em
ber" megrendítő válasza a "nyel
vekkel tehetős" papi ellenfeleinek, 
akikkel szemben a nyilvános viták
ban mindig alulmaradt a maga iga
zával, mert élőszóval "illőkép maga 
mellett nem ágálhatott". De a maga 
korán túl üzenet a mai magyarok
nak is. Üzenet egy régen volt, mű
velt magyartól, aki nem akart 
prédikáló "belső ember" lenni, in
kább a hasznosabb kézművességet

választotta, mert példa szeretett 
volna lenni nemzetének a "közön
séges jóra". De nem lehetett, mert 
irigyei elállták útját a nemzet felé. 
Kodály Zoltán mondotta egy félév
századdal ezelőtt, hogy a jövő nem
zedékek ebből megtanulhatnák, 
"mily országromboló destrukció a 
tehetség elnyomása, üldözése".

A Mentség üzenet és fellebbe
zés a nagyvilághoz is, mely idegen 
név alatt tanulta meg becsülni betű
it, de a társtalan magyar nyelv bör
tönébe zárt vallomásának ismerete 
nélkül személyéről, küzdelmeiről 
és tragikus életéről vajmi keveset 
tudhatott meg. Azt is csak száza
dunkban. Fellebbezése, melyet 
Amurates (II. Murad szultán) pél
dájára kopjahegyébe függesztve 
akart végiglobogtatni Európán, 
hogy lássák, miként nyomorították 
meg Erdélyben "a hazája javára tel
jes lélekkel igyekező szegény le
gényt", csak most jutott el Éuró- 
pához. Isten malmai lassan őröl
nek. Egy derék zürichi magyar 
asszony, Whitehousené Lázár Vero
nika a Mentséget háromszáz évvel 
megjelenése után Retractatiójával 
együtt angolra fordította, és az Edi
tion Seefeld 1990-ben 190 oldalon 
185 bőrbekötött, számozott pél
dányban kiadta. Persze még az 
ilyen kitűnő, nagy hiányt pótló for
dítástól és Misztótfalusi felújított 
betűivel szedett bibliofil kiadástól 
sem lehet gyors csodát várni. Az 
évszázadok ködét nehezen lehet át
törni, különösen ha az idegen olva
só járatlan a tizenhetedik századi 
Erdély bonyolult történetében, kul- 
túrális, vallási és gazdasági viszo
nyaiban. Lázár Veronika fordítá
sával nemzeti adósságot törlesztett 
és nagy szolgálatot tett azzal, hogy 
a Mentséget kiemelte nyelvi elszi
geteltségéből és egy nagy világ
nyelv közvetítésével hozzáfér
hetővé tette az idegen érdeklődők 
számára is.
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Angyali látomás
Először életemben állok kedvetlenül az Angyalvár 

előtt. A Vatikánból jövök, ahol a homálykék Konstantin- 
terem ben o lym ód találkoztam  a barbársággal, amint 
eleddig soha. Éppen a M egdicsőülés alatti pádon forga
tom  a fejem, amikor leül m ellém  egy pár. N em  csoporttal 
jöttek, rögtön látom, harminc felé járhatnak, nyugat-eu
rópaiak. Körül sem  néznek, a férfi újságot vesz elő, az 
egyik felét a nőnek adja, s belem élyednek mindketten. 
Behunyom  a szem em , úgy  döntök, kivárom, mi történik. 
Semmi. Azaz egy idő után cserélnek, majd befejezve az 
olvasást, összerakják a lapot, és kényelm esen elindulnak  
a kijárat felé. Bámulok utánuk. Hát analfabéták nem  
voltak, annyi bizonyos. A Vatikán M úzeum ban igencsak 
megkérik a belépő árát, ámbár mint más hasonló helyre, 
ide sem  kötelező betérni. Akadnak persze boldog embe
rek, akik m egengedhetik maguknak a luxust, hogy céltu
datosan egyszerre csak egy  bizonyos dolgot tekintsenek 
meg, e párocska azonban öltözete, viselkedése s tájszólá
sa szerint ítélve nem  ezek közül való; átlag jóléti polgár, 
s az ilyen életében tán kétszer ha eljuthat Rómába. Miféle 
világ ez? Azt a feneteremtette újságot bízvást el lehetett 
volna olvasni a Szent Péter téren is, gyanítom, ott vették 
a nem zetközi sajtót kínáló bódénál. Figyelem Hadrianus 
m auzóleum át, fölötte az angyal egyszer már vigaszt ho
zott a népnek, bár azt beszélik, azért löki vissza hüvelyé
be oly nagy lendülettel kardját, mert már belátta: az 
embereken ő sem  képes segíteni. Barbárok.

Egyszer az afrikai Ceutából — a parányi földnyelven 
elterülő városka spanyol terület — Gibraltárba tartva külö
nös csoportot pillantok meg a hajón. Féltucat, térdig érő 
sokszoknyás asszonyság, valamennyi feketében, a kendőt is 
másképp kötik, mint az andalúziaiak. Köröttük üres kosarak, 
táskák, bőröndök sokasága, nehezen boldogulnak velük a 
kiszállásnál, felajánlom hát, segítek. így tudom meg, portu
gálok egy határmenti faluból — vagy kétszázötven kilomé
ternyire innen —, akik egy nap megirigyelvén a városi 
iskolát, úgy döntöttek, végre sajátot építenek, méghozzá a 
maguk erejéből, mivel az államot bizony rútul legatyásította 
az évtizedes szocializmus, az eklézsia szintén koldusbotra 
jutott, csupán tanítóról tudna gondoskodni, ha lenne hozzá 
épület. Lesz, ígérték az emberek — gyehennamód szegény 
valamennyi, arrafelé még a traktornak is csak a hírét hallot
ták —, s a maguk módján megejtett piackutatás során kide
rítették, Ceutában, lévén az vámmentes terület, a duplájáért 
adhatnak túl portékáikon. A haszon persze szívszorítóan 
csekély. Immár harmadfél éve járnak piacozni Afrikában — 
a fináncok szerencsére sehol nem törődnek velük —•, s négy 
esztendő kell még, aztán hozzákezdhetnek az építkezéshez. 
Lesz két osztályterem, egy parányi kápolna és könyvtár. 
Igen, könyvtár is lesz, ámbár a belevalóért jó néhányszor kell 
fordulni majd Ceuta és Goticos között, mondják, s én hosz- 
szan nézem és megérintem őket. Velük megyek a buszhoz, 
amely El Peurtóba indul, ott fognak meghálni a pályaudva
ron.

Részlet KISZELY GÁBOR: Mi, rómaiak című könyvé
ből. Korona Kiadó, Budapest, 1998.

— I7&EX

REFLEXIÓK 22.
Experiment-ál(l)ok, másként 
nem tehetek _____________

zonyára a várható hatás volt a ké
peslap-szőnyeg experimentje.

Millió hasonló dolgot lehet ki
találni, rögtönözni, experimen- 
tá ln i. A m űfaj óh atatlan u l 
átcsúszik a szórakoztató ipar ter
mékeinek tárházába. És íme meg
szü le te tt a k ép ző m ű v észe ti 
SHOW, a képzőművészeti köny- 
nyű "zene", az installációs sláger. 
Ez is kell, sőt néha nagyon is: fe
szültséget old, egyensúlyt teremt 
a napi súlyos gondok és egy de
rűsebb életérzés kellemes válta
kozásában. A képzőművészet jár 
manapság az élen ebben a vonat
kozásban. Az irodalom is csak a 
második helyre szorult. A zene 
meg teljesen lemaradt. Amennyi
re gazdag volt ez utóbbi experi- 
mentekben a hatvanas években, 
éppolyan szegény lett manapság. 
Még fel-feltűnnek zenei happe- 
ningek. A szintetizátorok haszná- 
lata is sok érdekes k ísérleti 
hangzást szült. De a hatvanas 
évek zeneexperimentjének rob
banásához hasonló jelenséget 
manapság nem érzékelünk. Ez ad 
okot dgondolkozásra.

Az ifjú művészekből a zene
szakmában sem hiányzik az újító 
kedv. Az ifjúság örökös lázadó
kedve sem idegen tőlük. De érde
kes m ódon ez inkább a zene  
járulékos elemeinek "újszerű" fel
fogásában, kezelésében nyilvá
nul meg és nem a lényegi elemek 
terén. Lázadnak a címadás kon
venciója ellen. Legszívesebben a 
szerzők a nevüket sem írnák fel a 
partitúrára. A régebbi experiment 
nagy m agyarázkodó kedve is 
alábbhagyott a mai kísérletezge- 
tőkben. A  kottaírás grafikus ele
mei is eltűntek. Gyönyörűen írt 
kottaképeket lehet látni. Ez és a 
hasonlók a mai experimentek? A 
zene "szelídülésének" okait más
hol kell keresnünk. Amikor a kül
ső világ nagyon megnehezül, a 
zene önmagába zárkózik, szemér- 
metesebben minden más művé
szetnél. A zene önmagában keresi 
megújulásának lehetőségét. És 
keresi a VILÁG MEGÚJÍTÁSÁ
NAK a lehetőségét is. Finomabb 
anyagú lévén minden más művé
szetnél, hiába kísérletezne azzal, 
hogy együtt harsogjon a féke
vesztett vadsággal. Ä ZENE nem  
tud és nem is akar versenyre kelni 
mindazzal, amit MÁnak mon
dunk. A zene pillanatok alatt ké
pes felmutatni az örökkévaló
ságot. De az örökkévalóság sem 
volna elég ahhoz, hogy a zene a 
mindenkori MA pillanatát ragad
ja ki az idő végtelenségéből.

TERÉNYI EDE

A képzőművészetben mife
lénk egyebet sem lehet hallani, 
mint ezt a bűvös szót: EXPERI- 
MENTÁLÁS. Kiállítást kiállítás 
követ ennek szellemében. Díszes 
katalógusok látnak nyomdafesté
ket és napvilágot. Lelkes hangú 
újságbeszámolók jelzik az ilyen 
"események" fontosságát, gondo
latgazdagságát, újszerűségét.

Az irodalom sem marad el az 
experiment terén. Bámulatos ver
sikéket lehet néha látni az újsá
gokban, amelyek éppen apró 
termetükkkel tüntetnek, vagy  
esetenként nyíltan bevallott sem- 
mitmondásukkal. Az emberben 
az a kísérteties gondolat támad, 
hogy éppenséggel a semmit EX- 
PERIMENTÁLJAK.

Egyébként ez az újra divatos 
szó már kétszer lejáratta magát 
századunkban. Utoljára éppen a 
hatvanas évek végén fúlt bele sa
ját semmitakarásába. Akkoriban 
terjedt el az a — nem tudom, ki 
nagytól származó — mondás: "én 
kérem nem kísérletezgetek, én ta
lálok vagyis alkotok". És akkori
ban is szü letett m eg a k issé  
pejorativen hallatott kifejezés: 
"keresik, pardon, kisérletezgetik 
a SOHA—NEM—VOLTAT.”

A mai experimentben éppen 
az az érdekes, hogy úgy tesz, 
mintha magát a kísérletezgetést 
találta volna ki: az EXPERIMEN- 
TET EXPERIMENTÁLNÁ! Erről 
nemrég közelről volt alkalmam 
m eggyőződni. Végignézhettem  
jónéhány experiment-műhelyt, 
javarészt alig huszonéves alkotó
jelöltek munkáit. Az egyik közü
lük színes képeslapokat ragasz
tott a padlóra, szép, szabályos 
sakktábla-elrendezésben, de sző- 
nyegszerűen. A kb. másfél méte
res szőnyeg végén volt valami, 
talán egy rongydarab, talán egy 
tábla valami szöveggel a művé
szet értelmetlenségéről, már nem 
emlékszem. De emlékszem a láto
gatók, köztük jómagam reakció
jára, am ikor azt az utasítást 
olvastuk (olvastam), hogy lép
jünk rá a képeslapokra, TAPOS
SUNK rájuk! A kiállításvezető is 
erre utasított mindnyájunkat. Bi-
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HOL-
A  Látó 5. számában verset olvashatunk 

Lázáry René Sándortól, Bogdán Lászlótól, 
Kelemen Zoltántól, Benő Attilától és Kris- 
tó Tibortól. Tanulmányt, prózai írást közöl 
Sebestyén Mihály, Szilágyi Júlia, Balázs 
Imre, Lászlóffy Aladár, Kiszely Gábor és 
Ungvári Zrínyi Ildikó. A Dokumentumban 
Domokos Géza Szétverésben című napló- 
részlete. A Kis lírai antológiában Mihálycsa 
Erika tolmácsolásásában olashatunk ver
set William Carlos Williamstől, Wystan

Hugh Audentól és Charles F. Maddentől. 
A Szemlében Balázs Imre József, Joikits 
Melinda, Czintos Emese — Orosz Judit, 
Czintos Emese, Orosz Judit (ezúttal külön- 
külön) és Bartha-Balog Emese írása.

A  Forrás júniusi számában verset közöl 
Kovács András Ferenc és Bogdán László. 
Tanulmányt, prózai írást jegyez Lászlóffy 
Aladár (Wesselényi telén), Sigmond István 
(És nem perceg tovább a szú), Gáli Ernő (An- 
tifasizmus - századvégi nézetben) és Szász 
László (A rejtőzködő esszépróza — Székely 
János elbeszéléseiről).

A jelenkor júniusi számában olvasható 
Kovács András Ferenc Dallamvázlat egy lí
rai istálló falára, Könyvheti sláger és járom a 
járom című verse.

A z  Alföld júliusi száma Lászlóffy Ala
dár, Lövétei Lázár László és Lázáry René 
Sándor verseit hozza. A lap közli Kántor

Lajos Emlékek háza (1997—1998) című írá
sát.

A  Kortárs 7. számában Lászlóffy Ala
dár Május 18 és Húsvét című verse olvas
ható.

A  Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány 
rendezvényei keretében 1998 június 26-án 
került sor ERDÉLY MAGYAR EGYETE
ME 1944— 1949 c. dokumentumgyűjte
m ény II. kötetének bemutatójára. A 
könyvet Horváth Andor egyetemi tanár, a 
Bolyai Társaság elnöke mutatta be, a kötet 
két szerkesztője, Lázok János és Vincze 
Gábor közreműködésével. A rendezvény 
védnöke és támogatói Káli Király István, a 
Mentor Kiadó igazgatója, Pillich László, a 
Heltai alapítvány elnöke. A rendezvény 
szíhelye a Heltai Irodalmi Kávéház volt.

-MI !

Augusztus
Rejtvényünkben Radnóti Miklós versé

nek négy sorát idézzük a vízszintes 1. és a 
függőleges 17. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első két sora 
(zárt betűk: A, Y, Ü, N, Z, R). 17. Kantin. 
18. Karbamid. 19. Verdi első operája. 20. 
Fémpofás szorítóik. 21. Kocsma. 23. 
Fosztogat. 24. Ásványi fűszer. 25. Kas
sák Lajos lapja. 27. Olasz és belga kocsik 
nemzetközi betűjele. 28. Több gyímesi 
település utóneve. 30. Kétjegyű mással
hangzó. 31. Kalotaszeg folyóvize. 3 3 .1.
S. Y. 35. Igekötő. 37. Csepű. 38. Rádium 
és oxigén. 40. Igásállat. 41. Névelők. 42. 
Apaállat. 43. Gál Sándor. 44. Ágoston 
becézve. 47. Argon. 48. Női név. 50. Pa
tika egynemű hangzói. 51. Juttat régies 
kifejezéssel. 52. Juhok — románul. 53. 
Csomózott csipke, névelővel. 55. Fun
damentum. 56. Forróégövi kúszónö
vény. 58. Ilyen em elvény gyűléster
mekben található. 59. Sertés. 61. Megüli 
a lovat. 63. Ittrium és rénium vegyjele. 
64. Szicília "fővárosa". 66. Egyszerű fe
szítő. 67. Névelős díszcserje. 69. Bizmut 
és asztádum. 70. Hiteget. 72. Két szó: 
mohamedán szent könyv - egy, néme
tül. 74. Dublini. 75. Metánia..., Molter 
Károly regénye. 76. Nem egészen regu
láris. 77. Sahia-szereplő. 78. Üres ten
ger! 79. Hatalom-gyakorlás. 81. Arges 
megyei kocsijel. 82. Vízilabda. 83. Ok
irat-darab. 85. Idős. 86. E. S. Á. 87. Női 
becenév. 88. Tetejére. 89. Király az ókori 
Izraelben. 90. Díszpompás kerti cserje, 
névelővel. 93....— móg. 95. Ételt ízesít. 
97. Hangtalan rigó. 99. Aharmadik. 100. 
Kicsinyítőképző. 101. Hírközlő-intéz- 
mények gyűjtőneve. 104. Mezőgazda- 
sági eszköz. 106. ...-faragó, Molnos 
Lajos Forrás-kötete. 108. Borpárlat. 110. 
Észak-európai félsziget. 111. Vegyes,

könnyű műsor, névelővel.

FÜGGŐLEGES: 2. Hidrogén, tantál 
és oxigén vegyjele. 3. Női alak a festő 
vásznán. 4. Izületi betegség. 5. Aföldké- 
reg szilídumban és alumíniumban gaz
dag felső rétege. 6. Összeomlott kád. 7. 
Tiltószó. 8. Anna-változat. 9. Szaud-..., 
ország. 10. Bírósági ügy. 11. Szomorú
an, siralmasan, angolul. 12. Állóvíz. 13. 
Ébredezni kezd. 14. Varrás, szegés — 
angolul.15. Bróm és bór vegyjele. 16. 
Magatartáskutatás. 17. Az idézet 3. és 4. 
sora. 22. Akol egynemű hangzói. 26. Ez 
- oroszul. 29. Két szó: nyomdai nyomó
lemez — román fogadó. 31. ... Károly 
neves építész; író. 32. Becézett Olivér. 
34. Felépítésbeli. 36. Mezőgazdasági 
eszköz. 39. ...méter, hallóképesség-mé
rő. 41. A Hoc erat in votis költője. 42. 
Petőfi tábornoka. 45. Övezet. 46. Sze
mélyes névmás. 47. Magyar szappan
márka. 49. E napról való. 50. Pa
pagáj-féleség, névelővel. 53. A. Z. L. 54. 
jókor reggel. 55. A gyalogátjáró. 57. Sze- 
ben megyei üdülőhely fonetikusan. 58. 
Megdöbbentés. 60. Ő — frandául. 62. 
Fonetikus mássalhangzó. 64. ...darosz, 
időszámítás előtti görög költő. 65. Ha
zai folyó. 67. Mátka. 68. Béke— oroszul. 
71. Kilátásba helyező. 73. Bozótban ta
lálni! 74. Jegyzetel. 77. Kémiai elem. 79. 
... Jürgens, osztrák énekes. 80. Ritka női 
név. 84. Ágai..., magyar színésznő. 85. 
Szerző. 89. A távolabbiaké. 91. Nagybá
nya folyója. 92. Lakásban általában több 
is van. 94. Magot szór. 96. Szibériai fo
lyam. 98. Kitüntetés, fordítva. 100. Nö
vényiszár. 102. D. A. Z. 103. Tisza-parti 
vajdasági település. 105. Szilaj táncot 
jár. 106. Kén, kálium és ittrium. 107. 
Toldalék, a -ben párja. 109. ... királya, 
Lalo-opera. 111. Bank-betét!

K. K O VÁCS A N D R Á S

A HELIKON 14. számában közölt, A holnaposok  
városábancímű rejtvényünk megfejtése: Ady, a kultu
szodnak szentélye itten áll; / Várad egy kicsit ér volt, egy kicsit 
óceán. / Itt mondtad ki először a nagy testvéri szót, /  Hiába 
meredtek rád gerinctörő bitók. / Várad fia maradtál, te elárvult 
juhász, /  Ki virágok, bokrok közt befelé sirdogálsz.
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