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KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
Húsvét
Már kék selyembe pom pázik az égbolt, 
tócsákba fürdettek alant a fák, 
a földön itt-o tt  van csak még fehér folt, 
a légen édes szellő  szárnyal át.

Pöttöm  fiúcskák nagyhasú üvegbe 
viszik  a zavaros szagos vizet, 
a lány piros to jást tesz el merengve, 
a boltokat emberraj tö lti meg.

S míg zúg a kedv s a víg  kacaj kitör, 
megrészegül a z illaton a föld, 
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ö lt  —

kelet felől egy sírnak mélyiből, 
elrúgva a követ, fényes sebekkel 
száll, száll magasba, föl az isten-ember.

KIBÉDI VARGA ÁRON

Csak úgy 
ó'rizhető'
Az európai unió bizonyára gaz

dasági nagyhatalom lesz, de az 
északamerikai Egyesült Államokra 
sohasem fog hasonlítani. Amerikát 
Európából kivándorolt, Európával 
elégedetlen emberek alapították, 
olyan emberek, akik elvetették az 
európai hagyományokat és mindent 
elölről akartak kezdeni. Az európai 
egységet ma viszont olyan emberek 
és népek akarják, akik ettől gazdasá
gi és politikai előnyöket várnak, de 
akik saját _ elsősorban kulturális _ 
hagyományaikat nem akarják felad
ni. Ez az évszázados hagyományo
kon alapuló kulturális diverzitás 
jellemzi Európát.

Az európai unión belül a nagy 
népek kultúrája egészen biztosan 
megmarad, már csak azért is, mert 
nyelvüket a kisebb európai népek 
eddig is tanulták és tanulni fogják. 
Vonatkozik ez elsősorban az ango
lokra, továbbá a franciákra és a né
metekre. Attól nem kell tartani, 
hogy az európai egyesülés folyamán 
egy idő múlva senki sem tudja már 
nagyon, hogy ki volt Cromwell vagy 
Shakespeare, Moliére, Goethe vagy 
XIV. Lajos. A nagy népek és a nagy 
kultúrák komoly helyzeti előnnyel 
rendelkeznek a kisebb népekkel 
szemben. Az angolon, a francián és 
a németen kívül viszont Európában 
kulturális szempontból minden más 
nép kis népnek számít, még az olasz 
és a spanyol is, mert a legtöbb or
szágban középiskolai nívón ország
szerte csak az em lített három 
nyelvet tanítják. Végső fokon még 
az USA-ban is a kezdeti többség, az 
angolszász puritán világ kultúrája 
nyomta rá a legerősebben a bélyegét 
a később kialakuló közös "American 
way of life"-ra, annak minden, gyak
ran nem egészen rokonszenves kö
vetkezményével együtt (igénytelen 
konyha, szexuális elfojtások, stb.).

A brüsszeli szervezetek rengeteg 
fontos problémával foglalkoznak, 
de az európai kultúrális sokféleség,
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HELIKON

HIT, HAZA, SZABADSÁGVÁGY
A  k a to lik u s  egyh áz  
részv é te le  a 
szabadságharcban
Az egyház történelmisége sokszor egy 

belterjes, hitéleti eseménysorozatra vonat
kozó kategóriaként jelenik meg kívülállók 
fejtegetéseiben. Egy másik irányzat viszont 
éppen külső, sokszor politikai, forradalmi 
küzdelmeiért kárhoztatja az evangéliuma 
épülő közösséget. Az egyáz történelmébe 
való mélyebb betekintés viszont annak alá
támasztásához szolgáltat érveket, hogy a hí
vő közösség éppen a rá bízottak küzdelmes 
sorsában való felelős részvétellel valósítja 
meg az evangéliumi életet.

1849-ben új érseket kap Esztergom. 
Nagykéri Stitovszky János hercegprímást, hi
vatalát egyetlen esztendeig betöltő elődje, a 
szabadságharc után erőszakkal lemondatott 
Hám János után nevezik ki. Első ténykedései 
közt körleveleket ad ki azzal az utasítással, 
hogy országszerte számolják össze azoknak 
a papoknak, kispapoknak, szerzeteseknek 
sorát, akik aktívan bekapcsolódtak a szabad
ságharcba. Az így összegyűlt adatokat az 
Esztergomi Prímási Levéltár dokumentu
mai alapján, korábbi publikációi után Szántó 
Komád professzor tárja elénk "A Katolikus 
Egyház Története" című művében.

Az alábbi történelmi tanulságok ezekből 
az adatokból táplálkoznak:

A csaknem egész Európára kiterjedő for
radalmi hullámtól maga a pápai állam sem 
tudja függetleníteni önmagát. Az 1846-ban 
megválasztott IX. Pius pápa komoly állami 
reformokat vezet be; a minisztertanács és az 
államtanács megalapításán túl létrehozza or
szágában a kétkamarás parlamentarizmust 
és a várva várt alkotmányt. Mindez korszak- 
alkotó folyamatnak tűnik, melynek hátteré
ben már a forrongás moraja, a szabad és egy
séges Itália utáni igény hard szele zúg. így a 
reformintézkedések bármilyen nagyszerűek 
is, ekkorra már elkésetteknek bizonyulnak. 
A pápai államnak és magának a pápának to
vábbi sorsa eszerint alakul.

A magyar katolikus egyház tehát nem a világ
egyháztól elszigetelt kezdeményezésként éli meg 
saját nemzeti szabadságharcába történő bekap
csolódúsát. Noha maga a Habsburg-ház is ka
tolikus vallású, II. József tevékenysége óta az 
állam és az egyház kapcsolata inkább politi

kai, hatalmi, mint eszmei jellegű.
A magyarországi egyházi hierarchiának a 

szabadságharchoz való viszonyulását az azt kö
vető, magyar püspökökkel kapcsolatos esemé
nyek, sőt még előbb, a harcok alatt kiadott 
körleveleik tükrözik. A legkirívóbb eset az a halá
los ítélet volt, melyet Haynau kegyelmi intéz
kedésére később 20 évi, "vasban viselt" 
várfogságra változtatnak. A legfőbb osztrák 
bosszú mégsem ez volt. Igazán példátlannak 
az a királyi rendelet számított, amellyel a 
király Hám János esztergomi, Lonovics József 
egri érsek, Jekelfalussy Vince szepesi, Horváth 
Mihály Csanádi püspökké való kinevezését 
visszavonta. Legutóbbit távollétében halálra 
ítélték és képletesen kivégezték, míg Lono- 
vicsot a hírhedt Újépületben bebörtönözték, 
majd száműzték. Rudnyánszky Jdzse/beszter- 
cebányai püspököt hatévi, "vasban töltendő" 
börtönre ítélték, amelytől a pápai nundus 
mentette meg, így kényszerült száműzetés
be. A fogarasi görög szertartású püspök, ke
mény János szintén lemondásra kényszerült.

Nádasdy Ferenc kalocsai érsek körlevelé
ben, megerősítve híveit a minden zsarnoksá
got túlélő egyházhoz való ragaszkodásban, 
a következőket írja még: "Ámde minden jó 
onnan fölülről jön, a magyar szabadságot is a 
magyarok Istene adta, azért arra inti gyermekeit, 
hogy mint Krisztus igaz híveihez s mint hú hon
polgárokhoz illik, adjanak hálát az Egek Urának, 
hogy új szabadságukhajnala nem virradt polgár
vér fölé s kérjék rá a Mindenható áldását, hogy 
várt gyümölcseit is háborítatlanul élvezhessék."

A püspöki kar ez időbeli körleveléből a 
szabadság ünneplése mellett a közrendet és 
keresztény lelküsmeretet féltő intelmek 
csengenek ki: "A szabadság mindannyiótok 
osztályrésze lett. Áldásai egyenlően áradnak ki 
rátok, ha azt jól értitek s használjátok. De egyen
lően sújtanak a bajok s veszedelmek is, ha a józan 
szabadságot a korlátlan szabadsággal felcserélve 
azt vélnétek, mintha a szabadság még a gonosz
ságra is felhatalmazna. A valódi szabadság nem 
nyit utat a közcsend, a rend, a törvény, bátorság 
és jogok tapodására... Igazságtalan szerzeményen 
nincs Isten áldása, s minden törvény- és igazság
ellenes lépés közelítés a szabadság sírjához."

Mindezeket ismerve mégis tévedés lenne 
azt hinni, hogy az említett főpapok felelős
ségre vonása pusztán az idézett, tanító jelle
gű m egnyilvánulások miatt történt. Az 
alábbi adatok arról tanúskodnak, hogy jó 
néhány magyar egyházi személy semmiféle 
tilalomba sem ütközött, sőt talán inkább bá

torítást nyert az egyházi elöljárók részéről a 
szabadságharcban való aktív részvételkor. 
Kik és hányán voltak?

Csaknem hatszázan lehettek azok a katolikus 
papok és kispapok, akik a harcmezőkön személyes 
jelenlétükkel támogatták a magyar szabadság 
ügyét. A  számonkérések idején végzett nyo
mozások alapján a meghurcoltak száma el
érte a háromszázat. A legtöbbjüket börtön- 
büntetésre ítélték. Azokat a kispapokat, 
akikről a megtorló hatalom megtudta, hogy 
honvédként harcoltak az osztrák hadseregbe 
besorozva, többnyire távoli tartományokba 
vezérelték.

A szabadságharc résztvevői közt talá
lunk mintegy száz tábori lelkészt, akik kereszt
tel és szablyával bátorították a harcosokat. 
Húsz, a szabadságért életét feláldozó papról 
tudunk, akik a csatatéren estek el, vagy kórhá
zi ápolásuk során haltak meg. Ejtsünk né
hány szót erről is: hol volt akkoriban annyi 
kórház, amennyi elegendő lett volna a sebe
sültek ellátására?

A legtöbb érseki, püspöki palota erre a 
célra rendezkedett be ebben az időben. A 
főpapság és a papság anyagi áldozata jelentő
sen segítette e tevékenységet, de nemcsak az 
említett épületekben, hanem a papnevelő 
szemináriumokban, szerzeteskolostorokban 
is, amelyek kapui szintén megnyíltak a sebe
sültek előtt.

Az egyház tehát átérezte küldetését, 
hogy a nemes célokért való küzdelemben a 
nép lelke legyen. A katolikus vallású, meg
szálló uralkodóház talán még sohasem érez
te ennyire veszélyesnek a magyar egyházat, 
a magyar egyháziakat. A közvetlen követ
kezmény nem maradt el: az osztrák vérbíróság 
közvetlenül a szabadságharc leverése után öt lel
készt végeztetettt ki, további tizenhatot pedig 
halálra ítélt, mely döntését csak néhány hét 
múlva változtatta súlyos börtönbüntetésre.

Mindezekhez az adatokhoz ismernünk 
kell a katolikus egyház tanítását a fegyveres 
harcról, háborúról, és az ebben való keresz
tény lelkiismeret szerinti részvételről. Esze
rint a háború és a fegyveres harc minden 
esetben rossz és elkerülendő, bizonyos ese
tekben azonban mindez a választható kiseb
bik rossz. Ezek az esetek a védekező vagy 
lelkiismereti jogokért küzdő, főként máso
kért vállalt felelősségből történő harcra vo
natkozik, amely elkerülhetetlenül együtt jár 
emberéletek — nem gyűlöletből, hanem vé
dekezésből történő — kioltásával is. Lelkiis
mereti szabadságjogaink közé tartozik a 
nemzeti létünkhöz, identitásunkhoz való ra
gaszkodás is, akár politikai, akár sajtó általi, 
akár kulturális részről történik ellene táma
dás, a katolikus ember köteles ezzel felelősen 
szembefordulni, elutasítva mindenfajta lélek
ölő kozmopolitizmust. Természetes, hogy 
fegyverrel csak fegyverek ellen védekezhet.

Arra a kérdésre azonban, hogy a leírtak 
után hogyan tekintünk ömagunkra, vagyis 
hogy létezik-e egy olyan vezérlő, mondjuk 
hazafias eszme, amely a történelmi szintű 
hősiesség ilyen fokán lenne képes kiállni ma
gyarságáért — és hogy mindez megtalálha
tó-e a mai magyar katolikus egyházban —, 
nos, erre a katolikusoknak egyenként, első
sorban önmaguk előtt kell válaszolniuk. Egy 
bizonyos: a felnövekvő nemzedéknek mind
erről tudnia kell, és a leírt adatok mögött 
meghúzódó lelkületet az egyház nevelőtevé
kenysége által el kell sajátítania.

PAJOR ANDRÁS
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HELIKON

HIT, HAZA, SZABADSAGVÁGY
A z á lta lán os h e ly ze t  
a protestáns  
egyházakban
A z 1848. évi 20. törvénycikk kimondta a 

bevett vallásfelekezetek teljes egyenlőségét és 
kölcsönsösségét. Minden egyházi kiadást a jö
vőben az államháztartás fedez. — Ezeket a 
reformtörvényekét a király 1848 áprilisában 
szentesítette.

A protestáns egyházak élen jártak a nem
zeti szabadság ügyének támogatásában. Pol
gár Mihály, a Duna-melléki református egy
házkerület püspöke 1848. november 6-án fel
hívást intézett egyházkerülete minden lelké
széhez, hogy vegyenek részt a szabadság- 
harcban. Ugyanígy járt el a győri evangélikus 
püspök, Haubner Mátyás (1794— 1880) is.

Mikor 1848. november 13-án, a bécsi ok
tóberi felkelés leverése után Windischgrátz 
kiáltványban tette közzé, hogy a császári 
hadsereget Magyarországra vezeti, s ott vé
get vet a forradalomnak, Haubner püspök 
egyházkerülete lelkészeihez intézett körleve
lében többek közt ezt írja:

"Kimondották a törvényban, hogy min
den embernek jogában kell állni, hogy em
berré lehessen! S íme támadott ellenség, ki 
ellene szegül, s az előbbi, embert embertele- 
nítő zsarnokságot továbbra is fönn akarja tar
tani, — és azért 12 millió ember fölött folyik 
a fegyveres vita, ha tovább is barmoknak 
tekintessenek-e, vagy szabadjon emberré 
lenniük!... Honunkban a 12 millió jobbágy 
ember ezentúl nem robotol; véres verítékkel 
szerzendő vagyonkájából ötödöt, kilencedet, 
tizedet nem kénytelen adni; személyes és 
családi nyugalma, a hajdútól kezdve felfelé, 
20-30 kisebb és nagyobb kényuraságok sze
szélyétől nem függ; fölötte bíráskodó felsősé
gét saját bizodalm a szerint választja; a 
törvény előtt minden más polgártársával 
egyenlő stb .... Testvéreim! nem csupán anya
gi nyereség az, melyet nemzetünk eddigi 
küzdése szerzett, hanem lelki szabadság!"

Kifejtette továbbá Haubner, hogy Isten és 
a nemzet képviselői egy tollvonással véget 
vetettek annak az üldöztetésnek, amely há
rom évszázadon át nehezedett az evangéli
kusokra. ő k  azonban hívek maradtak a 
hazához, habár akkor még mostohájuk volt. 
Hogyne szeretnék hát most szívből az igazi 
édesanyát, aki éppen arra készül, hogy az 
egyenelőség és kölcsönösség alapján édes 
gyermekeiként bánjon velük? Az igazi evan
gélikus hit és az igazi hazaszeretet összetar
toznak — mondta ki Haubner. Ezért a körle
veléért a püspököt később hatévi várfogság
ra ítélték. Kiszabadulása után csak egy falusi 
parókiát kapott 1856-ban Nagygeresden. 
Püspöki tisztségét csak 1860-ban, korábbi 
győri lelkészségét 1861-ben foglalhatta el is
mét.

Mikor a magyar hadseregnek 1849. au
gusztus 13-án le kellett tennie a fegyverét a 
cári orosz haderő előtt, 1854-ig tartó ostrom- 
állapot következett és borzalmas megtorlás. 
Protestáns és katolikus lelkészek és tanítók 
sorát ítélték halálra és végezték ki, mások 
börtönbe kerültek. A katonai kormányzat kü
lönös gyanakvással kezelte a protestánsokat.

Három evangélikus püspököt ítéltek fegy- 
házbüntesre. Hogy a protestáns egyázakat 
megfosszák befolyásos világi tagjaik segítsé
gétől, egy 1850. február 10-i rendelettel meg
szüntették az egyházm egyei és kerületi 
felügyelők és gondnokok hivatalát. A gyüle
kezési tilalom a magasabb egyházi testületekre is 
vonatkozott. Csak helyi egyházi gyűléseket 
engedélyeztek. A megürült püspöíd tisztsé
geket amúgy is lehetetlen volt törvényes vá
lasztások útján betölteni. Ezeket a tiszt
ségeket az evangélikusoknál Bécsből kineve
zett és fizetett adminisztrátoroknak, a refor
mátusoknál helyetteseknek kellett ellátniuk. 
De a gyülekezési tilalom miatt a még hivatal
ban lévő püspökök és esperesek sem intéz
hették törvényesen hivatali ügyeiket. A 
fontosabb határozatokat 1854-ig el kellett ha
lasztani.

1851-ben a bécsi udvar bezáratta a londo
ni Biblia társulat kőszegi és budapesti raktá
rát, lefoglaltatta a Bibliákat és traktátusokat. 
Az angol kormány energikus diplomáciai 
közbelépésére legalább a Bibliákat siekrült 
megmenteni. A társulat magyarországi mun
káját csak hosszabb megszakítás után foly
tathatta. A nép zaklatása oly messzire ment, 
hogy még az úgynevezett "Kossuth-szakáll" 
viselését is megtiltották. Protestáns lelkészek 
és tanítók esetében a tilalom megszegését 
különös szigorúsággal torolták meg. Az ost
romállapot ideje alatt a bécsi kormány mindent 
megkísérelt, hogy akadályozza a protetáns egyhá
zak és iskolák munkáját. Nagyon hatékony esz
köznek bizonyult erre a célra az 1851 októ
berében kötelezően bevezetett új iskolarend
szer, az úgynevezett "Organisationsentwurf" 
(Működési szabályzat). Ez olyan magas kö
vetelményeket támasztott az egyházi isko
lákkal szemben az oktatók számát és fi
zetését illetően, hogy az előírásoknak csak a 
gazdaságilag kivételesen jól megalapozott 
gyülekezetek tudtak eleget tenni. A gazdasá
gilag gyengébb tanintézeteket viszont ala
csonyabb iskolatípusba kellett sorolni. A 
nyomasztó gazdasági helyzetben tehát így 
veszett el az ostromállapot ideje alatt a lutherá
nusok hat teológiai intézetéből három (Kés
márk, Lőcse és Selmecbánya), a református 
intézetek közül négy (Losonc, Marosvásár
hely, Máramarossziget és Székelyudvar
hely). Hiába kértek az egyázak hosszabb 
határidőt az átszervezésre, Bécs ennek nem 
adott helyt. Hiába kérték a protestánsok a 
gyülekezeti tilalom megszüntetését, és azt a 
lehetőséget, hogy az iskolákat egyházaik tör
vényes autonómiájának keretei közt szervezhes
sék át. így nem maradt más hátra, mint 
alkalmazkodni az erőszak teremtette hely
zethez. Minden erő bevetésével szervezték át 
a nagyobb protestáns iskolákat az "Organisa
tionsentwurf" előírásainak megfelelően, el
őbb Nagykőrösön, aztán Sopronban és Eper
jesen. A többi ezután következett. Kitűnő 
költők és tudósok egész sora kapott tanár
ként munkalehetőséget a protestáns iskolák
ban e nehéz években. (Részletek)

BUCSAY MIHÁLY

Az 1848 — 49-es
szabadságharc
u n itárius rész tv ev ő i
SZIGETHY CSEHI M IKLÓS
A veressapkás 11. zászlóalj őrnagya és 

parancsnoka, később m. kir. honvédezre
des.

Született Tordán, 1824. február 14-én. 
Mint tiszt, a 16. határőrezredben szolgált. 
Innen mint főhadnagyot helyezték át a XI. 
honvéd-zászlóaljhoz 1848. október 1-én. 
M indvégiga zászlóaljban szolgált,az 1849. 
augusztus 18-án Déván történt kapitulá
cióig. K ivétel nélkül m inden  csatában, 
minden ütközetben részt vett, ahol a zász
lóalj küzdött. A fegyverletétel után 7 évi 
várfogságot szenvedett. A z alkotm ány  
helyreállítása után részt vett a m. királyi 
h onvédség  szervezésében , majd annak 
tisztikarában szolgált. Mint ezredes vonult 
nyugalomba. 1904. május 13-án halt m eg  
Szucságban, és ott is temették el.

Á R K O SI M ÓZES
Unitárius lelkész. Született 1816-ban 

Bözödön. Tanulmányait a bözödi népisko
lában kezdte m eg, onnan a keresztúri kö
zépiskolába, majd a kolozsvári főiskolára 
ment. Tanulmányai befejezése után Nagy- 
ajtán volt iskolamester, ahonnan 1843-ban 
Árkosra ment át szintén iskolamesternek. 
Ott vett részt a forradalomban mint főhad
nagy H ild  nevű  őrnagy zászlóaljában.
1850— 1852 között Fiatfalván m űködött 
mint lelkész. 1852-ben letartóztatták, elő
ször Szebenben, majd Gyulafehérváron, 
később Josefstadban  zárták börtönbe. 
1857-ben amnesztiával kiszabadult a bör
tönből és Bözödön lett lelkész 1873-ig. Ek
kor, m ég a fogságban kifejlődött szívbe
tegsége miatt, lem ondott a lelkészi szolgá
latról. 1886-ban halt meg.

CSÍKI ÁRO N
Székelykeresztúron volt unitárius lel

kész. Árkosival együtt vitték Szebenbe, 
majd Gyulafehérvárra. Ott öngyilkosságot 
kísérelt meg. Sebeit a kórházban bevarr
ták, de amint észrevette, hogy gyógyul, 
többet nem  evett és 1854 január közepén  
meghalt.

BERDE M ÓZES
Szentivánlaborfalván született 1815- 

ben. Ü gyvéd és politikus, 1848-ban ország- 
gyű lési képviselő  és erdélyi korm ány- 
biztos. A szabadságharc elbukása után fel
adta magát, és a haditörvényszék 1851-ben 
halálra ítélte. Ezt az ítéletet 1852-ben vár
fogságra változtatták át. N égy évet töltött 
a csehországi Josefstadban. 1856 májusá
ban szabadult ki.

GÁLÉI M IHÁLY
Martonosi születésű birtokos, ügyvéd , 

szolgabíró, akit 1854. március 10-én, a 48- 
as forradalom utáni Habsburg abszolutiz
m us halálra ítélt és k iv ég ezte te tt két 
társával együtt a m arosvásárhelyi Postaré
ten.

M O L N Á R  B. LEHEL
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LASZLOFFY ALADÁR

A  seregek  ura
Folytatás előző számunkból
A  g y ű lés  reggel k ilenc óta tar

tott.
— Magyarország előbb adta 

jelét fölelevenülésének, a gyen
gébb és bágyadtabb Erdély ké
sőbb. Csoda-e, ha a közfigyelem 
inkább fordult Pozsony, mint Ko
lozsvár felé? — fejtegette a szó
noki emelvényen valaki.

Érdekes tánclépések: előbbre 
és visszatáncolás. Sokszor előbbi 
megítélésük, a papírforma elle
nére, meglepően kiszámíthatat
lannak bizonyulnak a legjelesebb 
férfiak is. Vagy csak a szónoki 
hév ragadja el néha, éppen a gya
korlott, a rutinos embert, hogy 
szavát felejtve, meg az elérendő 
célt, elporlik keze alatt a hatás, 
eltorzulnak az arányok s cserben
hagyja önmagát az addig kifo
gástalanul v iselk ed ő szép és 
fontos mértéktudás?

Ennek ellenére ezen a mai kö
télhúzáson világosan megmutat
kozott, hogy pusztán az ügy ne
m essége, a tét nagysága nem  
hozza meg s nem veszi el a több
ség eszét. A többségnek mindig 
udvarolni kell, s az nyeri meg, áld 
ékesszólóbban udvarol, harsá
nyabban ágál, még hogyha előbb 
népszerűtlenebb is volt, esélyte
lenebb. Most viszont váratlanul 
kiderül, hogy akadnak olyanok, 
akikben megegyezni lehet, akik 
feddhetetlenek és eredménye
sek, s kellőképpen szerények is 
voltak az elmúlt bajos időkben, 
hogy az elkövetkező bajokra is 
őket tolja maga elé, egy kis erény 
árán mögéjük bújjék a pulyahad, 
hogy majd ők feleljenek.

— Kemény Simonnak, a sze
retett és érdemdús hazafinak ki
múlása után a helyi kormány
zatban, utódjának népszerűtlen
sége miatt, hamar kezdetüket ve- 
vék azon küzdelmek, melyek az 
első pillanatban személyes ellen
szenv nyilvánulásainak látszot
tak, de nemsokára elvharccá ala
kultak át, Erdély minden megyé
iben s az egész Székelyföldön 
visszhangra találva. Megtámad
ta ték a létező állapot, s Szász Ká
roly s Görgényi Dénes, kiket u- 
tóbb az egész ellenzék vezérül fo
gadott el, a mély, de addig szóta- 
lan elégületlenség tolmácsaivá 
lettek, s merész, bár a törvény 
korlátáit át nem vágó indítvá
nyozások által egyenként, sorra 
akasztattak meg azon kerekek, 
m elyek az írott jogokon nem  
nyugvó közigazgatási rendszert 
mozgatók. S noha egyik szelíd és 
az új benyomásokat könnyen el
fogadó kedélye a végleteket nem 
áhította, s a másik erkölcsi rigo-

rizmusa, mely mindent, amit jog
talannak vélt, szenvedélyesen el
lenzett, s csaknem úgy hibáztató 
az újítni akarók túlzásait, mint a 
hatalom visszaéléseit, mégis meg 
kell vallanunk, hogy Erdély az 
1831 és 34 közt lefolyt heves párt
csaták alatt oly helyzetbe jutott, 
melyet anarchikusnak lehetett 
nevezni. Azonban ez nem a sze
replő egyének, hanem a szőnyeg
re hozott kérdések jellemében 
feküdt...

Erdélyben egy egész nemze
dék — legalább egy — az éven
kénti országgyűlés meg nem 
tartása közt serdült fel, ért férfi
kort s már közelített az öregség 
küszöbéhez. Bizony a dolgok ak
kori állása egyaránt szolgáltatott 
alkalmat régi protokollumokban 
érvek, analógiák kutatására és új 
szenvedélyek edzésére! Ilyen kö
rülmények közt a világon minde
nütt a miniszterek vagy kivételes 
rendszabályok által elnyomják a

tés lehetőségétől, anélkül, hogy 
meggyőzné véleményének egye
dül üdvözítő igazsága felől. Ügy 
tetszik, az idő, a viszontagságok 
azt tették az ő lelki tehetségeivel, 
amit a monumentális épületek
kel szoktak: letörték az ékítmé
nyeket, elsötétíték a külsőt...

Görgényi Dénes savanyú íz
zel, ám rezzenetlen ábrázattal 
hallgatta pár támadás után a 
mennybemenesztését. Ha úgy 
adódna, ezek a szó egyáltalán 
nem átvitt értelmében meneszte- 
nének a mennybe, s még azt is 
utánam kiáltanák cinikusan: légy 
követünk. Cinikusan, avagy os
tobaságból. Ahogy ma Fosztó be
szél... Éppen ő, az a Fosztó Fe
renc, aki... Megérem, egy szép 
napon a mezőzáhi kastély to
ronyszobáját is császárképes ara
nyak helyett az én erényeim  
képével rakják ki. Csak jöjjenek el 
olyan idők.

Tekintete Warró Moyzesével 
találkozott. Na ehhez mit szólsz, 
villantotta rá a kérdést a régi ba
rát, ilyen helyen és helyzetekben 
örök vitafél; én kívántam így, az 
én emberem dicsér fel, dicsér 
agyon most. Hogy miért? Hát

Az erdélyi református püspöki lak romjai Nagyenyeden

békétlenség küljeleit, vagy pedig 
a sérelmeket orvosolván, a békét
lenség okait szüntetik meg. Ná
lunk mindkét módszer szerint 
történtek kisérletek. Előbb provi
zórium hozatik be, aztán ország- 
gyűlés hivatik össze. Ettől fogva 
Wesselényi s a két másik a heve
sebb ostrom vezetői lettek; igaz, 
Görgényi Dénes a nagyobb aka
dályokat nem annyira ledöntö
getni, mint megkerülni akarta. 
Akkor ő csodálatos mértékig 
egyesíté a szelíd kíméletességet a 
szilárd meggyőződéssel. Hol van 
ez már? Ez az, amit itt számonké- 
rünk tőle. Megengedhető, hogy 
többnyire hibátlan alaptételekből 
szövi ki okoskodásait, azonban 
ma már a másnézetűeket legszí
vesebben megfosztja az ellenve

hogy az én dicséretes, a mi dicsé
retes radikalizmusunk szövetsé
gesének láttassuk a nagybecsű 
közvéleménnyel a te becses sze
mélyedet is, ki inkább fontolva 
haladó, ha nem konzervatív szín
ben tűnsz fel e székben, a várme
gyében, Tordán, Kolozsváron. 
Nem vagy hálás? Majd az leszel, 
barátom, mert olyan időkre van 
kilátás. Jer közelebb, jer közénk, 
mondta ez a gesztus, ez a tekin
tet, ez, ami itt folyik. Nincs köz
tünk akkora különbség elvekben, 
mint ti hiszitek, vagy különösen 
te szereted ezt beállítani. Vagy in
kább kiállítani, exponálni, feltár
ni, országgá, világgá kiáltani. De 
nem megyek! Én a hebehurgya- 
ságot, a demagógiát még szük
ségm egoldásnak, pillanatnyi

kiútnak sem szeretem. Ott mara
dok, ahonnan a hatalom, az ud
var, az osztrák oldalról becsa
pódó bombák hatását csillapíta
ni, mérsékelni lehet, a ti nagyszá
jú hősködéseteket, m ely vég
eredményben csak Kossuthék 
politikáját utánzó, kis helyi baj
keverés, némileg visszafogni, fé
kezni. Igenis, az arany középutat 
keresem — válaszolta magában 
Görgényi Dénes. Hogy mit ten
nék, meddig mennék el, ha egy 
szép napon nem képletes bombá
kat, de valódiakat lő majd ki re
ánk Bécsből a császár? Ilyen 
nincs és nem is lesz a sifonérban. 
De mi se vagyunk Rákócziék, 
barátom... Miért ne, vethette vol
na ellen, továbbfeszítve a húrt 
Warró Moyzes. Egyébként iga
zad van. Nem is az a fontos. Ha
nem hogy megbonthatatlan egy
séget mutassunk s hitessük el a 
kamarillával. S hogy ez megle
gyen, lám a rebellisek adorádóját 
is megjátsszuk, eljátsszuk egy  
e lég g é  konzervatív, h ogy ne 
mondjam reakciós politikus i- 
ránt. Nyilvánosan, hogy komp
romittáljunk. Vagy ezzel is kény- 
szerítsünk a színtvallásra. Nem  
fogsz te bémenni, bekerülni a gu- 
bemiumba, ha az pusztán a nekik 
hasznos kvalitásaid elismerése 
lenne, jutalmazás, egyéni, sőt el
lenünk szóló! Csakis akkor, ha 
beleegyezve avagy legalább bele
törődve, a mi trójai falovunk le
szel ezen a magas polcon. Vá
laszthatsz, akár helyben, már most 
is, akár a mi szövetségünk, akár a 
fekete-sárgáké, akik mindig jó 
gazdái a birodalomban a cseléde
iknek. Dehát egy aranyosszéki ki
rálybíró, a szék nemességének 
egyik virágszála csak nem...

— Csaknem elszundítottam, 
édes öcsém, olyan szépen dicsér
tek ma itt tégedet! — csapkodta 
hátba a vén kövér gyéresi tábla
bíró, apja barátja, amikor már ki
fele özönöltek. Amíg felszálltak a 
kocsikra, az urak közül aki csak 
tehette, vagyis akarta, mindenki 
parolázott vele, legtöbben né
mán, mélyen a szemébe nézve, 
ami jelenthetett cinkosságot vagy 
olyasmit, hogy ejha, nem is tud
tam rólad, hogy a rebellis párt 
lobogója lettél, lám, lám!

Görgényi Dénes, mert közel 
lakott, gyalog sétált a szállására, 
hogy vacsora után leüljön levelet 
írni "kedves nőmnek" haza, Ha- 
rasztosra.

♦
Az álom nem jó. Van álom, 

melyből felocsúdni maga a pihe
nés. Erazmusz elképesztő fáradt
ságai alvás közben húztak a 
mélybe, állították le száguldását, 
akár kergette valami, akár maga 
szeretett volna utolérni mást. Vé
gül olyan hosszú idők teltek el 
egyetlen álmán belül, hogy feléb
redéseket is álmodott közéjük, és
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feküdt, hevert, elterült, ágyakon 
fehér plafonra bámulva, zöld fü- 
vön a kék égre meredve. Feküdt 
és mondta is álmában magának, 
hogy ő most egy telek, egy mező, 
egy ország, mely történetesen itt 
teliül el. Magának és valami meg
foghatatlan, láthatatlan hallgató
ságnak, akinek jelenlétét csak 
érezni, sejteni, tudni lehetett. 
Olyan valakiét, aki róla pontosan 
mindent tud, akihez ő mint csa
lódott, kim erült, m eggyötört, 
megtört, utattévesztett panasszal 
fordulhat, s aki értelmez, megfejt, 
jósol, érvel, feltölti értelmekkel a 
maradék kedveket. Ez a valaki
valami volt az például, aki egy 
téli éjjelen, mikor vagy álmán be
lül épp ébren volt, vagy azt hitte, 
ébren van, de elaludt egy kicsit, 
megmutatta a pillangókat. Hosz- 
szú ideje az első mókás és kelle
m es álom volt, m elyből jobb 
erőben ébredt. Apró fehér ká
posztalepkék jöttek elő, lebegtek; 
de ez felfele folyt, mint valami 
fordított havazás, és egyre sűrűb
bek lettek, egyre közelebb jöttek, 
nagyobbak voltak, próbált visz- 
szahúzódni, de nem is kellett, 
mert még a hópihénél is köny- 
nyebbek voltak, nem ráolvadtak, 
hanem egyszerűen eltűntek ben
ne, ahogy belélegezte őket, aka
dálytalanul a könnyű, illatos le
vegővel. ó k  voltak a levegő, 
ahogy valahonnan láthatatlan 
mélységből áradtak, buboréklot- 
tak, két szárnyacskájukon egy- 
egy címer, egyiken szűzmáriás, 
másikon kétfejűsasos, egyiken 
kettőskeresztes, másikon — má
sikon egyszerűen egy másik kicsi 
pillangó, mely felnő, kitágul, rá
hull, beleömhk, egyik szárnyán 
egy szivárványfolttal, másikon 
egy  p illan gószárn yon  elférő  
újabb pillangóval, melyre ráfér 
egy címer s egy pillangó, címer, 
pillangó, címer, pillangó, pillan
gó, címer, címer, pillangó, pillan
gó, p illangópillangópillangó- 
pillangópillangópillangó--------

— Azt hittük, meghalsz az éj
jel — recsegte valahol fenn, a kép 
közepén, a gerendás mennyezet 
alatt egy furcsán, fehéren tenger- 
ző arc, egy párába burkolózó 
szentkép: Marinka néni, kezében 
egy csésze herbateával. — Na idd 
meg, fiacskám, és szedd össze 
magad, mert kikacagnak a lá
nyok. "Levél jött apádtól. Tele 
krumplicukorral."

Érdekes, mindig ezt mondta 
gyermekkorukban is mindkettő
jüknek. Vajon a gyermekkorában 
van még?

*
A főrendi táblának 1848. feb

ruár 8-i ülésén Zichy Ottó gróf a 
polgári őrségekről beszélvén, a 
többi közt kijelentette, hogy Ma
gyarország hadiereje jelenleg a 
polgárőrségeken nyugszik. Sze
rinte lehet úgy harmincezer fő

nyi. E seregek jól szolgálhatná
nak a haza javára, ha szeretnék e 
hazát. De ők más hatalomnak 
szolgálnak! Ez a hatalom csak 
részben Ausztria, részben Orosz
ország! Oroszország mindent 
nyerhet, de semmit nem veszít
het nálunk. Magyarország ellen
ben sem m it sem nyerhet, de 
m indent elveszíthet. Oroszor
szág Erdélyt és a dunai tartomá
nyokat is könnyen megszerez
heti. Ezért is rendezni kell a pol
gárőrségek ügyét, ezért kell ne
kik egységes zászlókat adni. 
Jelenleg csak egyetlen városban 
van a polgárőrségnek nemzeti
színű zászlója, s csak egyetlen vá
rosban tettek az őrség emberei az 
alkotmányra esküt. A többi zász
ló mind más színű. A legtöbbje 
feketesárga, kétfejű sassal. De 
van orosz zászló is, melyet Szent
pétervárról küldtek az egyik pol
gárőrségnek. Ha azt akarjuk, 
hogy zászlónkat a külföld is meg
ismerje és tisztelje, általánossá 
kell tenni használatát. Ezért a VI. 
törvénycikkben ki kell mondani, 
hogy a polgári őrhadak csakis

magyar nemzeti zászlót használ
hatnak.

Zichynek e beszéde meglehe
tős izgalmat keltett Bécsben. A 
király 1848. február 20-án elren
delte a szigorú vizsgálatot azon 
város ellen, m elynek polgár
őrsége nemzeti zászlóra eskü
dött, továbbá az ellen, amelyik az 
alkotmányra esküdött, s végül 
azon város ellen, amelyik orosz 
zászlót kapott Szentpétervárról. 
A régi jó insurgens intézmény, a 
nemesi felkelés ősi parádéja nem
csak magyar, de magyar érzelmű 
is volt, a mostani városi őrségek 
jórésze idegen nyelvű és császár
párti. Ez sokmindent megma
gyaráz. Tudták ezt a követek. 
Amint a történelem sok gyászos 
korszaka bizonyítja, a magyarok 
a legvégső eszközöket is képesek

igénybe venni. Lehet, megint kö
zeledik a pillanat, mikor a nem
zet kénytelen lesz fegyvert fogni. 
Sajnos Bécsben mindig felszisz- 
szennek, mint aki mezítláb üveg
cserépre lépett, ha a magyar 
alkotmányról kerül szó. Valójá
ban hallani se akarnak róla.

Ezen a napon a harasztosi mi
sén a zengés... Úgy látszik, valaki 
új kottákat kapott vagy kért köl
csön. Valami kevéssé ismert jó 
német mester lehet. Harcsáné 
megint remekel, de az az új orgo
na: ágyú! Túl öblös ahhoz, hogy 
ne fájjon ekkora térben. Boldo
gok a testi süketek, mert nem 
szenvedn ek  tőle. Az orgona 
olyan hirtelen hallgat el, mintha 
fülelne, kinek ártott? Kényelmet
len, mert csak pár éve ide be
ácsolt kegyúri székében Gör- 
gényi Dénes arca fájdalmasan 
megrándul. Erazmusz nagyapja 
mindm áig üresen hagyott ősi 
székére pillant. Miért ódzkodik 
apja átvenni, elfoglalni a helyet, 
mely övé már? Elcsendesül min
den, a besütő, ablakszűrte suga
rakban sűrű töm jénfüst go 

molyog. Második csengettyűzés, 
tom pa dobogássa l kezdenek  
térdreborulni. A kegyúri padsor
ban ekkor a csengettyűket túl
csengő visítással Biri feláll, szeme 
kitágul, s a következő pillanat
ban a mellette lévők karjába om
lik. Az oltáriszentség pillanatai 
lejárnak, a fejek arrafelé mernek 
fordulni, készséges kezek eme
lik, viszik, aztán csak támogatják. 
Vele vonul ki anyja és nővére. A  
fiúk állnak. Asszonyok dolga. 
Erazmusz arcán csak a szokásos 
önfegyelem újabb acélos eredmé
nye látható. Ezerfelé figyelve is ő 
az ideális, kizökkenthetetlen se
gédtiszt. A helyzet segédtisztje, 
jobb híján. Elég magasrangú úr 
ez, aki-ami itt jdeit leadva készül 
hazára, Harasztosra, Aranyosz- 
székre szakadni. Jó lesz arra fi

gyelni. Apja lehajtott homlokáról 
semmi nem olvasható le; ha nem 
lett volna az előbbi jelenet, akkor 
is éppen ugyanúgy állna a misé
nek ezen a pontján. A királybíró 
a szokás és a közfigyelem meg
követelte kövület-ember most is. 
Csakis Csanád arcán látszik a fe
szültség, a kirohanás vágya. Róla 
nem mondható, hogy szeme se 
rebben. Vajon csakugyan asszo
nyok dolga az efféle?

Mire az orgonabúgás kikíséri 
őket, az asszonynépnek már nyo
ma sincs. Nyüván hazavitték a 
beteg leánykát. Mi ütött belé?

— Ha párszáz évvel korábban 
vagyunk, most ördögűzés vagy 
boszorkányégetés következne — 
ironizált a szabadelvű.

— De nem vagyaink koráb
ban! — vágott vissza a konzerva
tív.

— Kérem— von vállat valaki, 
aki mintha legyeket, darazsakat, 
pillangókat hessentene el az arca 
elől. Muslincák télen? Színes pil
langók, csak mivel végre verő
fény van az ébredő természetben, 
az ébredő tájban, kevesen látják. 
A kiválasztottak.

Ballagnak lefele a szép eny
hülésben, s talán csak az asszo
nyok és a fehérnéptem észetű  
pletykás emberek nem bírnak na
pirendre térni a templomi jelenet, 
a szegény kis idegbeteg Görgé- 
nyi leányka esete felett. Szeren
csétlen anyja, lesz gond vele, 
amíg kiházasítja. Itt s a környé
ken mindenki ismerheti, tudhatja 
mától, mit vállal vele. Hagyja el, 
éppen hogy az anyjától örökölte! 
A Tötöryek?... egy se volt normá
lis. Különben se kell sajnálni, 
akad ott hozomány elég, lesz mit 
aprítani a tejbe. S tán az én felesé
gem normális? N e bolondozzék 
kend, vén marha! No nem tud
nak már elhallgatni? Hagyják bé
kén azt a szegény teremtést. 
Ugyan, hát mi bántja?

Február 20. A plébános úr 
megemlékezett Aladár püspök
ről. S az orgonaszó...

Szép nap a régi szentnek, fe- 
lejtheteüen annak, aki a kisasszo
nyokat látta, hallotta kitömi ok 
nélkül, váratlanul, mint a nyava
lyatörést, vagy mint egy túlérzé- 
keny szentet Országok is össze
eshetnek így, szégyenszem re  
gyengülve el, az egész világ sze
me láttára, a templomban. Patro- 
na Hungáriáé idegrohama, gon
dolja csú fondáros kedvében  
Erazmusz, épp amikor apja nyo
mában letörli a csizmáját, hogy 
belépjen a szőnyeges házba. Mert 
Bécsben, mikor azt hajtogatják, 
kifogásolják, hogy a magyar al
kotmány elavult, soha nem azt 
értik rajta, hogy kijavítandó, ha
nem hogy többé nem használan
dó. Utána Csanád igyekezett, 
már alig türtőztetve magát.

Befejező rész következik
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EGYED ÁKOS

A forradalom kezdetei Erdélyben
Befejező rész
3. Mi történt a 
Székelyföldön?
d. Háromszék 
felzárkózása 
és programja
Mivel Háromszék forradalmá

ról bőven írtam Háromszék 1848- 
1849 című könyvemben, nem 
tartom szükségesnek, hogy az ott 
elmondottakat teljes részletesség
gel újraközöljem. Az éredklődőnek 
módja van fellapozni az említett 
munkát. A lényeges dolgok még
sem maradhatnak ki ebből a 
könyvből sem, hiszen Háromszék
nek — mint közismert — kiemelke
dő szerepe volt a magyarság sza
badságharcában. Emellett szüksé
gesnek tartjuk, hogy az újonnan 
gyűjtött adatok által kiegészítsük a 
korábban elmondottakat. Gondo
lunk itt elsősorban az áprilisi köz
gyűlés jegyzőkönyvéből nyert 
információkra.

Ebben a székben az első fontos 
esemény az volt, hogy a pesti s ko
lozsvári hírekre Alsócsemátonban 
összeült a szabadelvű nemesség
nek mintegy 200 képviselője báró 
Apor József és Szentiváni György 
országgyűlési követ vezetésével. 
Jelen volt néhány határőrtiszt és re
formátus pap is. A gyűlés a "tör
vényes szabadság idvét" mint elvet 
elfogadta, s ennek szellemében ké
szítette elő az április 11—12-i sepsi
szentgyörgyi széki közgyűlést. A 
gyűlés "Éljen a szabadság!" kiáltá
sok között oszlott szét.

Aighogy Horváth Albert főki
rálybíró elmondta a szék közgyűlé
sén megnyitó beszédét, amelyben 
megemlítette, hogy a kül- és belföl
di események hatására "őseinktől 
örökölt alkotmányos szerkeze
tünknek a kor igényeihez" való iga
zítására kell törekedni, a többség 
kérte: a gyűlést a szabad ég alatt 
folytassák. Erre azért volt szükség, 
mert nagyszámú nép gyűlt össze a 
székház környékén: minden társa
dalmi réteg sokat várt az átalakulá
soktól. Ezekben a napokban — 
mint a forradalmak kezdetekor ál
talában — még sok volt az illúzió, a

rég elvesztett székely jogok vissza
szerzésének, illetve újak nyerésé
nek az illúziója. Kőváry László 
szerint a főnemesség egy része a 
régebbi ingyenes sóhasználat jogát 
remélte (az ingyenes sóhoz való ré
gi székely jog Csíkban is felvető
dött), az egytelkes szegény nemes 
adómentességet várt, a katonásko
dó székely terhei alól akart szaba
dulni, a jobbágy felszabadulásában 
bízott.

A közgyűlés eredeti jegyző
könyvének az elemzése hozzásegít, 
hogy Háromszék felzárkózását 
mélyebben lássuk, mint korábban; 
akkor a kolozsvári ajánlások elfo
gadását figyeltük meg, most azok 
sajátos székely szempontú átdolgo
zására is jobban fel kell figyelnünk.

A tárgysorozatot három "szem
pont" alatt sorolja fel programbe
szédében Szentiváni György, s 
mindegyik figyelmet érdemel, mert 
elvileg is tisztázza a helyzetet és a 
tennivalókat. Az első (a) pont "A 
törvényhozási szempont" cím alatt 
az unió kérdésével kapcsolatos ál
láspontot vázolja fel. Eszerint "A 
magyarhonnali egyesülés mint 
minden jogok biztosításának s ré
szint megnyerhetésének egyedüli 
feltétele", ami sürgetőleg tartandó 
országgyűlés összehívását igényli. 
Háromszék is ezt kéri Teleki József 
főkormányzótól. A "hongyűlés"-en 
az unióval együtt meg kell oldani a 
közteherviselést, kárpótlás melletti 
jobbágyfelszabadítást. De túllépve 
a kolozsvári programon, nem a szé
kely sérelmek orvoslásáról beszél, 
hanem "a székely katonai rendszer 
megszüntetésé"-ről. Már ebből lát
ható, hogy Háromszéken radikáli
sabb irányt vesznek az előkészü
letek, amit az itteni kedvezőbb kö
rülmények tettek lehetővé. Három
széken mind a gyalogezrednek, 
mind a huszárezrednek főparancs
noka két magyar főtiszt volt, Dobai 
Károly ezredes, illetve Sombori 
Sándor ezredes, akik nem akarták a 
polgári vezetést és társadalmat erő
demonstrációval elnyomni. (Látni 
fogjuk, hogy 1848 őszén ennek a 
magatartásnak milyen döntő hatá
sa lesz az önvédelem kimondásá
ban.) A háromszéki program ra
dikalizmusához a nagy számban

összegyűlt határőri nép nyomása 
közvetlenül is hozzájárult. Amikor 
Szentiváni György, a liberális ne
messég kimagasló képviselője is
mertetni kezdte a székely kato
nasággal kapcsolatos álláspontot, 
valószínűleg az még kevésbé volt 
radikális. A nép ugyanis közbekiál
tott: "Megcsalatunk, mint valánk 
csalva 84 év óta." Már-már úgy lát
szott, hogy a katonarenden levők s 
az őket támogató néptömeg egé
szen más irányt szab a gyűlésnek, 
mint amire a tisztség és a nemesség 
eredetileg gondolt. Azonban a 
legkritikusabb pillanatban, amikor 
már "a székely katonaság (...) sérel
me majdnem kitörésre ada alkal
mat a főbb nemesség ellen", a 
szónoki emelvényre lépett az 
egyébként konzervatív Horváth 
Albert főkirálybíró s "felizgatá a 
székely katonák keblében szunnya
dó honfias érzelmeket, kéré min
denre, ami szent előttük, sérel
meiknek országos leendő orvoslása 
el- és bezárását!" Bizonyos, hogy a 
közgyűlés ezek után határozott, 
hogy azt a katonai rendszert, a- 
melyhez annyi rossz emlék fűző
dik, meg kell szüntetni. Ezt az 
álláspontot képviselte Berde Mózes 
ügyvéd, liberális politikus, akit a 
katonaság választott meg a követ
kező napon országgyűlési követé
nek.

A második (b) pont a "Kérelme- 
zési szempontokat" fogalmazza 
meg. Ez leszögezi, hogy miért nem 
kéri "A székely katonaság nyo
masztóbb terheinek" (részleges) or
voslását. Éspedig: egyrészt "ne
hogy ezen részletes (részleges) or
vosláskéréssel maga a rendszer tör
vényesnek elismertessék; másfelől 
pedig a Hon Gyűlés összehívása 
sokkal rövidebb idő alatt remélhető 
lévén, hogysem kérelmezés uttyáni 
intézkedés szükséges lenne". Ma
gyarán: Háromszék nem akarja 
kérni Puchner generálistól, hogy 
enyhítsen a székely határőri nép 
helyzetén, hanem az erdélyi or
szággyűléstől reméli a rendszer tel
jes megszüntetését. Érdekes, hogy 
a program a pesti 12 pont 10. pontja 
alapján kéri, hogy a katonaság a 
honból ne vitessék ki s a külföldön 
levőt hozzák haza. (Ez a pont azon

ban később zavart kelt, ti. amikor 
székely határőri alakulatokat hív
nak ki Magyarországra.)

A harmadik (c) pont "Kebli 
szempontból" világítja meg a teen
dőket, éspedig a közteherviselés te
rén. Helyileg a törvényhatóság 
intézkedik, hogy "a mentesített osz
tály és katona atyánkfiái közt eddig 
létezett (...) közfal lerontásával a 
székely katona atyánkfia törvény- 
hatóságilag mindazon polgári jo
gokkal, meUyekkel (!) eddig a mentes 
osztály bírt, egyforma részesei és gya
korlói legyenek." Ennek gyakorlati al
kalmazására máris sor került: a 
határőr katona székelyek egyénen
ként szavazhattak az országgyűlési 
követek megválasztásakor.

A közgyűlés indítványt tett — 
"tisztelkedő felirat" formájában — 
István nádornak s "az újonnan ala
kult Magyar Minisztériumnak." A 
nádortól kérik, hogy az unió ügyét 
mozdítsa elő, a magyar minisztéri
umot pedig "szívünk méjéből idve- 
zeljük", remélve, hogy a polgári- s 
testvérharc viharai alatt széthullt 
két hon, melyet "nemzetiség, nyelv 
és történeti emlékek kapcsolnak 
egymáshoz", háromszázados szét- 
daraboltatás után egyesül. S végül 
külön feliratban kérik Erdély főkor
mányzóját, siettesse az ország- 
gyűlésen "A mostani katonás- 
kodási rendszernek eltörlését" elő
segíteni, mert ez a rendszer a "népet 
csaknem végveszélybe s elszegé
nyedésbe döntötte." Máshol kifejti 
a közgyűlés, hogy a határőri rend
szer helyett nemzetőrségeket kell 
szervezni.

A 12-én tartott ülésen már ki tet
ték a nemzeti zászlót, s megtörtént 
a követválasztás: Szentiváni 
György 7034, Berde Mózes 660 sza
vazatot kapott. Előbbire főként a 
nemesi rendek, utóbbira a székely 
határőr katonák szavaztak. Berde 
Mózes ügyvéd — amint látni fog
juk — végig hű maradt a székely 
katonanép bizalmához, s politikus
ként is kiemelkedő tettek egész sora 
fog a nevéhez fűződni 1848—1849- 
ben. A közgyűlés indítványozta, 
hogy a Kolozsvárt tartandó ország- 
gyűlés alkalmából tartsanak "Szé
kely Nemzeti Gyűlést", ahol a 
székely kérdéseket megtáigyalják.

Háromszék közgyűlése tehát 
elindította a maga részéről a szék 
társadalmának felzárkózását a ma
gyar forradalom mellé, a következő 
programmal:

— unió;
— a közterhekben a hon min

den fia részesedik;
— egyenlő polgári és vallási 

szabadság mindenkinek;
— az úrbéri viszonyok kárpót

lás mellett teljesen eltörlendők;
— a székely határőri katonás

kodás megszüntetése és a nemzet
őrség megszervezése.

Amint láttuk, a Székelyföldön a 
polgári átrendeződés programját 
mindenhol elfogadták. A nemzeti 
mozgalom uniós tervével együtt. E 
program alapját a pozsonyi ország- 
gyűlés törvényei, a pesti ifjúság 12 
pontja s a kolozsvári program ké-

Eezte, de minden székben sajátos 
érdések is felvetődtek, illetve sajá-
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tos módon értelmezték azokat a kü
lönböző társadalmi erők. Az érdek
egyesítés reformkori jelszava most 
is időszerű volt.

A megoldást mindenki az erdé
lyi országgyűlés határozataitól re
mélte, de annak összehívását Bécs 
egyre halogatta, ami nem kis mér
tékben növelte a bizonytalanságot. 
A Székelyföldről érkező nyugtala
nító hírek és a pontosabb helyzetis
meret igénye sugallta a magyar 
kormánynak, hogy küldöttséget 
menesszen a Székelyföldre. Ennek 
a küldöttségnek volt egy másik, 
konkrét feladata is, nevezetesen az, 
hogy mozgósítsa a székelységet 
Magyarország védelmére a megin
dult külső támadások ellen. Ezt az 
akdót azonban nem készítették elő: 
sem a Gubemium, sem az erdélyi 
vezető politikusok nem tudtak ró
la, s ezért nem érhette el mindenben 
a célját.

e. A magyar kormány
küldöttsége
a Székelyföldön.
A székely határőrség 
segítségül hívása
Mi volt a nyugtalanító hír, 

amely Háromszékről érkezett Pest
re?

1848. április 25-én a háromszéki 
Uzonban a második székely határ
őrezred négy százada megtagadta 
az engedelm ességet a General 
Commandónak s nem volt hajlan
dó elhagyni a szék területét.

A katonák visszatértek ottho
nukba, az 1500 darab fegyvert pe
dig, amelyet a Főparancsnokság ki 
akart vinni a Székelyföld területé
ről, Gál Dániel radikális nézetű 
ügyvéd felszólítására a nép lefog
lalta. Az uzoni eseménynek nagy 
visszhangja támadt Erdély magyar 
politikusai között, s természetesen 
tudomást szerzett róla a magyar 
kormány is. A magyar politikai 
közvélemény aggasztónak ítélte 
meg a Székelyföld helyzetét, s ki
emelkedő személyiségek egymás 
után fordultak felhívással a szé- 
kelységhez, arra kérve a katonákat, 
hogy maradjanak fegyverben, s ha 
szükség lesz rá, siessenek az erdélyi 
magyarság védelmére. Az a fonák 
helyzet állt elő, hogy a felhívások 
általában kérték a székely határőrö
ket: engedelmeskedjenek a General 
Commandónak, amennyiben erdé
lyi részekre kell kivonulniuk. Wes
selényi Miklós pedig arra intette a 
határőröket, hogy Erdély területét 
hívásra se hagyják el. Ez viszont 
ellentétben állt a magyar kormány 
szándékával.

A kutatás mostani állapotában 
nem tudjuk, hogy ki volt a széke
lyek segítségül hívását kezdemé
nyező magyar politikus. Tény vi
szont, hogy Batthyány miniszterel
nök a május 19-i minisztertanács
ban bejelentette a székelyföldi 
küldöttség tervét, amely megkapta 
a szükséges jóváhagyást. Hogy 
Kossuth mennyiben segítette elő, 
esetleg javasolta a tervet — nem 
tisztázott kérdés. Azt viszont tud
juk, hogy ő már korábban is ajánlot
ta a miniszterelnöknek: vegyen

igénybe néhány ezer székely határ
őrt a magyar honvédség szervezé
sénél. Tehát minden valószínűség 
szerint Kossuthtól nem volt idegen 
a küldöttség elindítása. Bözödi 
György a forrás megjelölése nélkül 
egyenesen Kossuth küldöttségének 
tartotta az Erdélybe érkezett három 
megbízottat.

A küldöttséget két katonatiszt 
Klapka György és Gál Sándor, vala
mint egy minisztériumi tisztségvi
selő, Hajnik Károly alkotta. Ók 
május közepétől június közepéig 
tartózkodtak Erdélyben. A külde
tés eredményéről Klapka György 
június 16-án, Gál Sándor június 25- 
én írásban számolt be Batthyány 
miniszterelnöknek. Nem vitás, 
hogy arról a miniszterek, elsősor
ban a székely kérdés iránt a legtöb
bet érdeklődő Kossuth Lajos is 
tudomást szerzett. Klapka úgy lát
ta, hogy a székely határőrség túlju
tott az április hónapban tapasztalt 
zűrzavaron, amelyet a "német tisz
tek" unióellenes propagandája oko
zott, s a háromszékiek késznek 
nyilatkoztak a "jelen vészes időben 
a magyaroknak segítségére sietni", 
és Csíkszék is kész "a többivel egye
sülten a közös hon védelmére kiál- 
lani." Klapka véleménye az volt, 
hogy egy-egy zászlóalj mindhárom

székely ezredből kihívható Ma
gyarországra, de a többinek Er
délyben kell maradnia, sőt az ottani 
helyzet azt is megkívánja, hogy ön
kéntes zászlóaljak alakuljanak a 
székelyek közt. Úgy gondolta, 
hogy 10-12 ilyen zászlóalj rövid idő 
alatt megszervezhető volna. Főtisz
tül Dobay Károlyt, a második szé
kely gyalogezred ezredesi rangban 
levő főparancsnokát, s egyik segéd
jéül küldött társát, Gál Sándort 
ajánlotta.

Klapkától eltérően, aki csak ka
tonai kérdésekkel foglalkozott, Gál 
Sándor a Maros- és Udvarhelyszé
ken tapasztalt helyzetre is kitért.

A marosvásárhelyi népgyűlé
sen 6000 székely lelkesedéssel fo
gadta a mgyar minisztérium fel
hívását, de a szervezést nem lehe
tett elkezdeni, mert az erdélyi Gu
bemium küldöttei a székely szé
kekben a magyar minisztériumi 
megbízottakat gyanús, nem kívá
natos személyeknek tüntették fel.

Emiatt Székelyudvarhelyen egye
nesen a csendőrbizottmány elé ve
zették a miniszteri küldötteket, 
akiknek az említett két székből siet
ve kellett Háromszékre távozniuk. 
Gál Háromszékről szóló jelentése 
bővebben ismertette a tapasz
taltakat, mint a Klapka Györgyé, 
amelyről már szóltunk.

Háromszék katonasága a sepsi
szentgyörgyi népgyűlésen — ol
vassuk Gál beszámolójában — 
késznek nyilatkozott kiindulni Ma
gyarországra, de azzal a feltétellel, 
hogy "nemes katona és jobbágy 
együtt menjen". Az Alsócsemáton- 
ban rendezett nagygyűlésen már a 
nemességet is sikerült meggyőzni, 
s képviselőik, elfogadva a határőri 
rend feltételeit, maguk is kijelentet
ték: "ha megyünk, együtt menjünk: 
nemesek, katonák és jobbágyok."

Gál jelentéséből kiderül, hogy a 
székelység a közös teherviselés esz
méjét azonnal megvalósítandónak 
tartotta, és semmiképpen sem tud
ta elfogadni azt a több magyar és 
székely politikus által hangoztatott 
gondolatot, hogy "az organizált 
székelységet (ti. a határőröket) 
most míg a veszedelem tart, nem 
kell összekeverni a többivel.” Alsó- 
csemátonban a hangulat a pattaná
sig feszült, amikor a tudat

legmélyebb bugyraiból feltört a ré
gi székely törvény szelleme, "s né
mely szónokok túlbuzgóságukban 
oda nyilatkoztak, hogy azon falu, 
mely a szegedi táborban részt nem 
kíván venni, kardra hányassék" (!). 
A jobbágyság valószínűleg ekkor 
jelentette ki, hogy mindaddig nem 
katonáskodik, míg felszabadítását 
nem valósítják meg, mert "nem le
het robotot is szolgálni s katona is 
lenni." Ezt elfogadva "egy székely 
tiszt, több nemesekkel egyet értve a 
robot megszüntetését kikiáltá, 
melynek a jobbágyság örvende." 
Háromszék tehát a robot megszün
tetését már az országgyűlés előtt 
kikiáltotta.

Kézdivásárhelyen óriási volt a 
lelkesedés, s a város református lel
késze, Fábián Dániel, Kossuth 
egyik leghűségesebb támogatója 
azt hangoztatta, hogy a székelyek 
nem engedhetik "Magyarországot 
a veszedelemre tovább kitéve ma
radni."

A főkormányzónak már emlí
tett rendeleté azonban Gál Sándor 
további működését Háromszéken 
is megakasztotta. Ezért Csík-, Gyer- 
gyó- és Kászonszékbe sietett. De a 
főtisztek egy része, egyetértve a 
Gubemiummal, itt is azzal fogadta, 
hogy "a székelyt nem kell kivinni, 
mert Erdély is veszedelemben fo
rog." Ennek ellenére a június 15-i 
csíksomlyói népgyűlésen mintegy 
7000-en tettek esküt a magyar mi
nisztériumra. Székelyföldi tapasz
talatai alapján Gál Sándor 20- 
30000-es haderő szervezését tartot
ta leheségesnek, aminek előfeltéte
leként a székely kérdések megol
dását jelölte meg.

Gál Sándor, aki maga is csíki 
székely volt, jól ismerte a székelyek 
helyzetét, s azért sürgette problé
máik megoldását, mert az osztrák 
katonai főparancsnokság semmi
képpen sem akarta kiengedni kezé
ből a székely határőrség fölötti 
hatalmat. Egyébként ekkor még a 
Gubemium is bízott Puchner főpa
rancsnokban, s ezért engedelmes
ségre buzdította a határőr szé
kelyeket. Wesselényiék — amint 
már említettük — egyénileg és cso
portosan is felszólításokkal fordul
tak a székelységhez katonai erejük 
megőrzését kérve tőlük. Ez a több 
irányból jövő elvárás és nyomás 
azonban sok zavart okozott a szé
kely nép körében, amely egy adott 
időben már nem tudta, kire hallgas
son a már említett fórumok és sze
mélyek közül. A közszékely ösz- 
tönszerűen tetteket várt, másrészt 
példamutatást. "Jól van, én me
gyek, de nemes ember is" jöjjön, 
mert az unió már ki van mondva, 
de "az eddigi székely primőr még 
se visel fegyvert" — érzékelteti Gál 
Sándor jelentése a közhangulatot.

Tehát — vonja le a következte
tést — a nemesség mondjon le ki
váltságairól, vegyen részt a 
közterhek viselésében, s olyan in
tézkedéseket kell hozni, hogy "az 
érdekek lehetőleg összeolvadja
nak."

Ha ez megvalósul, felállítható 
lesz egy olyan székely haderő, 
amely nem a General Commandó
nak, hanem a magyar kormánynak 
engedelmeskedik. Bizonyosnak 
látszik, hogy Gál Sándor terve Kos
suth székely politikájára nem ma
radt hatástalan. Ugyanis a nyár 
folyamán — amint majd látni fog
juk — Kossuth önálló székely had
erő tervét terjeszti a miniszter- 
tanács elé, s amikor szervezésére 
felhatalmazást kap, Berzenczey 
kormánybiztos mellé éppen Gál 
Sándort nevezi ki katonai szakér
tőnek.

A magyar kormány küldöttsé
gének helyzetfelmérése tehát hasz
nos információkhoz juttatta a kor
mányt, de ameddig a székely kér
dések megoldatlanok maradtak, a 
székelyföldi bizonytalanság sem 
tűnt el. Az erdélyi országgyűlésen 
volt a sor, hogy a bizonytalanságot 
megszüntesse.

Mielőtt azonban ezt a kérdést 
tárgyalnánk, számba kell vennünk 
a román, valamint a szász mozgal
makat.
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M Á T É I  VI$NIECVERSEI
A város virágokkal lesz tele
(Ora§ul va fi p lin  de flori)
Csak várjatok még holnapig 
holnap igazságot tesz a király 
holnap a város virágokkal lesz tele 
és tele szőnyegekkel a trombitákat előszedik 
a tanácsosok szekrényeiből és egy csodálatos indulót 
játszanak végig az 
utcákon a király 
lóháton halad át a városon a 
tömegben lóháton és azt mondja majd 
ez igen 
ez nem 
ez igen 
ez nem

Történetek a városi állomáson
(íntim plári in  gara ora^ului)
Semmi sem lehet fenségesebb annál 
mint őszidón egy állomás magas épületében 
nézelődni
az utasok békésen üldögélnek bőröndjeiken 
messzelátóján szánalommal figyeli őket a bölcs

a váróteremben meghúzódó férfiak 
lopva számolják tárcáikban a cigarettát 
egy órára futnak be és ekkor indulnak ki mind

a vonatok
s együtt 30 kilót nyom 
az összes benti óra

az állomásvendéglő egyik asztalához ülök 
és egy vékonyra szeletelt almát rendelek 
a hangosbemondón valaki 
a Mahábhárata utolsó fejezetéből recitál 
egy magányos utas engedélyem kéri 
hogy asztalomhoz telepedhessék 
bámulok rá egy ideig majd unottan azt mondom 
nem

A század vége közeledik
(Se apropie sfir^itul secolului)
A század vége közeledett és az emberek 
elkezdték bezárni ajtóikat 
és bedeszkázni ablakaik

elkezdték összeszedni holmijaik és 
becsomagolni ruháikat ezüst késeik 
összerakni a csomagokat és előkészíteni 
nagy szellős kofferjaik

elkezdték leszedni a falakról a képeket 
fényképeket összegyűjteni a koszorúkat és 
párnahuzatokat elkezdték felborogatni 
a székeket az asztalokra

elkezdték elégetni a fényképeket és a leveleket 
és a barna kérgű megsárgult lapú füzeteket 
elkezdték szabadon engedni kutyáikat 
a papagájaik és a stigliceket a ketrecekből

a század vége közeledett és a vak 
hóna alatt távcsővel kelt át az utcán

Már egészen késő volt
(Tirziu de tot)
Már egészen késő volt 
az állomásvendéglő egyik asztalához 
ült a helyi költő

nem sokkal később
a birladi gyors robogott át az állomáson 
amelyik nem áll itt meg sohasem
a költő egy zsíros jegyzetfüzetet húzott elő 
és csak írt abba hangtalan

fázósan teltek az órák 
a helyi költő rendelt mindig ezt-azt 
sört és ásványvizet
sört és ásványvizet 
egész éjszaka írt és ivott 
reggel felé pedig vörös szemekkel 
felolvasta a pincérnek ezt a verset

Mi, a műgyűjtők
(N ői, colecjionarii)

Egy reggel a parkban
(O dim ineaja ín  pare)
A tökéletesen néma reggeleken 
rendszerint egy trombitával a hónom alatt 
indulok sétálni a munícipiumi parkba 
a vizes padok egyikére állok 
és révülten játszani kezdek 
egy férfi meg egy nő áll meg előttem 
felindultan hallgatnak m aß összeölelkeznek 
s azt mondja a férfi izgatottan holnaptól 
igen holnaptól megváltoztatjuk az életünket 
boldogok leszünk moziba 
járunk társalogni fogunk a művészetről

Egy holtat találtak
(A fost gasit un mórt)
A búzatáblában egy holtat találtak 
egy magas halottat finom kezekkel 
zsebéből egyébként néhány 
átázott cigaretta is kihullt

fáradtan ült le a két traktorista
a halott erőteljes teste mellé
fogaik között búzaszemeket ropogtatva
bámulták egy ideig
aztán hanyatt feküdtek
s a z eget nézték úgy ahogy még sohasem
utóvégre szólalt meg az egyik
mire is vittük mi az életben?

A filozófia leckéről
(Despre lecfia de filozofie)
Facipőben sétálgattunk 
az Akadémia kertjeiben 
a mester néhányszor beszippantotta 
a reggeli levegőt majd gondosan 
ellenőrizte a jelenlétet: Timajosz?

Muszáj ősz?
Arisztotelész? igen igen válaszolgattuk 
jó jó mondta a mester mit is 
tanítottam tegnap kedves tanítványaim?

tegnap
geometriát mester úgy? úgy hát
tegnapelőtt tegnapelőtt mit is tanítottam?
ó tegnapelőtt a medicinát úgy van?
akkor ma a filozófiával
foglalkozunk
tehát vegyék le facipőiket
és folytassuk a sétát

képeslapokat gyűjtünk és az örök 
igazságokra gondolunk mindennap hazafelé 
egymába kulcsoljuk kezeink 
egymás szemébe nézünk 
és minden huszonnégy órában 
törekedni fogunk valami jót cselekedni 
és nyáron aztán 
ó nyáron
társasgépkocsival ellátogatunk majd 

Bulgáriába

FEKETE VINCE fordításai

Mi, a zongoragyújtők 
Elhatároztuk, hogy holnap, pontosan ötkor 
Elkezdjük lakásainkban taszigálni 
Hatalmas zenegépeinket
Egészen addig, ameddig szomszédaink halálra rémülten 
Kiszaggatott fülekkel az utcára nem rohannak 
Kérlelhetetlenül fogjuk tolni tovább 
Át egyik lakásból a másikba mindaddig,
Ameddig el nem hagyják a várost is sietősen
S ameddig a császári seregek be nem kerítenek
S zárt városnak, védett zárosnak nem nyilvánítanak
Akkor sugárzó arccal kicepeljük zongoráinkat az utcára
S addig vonszoljuk magunk után a municípiumi kövezeten
Ameddig a katonák eszüket vesztve
Egymás kutyáit le nem lődözik
S amíg a legutolsó újságírók földhöz nem verik
Vértől átitatott mikrofonjaik
És ha semmi váratlan esemény be nem következik
Pontosan hétkor játszunk majd valamit Vivalditól
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Gondolta a Feri
Hazai Attila regénye a jelek szerint véglete

sen ellentétesbe főképpen érzelmi reakciót vál
tott ki olvasóiból: a Holmi januári számában 
megjelenő írás szerzőjét a toporzékolásig feldü
hítette, míg az ÉS-ben közölt kritika írónőjének 
saját bevallása szerint is meg kellett küzdenie 
rajongásával, hogy elfogulatlanul szólalhasson 
meg a regényről.

A  Hazai-recepciót már korábban, a Szilvia 
szüzessége című kötetének idején is kettősség 
jellemezte, ezért az új regény ha intellektuális 
kalandot nem is, de legalább az indulati reakci
ókat mozgásba hozó olvasmányélményt ígért 
olvasójának. A Budapesti skizo nagy meglepeté
se azonban az, hogy semmiféle indulatot, érzel
met nem kelt. Nem lehet lelkesedni érte, mert 
nem jó könyv, és nem lehet haragudni rá, mert 
nem rossz könyv. Van egy hőse, a Feri, akiről 
valahol a regényközép táján kiderül, hogy tu
lajdonképpen zenész, de lehetne akár festő is, 
úgy, hogy nem fest, vagy író is, úgy, hogy nem 
ír, vagy filozófus, úgy, hogy nem filozofál. 
Időnként beleolvas valamibe, többnyire min
dig van a kezeügyében valami jó könyv, mond
juk az Ozirisz sorozat egy-egy újabb kötete, 
mint Ibn Khaldún, Clifford Geertz, vagy más 
"hagyományosan nagyok", akiket egyetlen ma
gát műveltnek tartó fiatalember sem nélkülöz
het a polcáról, ahogy Szent Ágostont sem. Van 
ideje olvasni, mert ő a szabadúszó művész, éjjel 
csavaroghat, nappal alhat, ő a hivatásos hiva
tásnélküli, aki most éppen Budapesten van, és 
nem a montreali lakásában, de élt már Német
országban, járt Indiában és akár tovább is utaz- 
hatna m ondjuk Stockholm ba vagy  
Frankfurtba, hogy újabb lemezt adjon ki. Hab
zsolhatná az életet, de nagy problémája akadt, 
szerelmes lett Krisztába, akit már három hete 
szeret, jókat cseveg vele a zacskós kakaóról, 
meg hogy olyan boldogok így együtt, és aki 
ráadásul lánynvelő intézetben töltötte az életet, 
és semmit sem tud a világról, mármint a drog
ról, amit a Feri megállás nélkül adagol magá
nak. Mert a Feri valami nagyon intenzívet, 
nagyon lényegest, nagyon nagyot akar, ami túl 
van, vagy innen van a munkába járó meg a tévé 
előtt bámészkodó kispolgáriságon, amiért nem 
kell már hajnali négykor hazaveretni, mint a 
tévés újságírónőnek meg a festő barátjának. 
Neki van még néhány órája hajnalig: a kiborult 
hamutartó mellett, a fotelbe süppedve egy cso
mó lehetősége, és a kábszertől rengeteg energi
ája, de nem jut tovább a kedvese ágyánál, ahol 
a jól végzett munka után végre megél valami 
rettenetesen ritkát, meglátja a saját fénytestét. 
És közben egyfolytában gondolkodik és böl- 
cselkedik a világról, az emberről, a kiszolgálta
tottságról ("Dehogyis mindegy. Engem érdekelnek 
a filozófiai problémák" — mondja Jencinek), na
gyon lazán, mint egy tizenéves, diszkózó buda
pesti kamasz, de ez a lazaság mindig rímel a 
nagyok szövegére, Galileiére, Heideggerére, 
Lacanéra, Dantóéra és egyebekére.

Ezekbe a gondolatfecnikbe viszont mindig 
beleszól az Elbeszélő, megerősítvén, hogy  
mindezt tényleg "gondolta Feri". Ez az Elbeszé
lő gyanúsan tud mindent, mintha csak a Feri 
gondolatainak képernyőre kivetített képmása 
lenne, és direkt adásban közvetítene minden 
belső zajlást, egyes szám harmadik személy
ben. Annyira szenvtelenül, amellett annyira 
szorgalmatosán és feltűnően teszi ezt, hogy 
emögött csak valami csel lehet, az ember várja, 
előbb-utóbb kiderül valami, amire nem számí
tott, egy aprócska jel, gesztus, kiszólás, össze-

kacsintás majd csak elárulja, hogy milyen is 
legyen akkor a Feri, nagyon okos, aki csak úgy 
odamondogat annak a sznob budapesti értel
m iségnek m eg a rájuk telepedő üzletem 
bereknek, mint amilyen az András is, aki Ervin 
festményét a hálószobájába akasztja ki, vagy 
nagyon szerencsétlen legyen a Feri, aki képte
len összerendezni az életét, vagy beteg legyen, 
mint az a gyermek, aki tíz percig sem tud kon
centrálni egyetlen dologra, csak kapkod, mint 
Feri a tévéhez meg a magnóhoz, a speedhez 
meg a könyvekhez, vagy mindez együtt le
gyen, úgy, hogy a Feri is meg az Elbeszélő is 
része legyen a nagy budapesti - montreali - 
stockholmi - frankfurti - indiai skizónak, és 
mögöttük is legyen egy sokarcú másik Elbeszé
lő — Noam Chomsky kinagyított arcképe pél
dául a képernyőn — és v e le  együ tt az 
intertextek szövegegyüttese. De semmi sem 
derül ki, a "gondolta Feri" monotóniája minden 
lehetőséget lehetségesít és lehetetlenig az Elbe
szélő, akár a tévéképernyő bemondója, szé
niünkbe néz, de ha integetünk neki, nem  
válaszol, nagyon közeli és nagyon személyte
len, és ezért lehetne nagyon jó Budapest-re- 
gény, nagyon jó skizó-regény és egyáltalán 
nagyon jó regény a Budapesti skizo, ha az Elbe
szélő, aki — így tanultuk, ugye sohasem azo
nos m agával az íróval, nem lenne olyan  
végtelenül tehetségtelen és ötlettelen, és nem 
írna olyan fárasztóan rossz mondatokat, mint 
"Nem kéne elhagyni ezt a lányt, illetve magammal 
szúrok ki, ha ez így lesz... Borzasztó érzés persze, de 
le kell nyelnem, fel kell dolgoznom ezt a rövid, ám 
párját ritkítóan mély és tökéletes kapcsolatot. To
vább kell állnom és kitépni, szétszakítani Krisztiná
val való szerelmünk rabláncait!... — gondolta Feri", 
és ehhez hasonlókat. És ha nem lennének olyan 
nyomasztóan jópofák a Feri önszórakoztatásá
nak epizódjai, mint amikor azt játssza magával, 
egész éjszakai kábszerezés után, hogy úgy csi
nál, "mintha nem lenne betépve". "Hát ez jó, ezt 
mindjárt megpróbálom", "Ez nagyon mókás lesz", 
gondolja a Feri, szemmel láthatóan ragyogva a 
saját nagyszerű leleményétől. És ha erről az 
átlagosan posztm odern budapesti fiatal
emberről legalább azt tudnánk, mikor és ho
gyan szip p an to tta  be azt a vég te len  
bölcsességet és tudást, mint a speedet az orrán 
keresztül, amit időnként teljesen váratlanul be
produkál a műbe.

Hazai Attila regénye olyan, mint egy gyen
ge kelet-európai fűm. Színüres falak a háttér
ben, élesen kinagyított arcvonások, ritkán, de 
jelentőségteljesen kimondott szavak, éles vágá
sok, kiemelt gesztusok, melyekből árad a min
dent elsöprő mélységes jelentés. A Skizo is 
üyen sok-sok jelentéssel, elágazással, intertext- 
tel megtömött regény egy hősről, aki amellett, 
hogy egyfolytában valami nagyon fontosat 
akar, egyfolytában nem tud magával mit kez
deni, ebből következően az Elbeszélő sem tud 
vele mit kezdeni, legfeljebb azt, hogy mindig 
mindent többször is megcsináltat és elmondat 
vele, talán azért, mert a Feriből esetleg jó novel
la vagy kisregény lett volna, de három
szá z tizen h ét o ld a l m ég is  csak sok, és 
mindebből kifolyólag maga az olvasó sem tud 
vele mit kezdeni, főképp, hogy végtelenül 
egyedül van a Ferivel, és így már annyira nem 
is kíváncsi rá (az Elbeszélőre sem, aki magára 
hagyta), csak ül, és néz, mint a képernyő előtt, 
és mérhetetlenül unatkozik.

Hazai Attila: Budapesti skizo. Balassi Kiadó, 
Bp., 1997

HÁSZ-FEHÉR KATALIN

SZÁNTAI JÁNOS 
A m ive l telik
Űröm telik*
Semmivel.
Beérem hát*
Ennyivel.*
*ld. még: múlik 
*utol- stb.
*de mennyivel

Am ire telik
-változat- 

Úröm telik,
Semmire.
Beérem hát,
Ennyire.*
•mutatja, hogy mennyire, 
ld. Zénón

Vasárnap délu tán  —
L átom ásos
Az élés - 
Nem kamra.

Fordítás
Lefordulok más csendre, 
Ahogy rend jön más rendre, 
Csendemre csend jön, rendre, 
így jövök csendben rendbe.

H arangjáték
Megkondílod magad,
Mint egy harangot,
Hang, melyben létrejövök,
Tér, melyben távolodom,
De csak, hogy határodra leljek, 
Ahonnan élhetlek.

Szerelmes
Te
Összejössz
Én
Szétmegyek.

Fordítás
Lefordulok más nyelvre 
Ahogy egy jön más egyre 
Mindkettőről mindegyre 
Lefordulok mindegyre.

Ü zenet cetlin
Közöttünk
M i voltunk. 
Most — semmi, 
jó lesz újra 
Ott /itt/ közben. 

Lenny

K eresztbe ö ltve  
ha
NEM
valamim
ÉRTEM
hát
MÉGIS
hiányom
KELL

LEGYÉL
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HELIKON

BERTRAND VISAGE

A K evesebb, m int semmi-csoport
A Nouvelle Revue Franqaise hasábjain je

len tk ező  írók hallgatólagosan olvassák  
ugyan, de nem ismerik egymást. Egyesek 
közülük szem élyesen nem is találkoztak 
még a többiekkel. A legkülönbözőbb csapá
sokon haladtak, mielőtt egyfajta bizonyos
ság első alkalommal össze nem hozta őket.

A kezdeményezés Philippe Delerm-től 
származik, de a többiek is — Pierre Autin- 
Grenier, Francois de Comiére, Éric Holder, 
Gil Jouanard és Jean-Pierre Ostende — csak 
egy jelre vártak, hogy beszálljanak a buliba.

Mindegyikük egy maréknyi emlékezetes 
pillanatot tár elénk, egy aprócska, de végle
ges benyomás-csoportot, vad kéjvágyat. A 
rövid szövegben mindnyájan megtalálták a 
számukra megfelelő formát, mely képes 
megragadni a 'létezés csúcsórájának" a lé
nyegét.

A közelmúltban — az Első korty sör óta — 
példák egész sora bizonyította, hogy — min
den ellenkező tipp dacára— a közönség ked
veli a rövid szövegeket. Lehet, itt az ideje, 
hogy felfedezzük egy irodalmi áramlat fel
bukkanását, mely itt a szemünk láttára ölt 
testet.

Mert az a vonás, mely 
összefogja ezen szerzőket 
nem csak a derűs tömör
ségben vagy a csodakere

sői attitűdben rejlik. Ok azok, akiknél Fóliá
in, Réda és Cingria neve a leggyakrabban 
megjelenik.

Hogyha kissé ironikus harci nevet kelle
ne választani a számukra, talán a Kevesebb, 
mint semmi-csoportnak nevezhetnénk őket. 
Ez pompásan illik rájuk. Új intimizmus, 
mondják majd egyesek. De inkább egy ellen- 
intimizmusról van szó, melyben minden 
korty egyéni boldogság mélyén titkon a kö
zösségi kapcsolatok utáni szomj rejlik, az 
együttélés mikéntjének a számonkérése.

íme, a regény korlátái egy csapásra napi
rendre kerülnek egy olyan kezdeményezés 
nyomán, mely meglehetősen szerénynek in
dult. A rövid szöveg, úgy tűnik, valóban egy 
más részletet rajzol meg: ez a bizonytalan és 
lusta forma, ha a regény ellenfele nem is, de 
biztató alternatívája mindenképp lehet.

Nem arról van szó, hogy az "apró élveze
teket" részesítjük előnyben napjaink "nagy 
szüzséivel" szemben, hanem arról, hogy 
fegyverként döfjük bele az előbbieket ez 
utóbbiak túl száraz és túl durva kérgébe. Az 
irodalmat, mint kecsességet, egy bizinyos 
igazság nevében.

FRANCOIS DE CORNIÉRE

Folytatása következik
Az első' olvasókönyv
A szavaknak, kötelező módon, mozgatniuk 

kellett az ajkakat, hangokat kellett kiadniuk, és, 
hamarosan, meg kellett rajzolniuk a táigyakat. 
Előbb az egész osztály, fennhangon. Aztán 
egyenként, még mindig fennhangon. Végül ki
ki magának, halkan. Kezdetben a mutatóujjal 
követtük őket, hogy hangsúlyozzuk a szótago
kat. Ugyanakkor az ajkak is folytatták a moz
gást. De egy napon nem volt szükség többé sem 
mutatóujjra, sem ajkakra, sem iskolára, sem 
könyvre. A megvilágosodás egy kisüzlet cég
táblájáról, egy mosószeres doboz feliratáról, 
egy parfüm-márka nevéből ért bennünket. Ön- 
tudatlanul elolvastunk egy szót, mely nem sze
repelt az olvasókönyvben, és kimondtuk. 
Valami furcsa öröm- és félelemérzet kerített a 
hatalmába: hirtelen rádöbbentünk, hogy tu
dunk olvasni.

A tankönyvek
Be kellett borítani őket. Ráírni a vezetékne

vet, a keresztnevet és az osztályt. A címke kel
lemes ízt hagyott a nyelveden. A Történe
lemkönyv bemutatta Vercingétorix-t, Bayard 
lovagot, aztán néhány tervrajzot várkastélyok
ról, melyeknek furcsa nevük volt: őrtornyok. A 
földrajzkönyvben Franciaország térképe volt, 
melyet le kelett rajzolni (és én szerettem besatí
rozni a tengert a partok mentén, egy kis itatós
darabkával). Mindegyiknek volt tartalom- 
jegyzéke, bekeretezve, vastag betűvel szedve, a 
jobboldali lap alján. Ezek nem olvasni-, hanem 
megtanulni való könyvek voltak. És főleg hor
dozni valók, egész évben nyomták a súlyukkal 
a válladat, szavak, számok, adatok, melyek vé
gül mindig összevegyültek a táskák mélyén, 
melyeket az aszfaltra vagy a porba dobtunk két 
kapufának, hogy legyen hová gólt rúgni. Min
denről elfeledkezve.

Spirou* Lapja, Tintin’1' Lapja
Micky Lapja, Picsou fejeseivel az aranyme

dencébe, Pat Hibulair-rel vagy a Rapetou test
vérekkel nem tartott sokáig. Most már Tinim és

Spirou Lapját vártuk. Az volt az ideális, ha előfi
zető voltál. Mert előfizetőnek lenni azt jelentet
te, hogy a többiek előtt (akik csak másnap 
vásárolhatták meg a lapot) tudtál meg mindent. 
Megtudtad, mi történt az előző rész legutolsó 
képe után: ki volt az arc nélküli pilóta. Choc úr 
levette-e végül a sisakját Hajas és Kopasz előtt, 
Gil Jordan Hercegnője gyorsabb volt-e a Groix 
utat elöntő dagálynál, megégetik-e élve Tintint 
és a barátait a Nap Templomában, és hogy a 
Marsupilami csakugyan kihalt-e. Hétről hétre 
vártuk, hogy végre megtudjuk! De a sorsdöntő 
pillanatban mindig azt olvashattad: (folytatása 
következik). És így anélkül, hogy valaha is 
megtudtuk volna a végét, lassan felnőttünk, 

(“képregény-hősök, ford.megj.)

Bodor Anikó rajza

Spirou és Tintin
Volt, aki Spirout kedvelte, és volt, aki Tintint. 

Ez utóbbiak kétségkívül többen voltak, de 
mindannyian egyetértettek abban: a nagy pilla
natok Zorglubhoz, a Marsupilami felfedezésé
hez és Valentin Mollet általi — egy igazi fut- 
ballzseni! — elfoglalásához, a Haddock-kal va
ló találkozáshoz Az aranyollójú rákban a Hét 
kristálygömb múmiájához, Fantasio remek cir
kuszi mutatványához, a Yéti lábnyomaihoz a

hóban és Tintin álmához ("Tchangl") fűződtek. 
Fiúosztályba jártunk. Tehát le voltunk marad
va. Mint Spirou. Mint Tintin. Eszünkbe se jutot
tak a lányok. Hol voltak ők? Léteztek egyál
talán?

Folyóiratok a fodrászatban
A sorodra vársz. Kiválasztasz közülük 

egyet az alacsony asztalkáról. A borítója sza
kadt vagy tépett, a lapjai gyűröttek. Kiválasz
tasz egy Buck Jones-t, egy Battler Britton-t, egy 
Kit Carson-t. A sorodra vársz. Az olló csattogá
sa, a kliens fordított képe a tükörben. Aztán a 
gyorsan kirázott kendő, a tincsek a csempepad
lón, egy mozdulat a seprűvel... A sorodra vár
tál. Elolvastad a Hoppalong Cassidy-t vagy az 
Oliver-t. Most már bele kell ülnöd a műbőr 
fotelba. Magaddal viszed a folyóiratot. De a 
nyakad köré tekert kendő fojtogat; a nyírógép 
hidege a tarkódon megakadályoz az olvasás
ban. Azok a párbajok, azok a hadmozdulatok a 
folyóiratokban mind-mind csapda volt, figyele
melterelés. Árulás. Amikor vége a szenvedés
nek, már nem ismersz magadra. Másvalaki 
lettél. Mint Zorro.

Bob Moräne
A papírjában, a formátumában és, termé

szetesen, a borítójában meg a címeiben rejlett a 
Bob Móra ne-kiad vány ok ereje. Ez az ifjúsági 
Marabout-sorozat egyetlen volt a maga nemé
ben. Jellegzetes. Azt a sárga lapot az egyfajta 
vörös csillag közepébe írt fehér betűs Bob Morä
ne kalandjai-\a\ és a kis gólya alakját alul a jobb 
sarokban lehetetlen elfeledni. Amiként, termé
szetesen, a borító képeit és címeit is: A dinozau- 
ruszvadászok, Atajga óriásai, A fehér gorilla... Bob 
Morane-nal valami olvasási láz kerített a hatal
mába, mely azonban mégsem volt hosszú életű. 
Noha a sárga Árnyék rendre bosszút állt, kirót
ta a büntetést és bejelentette a visszajövetelét, a 
Bob Morane-periódus hirtelen véget ért. Mint a 
többi. Anélkül, hogy tudnánk, miért.

A "fül"
Az angol könyveinknek "füle" volt. Ezt rá 

kellett hajtani a jobb oldali lapra, hogy ne olvas
hassuk el a lecke mondatait. A bal oldali lapon 
mindig képek voltak: Picture one, Picture two, 
Picture three... egészen a Picture six-ig. És min
dig ugyanazok a hülye kérdések, amelyekre 
csak a képek alapján lehetett válaszolni. John és 
Betty az évek során semmit sem nőttek. Mindig 
jólfésültek voltak, jólöltözöttek, szófogadóak, 
kétségbeejtőek. Mr. és Mrs. Wilson úgy éltek, 
mint két szobor, az asszony a konyhájában, a 
férfi az autójában. Szerencsére mi nem voltunk 
angolok és így nem a fülünket, hanem a sze
münket használtuk, amikor egy nagyobb su- 
hanc az utcán néhány képet tett elénk. Hogy 
megértsük: Anglia, ahová való volt, nem csak 
szürke és kétdimenziós képekből áll.

Rózsaszínű és Zöld
Azt mondták: "Rózsaszínű a lányoknak", 

"Zöld a fiúknak". Valójában úgy tértem át az 
egyik sorozatról a másikra, hogy eszembe se 
jutottak a színek. Amikor az Ötök klubja vagy A 
hetek klánja lezajlott egy bretagne-i szigeten, 
csempészhistóriákkal, alagutakkal meg hegyes 
sziklákkal, akkor tengerészkék volt, kétségkí
vül. Ha Michel ócskavas-kereskedőiről, régiség- 
kereskedőjéről, gyanús műgyűjtőiről vagy 
ál-vakjairól volt szó, akkor a könyv szürke le
hetett, szinte fekete. Ami fontos volt ezekben az 
első "könvtári könyvekben", az az volt, hogy jól 
ismertük a szereplőket. Vezetéknevük nem 
volt, csak keresztnevük. Még a kutyának is. 
Mindig vakáción voltak és találkát adtak ne
künk egyik könyvről a másikra. És reményektől 
fűtötten útra keltünk velük. Anélkül, hogy át
léptük volna a szobánk küszöbét.

» » » » » »
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Piros és Arany, Ideális Könyvtár
A  Piros és Arany- m eg az Ideális Könyvtár

sorozattal átléptünk egy küszöböt. Ezekben a 
könyvekben olyan történetek voltak, melyek  
nagyon m esszire vittek bennünket, lásd Fehér 
Agyar, A kincses sziget stb. De mielőtt nekifog
tunk volna, csak egy valami számított: a betűk 
nagysága és az oldalak szám a, m ely egyik  
könyvről a másikra sokat változhatott. Pl. a 
Robinson Crusoe-1 vagy A túz háborúját apró be
tűkkel nyomtatták, nagyon sűrűn és feketén, és 
ez megrettentett: eljutunk majd a végére? Sze
rencsére néhány illusztráció (Robinson alakja, 
fura kalapja, a lábainál heverő Péntek...) lehető
vé tette, hogy oldalakat ugorjunk át és hogy 
megtaláljuk a szöveg belsejében a legenda mon
datait. Néha egyik-másik könyv ugyanakkor 
film is volt, mint pl. Fanfan la Tulipe vagy Sztro- 
goff Mihály. Olyankor a csalódás, egyik vagy  
másik irányba, elkerülhetetlen volt.

Egy Agatha Christie-mű
Miután elegünk lett a Huhogókból vagy Eu

genie Gründet-bői, a kezünkbe vettük Arséne Lu- 
pin-1, a Rouletabillet-t, Sherlock Holmes-t vagy, 
természetesen, Agatha Christie-t. A  Tíz kicsi né
ger vagy Roger Ackroyd gyilkossága lebilincselő 
volt. Végig kellett olvasni ahhoz, hogy meg
értsd. D e fura m ód, amint becsuktad a könyvet, 
hamar elfelejtetted a történetet, a nyomozást, a 
nyom okat, a bizonyítékokat, a szőrszálhasoga- 
tást, a hihetetlen igazságot. Ami megmaradt 
belőle, az egyfajta hangulat volt. Nem a könyvé. 
Hanem inkább az, ami a könyvet "körüllengte". 
M ely nyáron, egy viharos napon, a kezedbe 
vétette Agatha Christie-t. (Pontosan azért, mint 
manapság; hogy agyonüsd az időt.)

A Petits Classiques-sorozat
A  Classiques Larousse után (lila borítóval, 

egyfajta halvány vörössel díszítve, fehér keret
ben a szerző és a cím) jött a Petits Classiques 
Bordás és a N ouveaux Classiques Larousse. 
Színdarabok képeivel "gazdagítva", melyeket 
az Odéonban, a Comédie Fran^aise-ben, vagy a 
párizsi Nem zetiben játszottak. Ismeretlen szí
nészek neveit fedezhettük fel bennük (Daniel 
Sorano, Jean Vilar, Marie Bell...). És láthattunk 
kosztüm öket m eg díszleteket. D e a kérdések a 
lap alján m ég m indig azt kérték, hogy dombo
rítsuk ki a II. felvonás 3. jelenetének pszicholó
giai értékét, vagy mondjuk meg: "mi keltette fel 
a néző érdeklődését". H ogyan válaszolhattunk 
volna? Mi nem voltunk soha nézők. Mi nem  
tettünk mást, mint elolvastuk a Petits Classi
ques-sorozat könyveit. Néha egy-egy fotón fel
ism er tü k  F ern an d  R ey n a u d -t, m int az 
Úrhatnám polgárt, Louis Jouvet-t, mint Tartuf- 
fe-öt. Vagy Gérard Philipe-t, mint Gérard Phi
lip. Am i, végeredm ényben, m egnyugtató volt.

Lagarde et Michard
Akárcsak Stan és Pan, Tom és Jerry, Astérix 

és Obélix vagy Frédi és Béni, a kettőjük neve ma 
már egybeforrt. Velük kellett felfedezni a kö
zépkortól a XX. századig a francia irodalmat, 
kivonatok alapján, m elyek egyik századról a 
másikra ugyanazon feladatokat rótták ránk: ki 
kellett mutatni, be kellett bizonyítani, fel kellett 
fedezni, össze kellett hasonlítani, m eg kellett 
m ondani, hogy miben áll, érzékeltetni, hogy 
miként, részletekbe m enően tanulmányozni és 
világosan elkülöníteni. És kellett, kötelező mó
don, hogy Lagarde és Michard végül a lapalji 
jegyzetekhez irányítson. Akárcsak Boileau- 
Narcejac, Lagarde és Michard egy ördögi párost 
alkottak, m ely az irodalom tanulásának éveiben 
egy kommentárokkal teli fürdőkádban tartott 
bennünket. Melybe sokan közülünk, erejük tel
jében, belefulladtak.

LAKATOS MIHÁLY fordítása

TARI ISTVÁN
Több sötétséget!
Hatvan wattos kiégett villanykörte 
váltotta föl nálad a stoppolófa 
gombáját; áttetsző kopások bolyha 
ragad szálakat borsoló öledbe.

Azt mondod: "Vérlázító kerti törpe 
a remény!" — Gipsz-kezét tördeli, szóra 
se méltat, darazsat zúgat régóta, 
mint fűben szétrobbant, levedzó körte —

most húroz föl üvegen zörgő körme.
Túszúrással szisszenő ujjak tömpe 
árnya szövi be a hiányt dönögve.

Ittlétünk agyonmosott zokniját 
húznád a fákra, húznád lám, a földre, 
mely több, még több sötétségért kiált.

Ritmusa rád vár
Verebek számysuhogását kelti az éhség, 
anyanyelvén csipegetné szája jutalmát; 
szeme csöpp tükre ha villan: halk dara-zörgést 

perget a kóró.

Hamuval szórom a járdát, cirmos a lábnyom; 
lehelet fellege zúdul, fejszecsapások 
zuhogó sátra a fészer —  szót hasogatva 

fújtat a mondat.

Tüzelek... Téli imádság csap föl a fából, 
parazsán izzik a hangsúly. Pattog a gyújtás, 
kitörő sóhaja lángol: táncokat ingat, 

nyaldos a nyelve.

Odakünn nyúlik a jégcsap, s orgonasípok 
aranyos törzse világol. Drágakövekként 
vacogó fényeket áraszt ablakom érdes, 

furcsa virága.

A talányt átmelegítő forma fegyelmét 
követeld! Az szabadit föl, ritmusa Rád vár, 
Gyönyörűségem, létet sokszorozó, vad 

szívdobogással.

Abbamaradt
Arról, hogy itt éltetek egykor, 
jócskán elkoszolódott, megtört 
fedelű, kis jegyzetfüzetem 
is tanúskodhat — kit érdekel? —, 
melybe szorgalmasan — hogy minden 
egy helyen legyen! — címeteket 
s telefonszámotokat Írtam.
Többször cserépkályhánk vidáman 
pattogó tüzére akartam 
vetni e túl gyorsan elévült 
és kiselejtezésre váró 
címjegyzékemet, jóllehet az 
utolsó pillanatban mindig 
visszatartott valami. Ami 
a veletek való kapcsolat, 
viszonyaink laza emléke?
Lehetséges bizonyítéka?
Az egyszer-valóban-éltünk-itt 
szél járása. Meg-megránduló
arcizom a száj szegletében.
Elsimuló vitáink bája.
Példabeszédekben pipáló 
halak ezüstpénz-sokasága.
Légvár? Abbamaradt szülőföld.

HELIKON

VERSEI
Egy lapát parázs
Jég lakkozta palást, kéreg a téli táj... 
Páncéljára fagyott csipke, vitézkötés 

szikrázó ropogásán 
egy helyben topog ó! az út,

mely hozzám vezet el Téged a zűzmarás, 
áttetsző, üveges hajkoronákon át.

Deres tülevelék közt 
botorkálsz, dideregve jössz,

hogy ismét magadon fölmelegíts. Fagyos 
orcám járja csak át újra a szárnyalás 

őrült szívdobogását 
izzító, gyönyörű varázs.

Egy lapát parazsat szór be a régi kihűlt 
vaskályhába: ma így gyújt be az éledő, 

avitt vágyakozás, mely 
pattogó tüzeket vidít,

kulcsra zárja a szó nagykapuját, amíg 
némán gondol a sok hígvelejűre, kik 

üvöltözve keresték

Hazát kimarni
Morzsás térítőn terjed a révület: 
reszketve söpri össze magát a boly. 

Honfoglalása dörzspapírján 
koptat a dér, csiszol át a jég —  fagy.

Nyeglén gomolygó ördögi szürkület 
küzd most a nappal: túszul esett, fogoly 

fényén szivárvány fordul árván —  
égi kocsin kilazult kerékagy.

A szélmalomharc korcs szamarán üget, 
sovány vigaszként kushad a hóbagoly. 

Kántálva kánkánt jár a Balkán 
és vigyorogva fényit: "Ne lázadj!"

Vattába fullad itt a vörös, süket 
fülek dugóját ostromoló sikoly.

Sátáni portyán vész-toportyán 
nyalja a vért, mely az útra ráfagy.

Sokáig eltart még e szutyok-szüret.
Ki tudja meddig? — Erre se válaszolj! 

Nyirokba dermedt bűne láttán 
újra nyerészkedik ím, a dúlt agy?

Heródesként tombol a sors-küret, 
nyákos gubancán rezdül a szem komoly 

nézése. Összedrótozott szán 
nyekken, a mába farolva korhad.

Csúszdán a létünk: fényesedó ülep 
villantja tükrét —  így születik mosoly 

e méla földön, mint a burján, 
melynek a zúzmaradísze oly nagy

akár egy ünnep. Krákog a köd-sziget, 
ködben lakom, csak azt falom én! A moly 

rág ekkorát gyapjas hazáján, 
ekkora rést, mi nyugodni nem hagy.

Párállik, ásít —  mint huhogó üreg —  
odúm: kavargó, ködbe vesző gomoly. 

Hazát kimarni! — Most tanít lám, 
erre a tél. Csupa hóesés vagy.
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HELIKON

GALL ERNŐ

Kortársunk: Venczel József
Halálának 25. évfordulóján — naptár 

szerint megkésetten, ám nem halványuló 
emlékezéssel — Venczel Józsefet ébresztve, 
úgy idézzük fel kivételes teljesítményét és 
személyiségét, hogy egyre jobban tudatoso
dik bennünk: az erdélyi magyarságtudomány 
szociológiai megalapozóját tiszteljük benne. 
Azt a küldetéses kutatót, aki a társadalmi 
valóság megismerését annak jobbításával és 
a népszolgálattal kötötte össze. Társada
lomtudomány, kisebbségi etika és politika 
szerves egységet alkotott számára. Életmű
vének sajátos jellegét és értékét éppen ez a 
szintézis biztosította, ő  volt az, aki a faluku
tatásban, a demográfiai vizsgálódásokban 
jelentkező amatőrködést a szigorú tudo
mányos, empirikus búvárkodással váltotta fel, s 
e tekintetben olyan hagyományt létesített, 
amelynek érvényét és üzenetét mindmáig 
tapasztalhatjuk és hasznosíthatjuk.

Venczel József kétségtelenül eredeti, újító 
tudós volt. Az úttörő írástudók csoportjába 
tartozott, ám amit alkotott, nem valaminő 
partenogenezis termékeként született. Az in
novációval hagyományt teremtő Venczel Jó
zsef maga is az elődök hagyatékából, a 
kortársak eredményeiből építkezett. Miköz
ben az erdélyi magyar társadalomfeltárást 
új, korszerű irányba terelte, személyében, 
felfogásában és tevékenységében a folyto
nosságot is képviselte. A forrásvidék, amely
ből merített, tág volt és sokrétű. Semmi sem 
állt távolabb tőle, mint a provinciális bezár
kózás, de ez az európai kitekintésű és szel
lemiségű értelmiségi mindig és mindenben 
hű maradt transzilván gyökereihez. Hűsége 
azonban sohasem volt kritikátlan ragaszko
dás a múlthoz. Erdélyisége nem késztette 
arra, hogy megbéküljön környezete szűk 
adottságaival, korlátáival. Tradidonalizmu- 
sa elválaszthatatlannak bizonyult a legjobb 
értelemben vett modernségtől. Magyarság- 
tudata sohasem torzult kizárólagossá, nyi
tott volt mind a szűkebb pátriájában meg
élhető másságok, különösképp a román tu
dom ányosság csúcseredményei, mind a 
nagyvilág jövőbe mutató paradigmái iránt. 
Vérbeli transzilvanistaként közeledett a 
szász honismereti törekvésekhez és megha
tározó impulzusként fogadta be a D. Gusti 
nevéhez kapcsolódó "bukaresti szociológiai 
iskola" koncepcióját és módszertanát.

A külső hatásokat mindig honi előzmé
nyekkel, régebbi és újabb kezdeményezé
sekkel társította, s ez az ötvözet magán vi
selte egyéni hitvallásának a jegyeit. Ebben a 
szellemben viszonyult az Erdélyi Fiatalok ál
tal végzett falumunkához, illetve falukuta
táshoz is. Ez a fiatal értelmiségiekből to- 
borzódott csoport már 1930-ban faluszemi
náriumot szervezett, előadásokat, vitákat 
rendezett és kutatásokat végzett. Felfogásuk 
szerint az erdélyi magyarság kétrétegű nép
csoporttá alakult. Régi vezető rétege — a 
földbirtokosok, a dzsentri és a bürokrácia — 
eltűnt, helyét a középosztály foglalta el. A 
nép többsége azonban falun lakott (72-73%), 
innen az Erdélyi Fiatalok szemléletében az a 
központi hely, amelyet a falusi lakosság, a 
parasztság foglal el. Ami a középosztályhoz 
tartozó értelmiség szerepét illeti, a falu felé 
fordult fiatal írástudók úgy vélték, hogy őket 
felelősség terheli a néptömegek szociális és

nemzetiségi problémáiért. A felelősség válla
lása elkötelezettekké tette őket, s ez a nép
szolgálat teljesítésében jelentkezett. A nép 
között a népért kívántak dolgozni, alkotni és 
hatni. Ideológiájukban felismerhető volt 
Ady Endre, Móricz Zsigmond és Szabó De
zső erőteljes hatása, de ők szintén a Gusti- 
féle iskola vonzásába kerültek.

Krédójukat — többek között — Mikó Im
re tolmácsolta, aki Az erdélyi falu és a nemze
tiségi kérdés című munkáját (1932), amelyben 
a Kolozsborsán és más községekben végzett 
kutatásaikat összegezte, a következő konk
lúzióval zárta: "A magyar intellektuel ifjúság 
pedig mit tehet? BeáÚunk közkatonának a 
magyar jövő: a munkások és parasztok sorá
ba s az ő érdekeik értelmi szolgálatában ke
ressük letűnő középosztályunk új nem
zedékének a jövő társadalmához való jogát."

Mikó Imre zárókövetkeztetéseivel cseng 
egybe az Erdélyi Fiatalok másik vezető egyé
niségének, László Dezsőnek az üzenete, 
amelynek summája — könyv alakban — ép
pen a közelmúltban került piacra. László De
zső annak idején kihívásnak, biztatásnak 
szánta tételét, hogy a kisebbségi lét nem csu
pán elnyomást, diszkriminációt, nemzetha- 
lált, hanem addig ismeretlen életlehető
ségeket, alkotásra késztető és kényszerítő 
körülményeket jelent. A kisebbségi életnek 
— László Dezső szerint — ajándékai is van
nak! Ezek az ajándékok pedig — az elszakí- 
tottsággal dacoló — mélyebb, bensőbb nem
zettudatban és egységben, a lelki magyarság 
megélésében, s — az anyanemzetnél követ
kezetesebb — demokratikus szellemben je
lentkeznek. A kisebbségi sors ajándékának 
számít a magyar élet elfogulatlan(abb) szem
léletének a lehetősége is.

Látni fogjuk, hogy az Erdélyi Fiatalok 
programja és magyarságszemlélete több 
ponton is érintkezik a Venczel Józsefével. A 
kettő mégsem azonos egymással. Viszo
nyukra talán a "megőrizve meghaladás" he
geli képlete volna jellemző. A különbségek 
nem csupán bizonyos nemzedéki differenci
ákból származtak. Venczel esetében ugyanis 
egy átfogó, koherens szerkezetű, rendszerré 
kiépített felfogással van dolgunk. Olyan el
méleti és módszertani egységgel, amely a 
tudományosság magas igényeit kielégítve, a 
gyakorlati alkalmazás során is bebizonyítot
ta valóságközelségét, valamint hatékonysá
gát.

Jól példázható mindez a Gusti-iskolához 
való viszonyulásban. A magyar falukutatók 
és a bukaresti monografikus szociológiai 
irányzat közötti kapcsolatokat taglaló tanul
mányában (Dimitrie Gusti és az erdélyi magyar 
falukutatók, Korunk, 1970/6.) Venczel szám
ba veszi e nexus kialakulásának és fejlődésé
nek főbb mozzanatait, s mindazokat, akik 
munkásságukkal ezt az együttműködést 
megvalósították. A két világháború közötti 
évekre visszatekintve, Venczel jelzi, hogy 
1935-ben az Erdélyi Múzeum számára ő fog
lalta össze a falumunka s az erdélyi falumun- 
ka-mozgalom "kátéját", amely az 1933-ban 
félbemaradt erőfeszítéseket volt hivatott új
raindítani és elméletileg aládúcolni. Ezt a 
feladatot Gusti professzornak akkoriban 
megjelent tanulmányára támaszkodva vé
gezte el, amit ama körülmény is elősegített,

hogy a jeles román szociológus ebben az 
írásában foglalta össze munkásságának tízé
ves tapasztalatait és tanulságait. Venczel ta
nulmánya kedvező visszhangot váltott ki 
Gusti körében is. Meghívták, hogy a román 
fővárosban, a Gusti vezette intézetben tanul
mányozza a monografikus iskola tanát és 
metodológiáját. Venczel József az 1935— 
1936. tanév második szemeszterét töltötte 
Gustiék tudományos műhelyében. Sokat
mondó egybeesésnek vélem, hogy kb. ebben 
az időben járt ott — romániai útja során — 
Németh László is, aki— benyomásai alapján 
— a következőket írta: "Gusti professzor szo
ciológiai munkássága, azt hiszem, a legna
gyobb erőfeszítése a fiatal Romániának."

Hangsúlyozni szeretném, hogy Venczel 
József nem szolgai módon vette át, nem gé
piesen alkalmazta a Gusti-féle társadalom- 
kutatás szempontjait, ő  alkotó módon, a 
magyar, az erdélyi sajátosságok és hagyomá
nyok figyelembe vételével ültette át a román 
szociológusok tapasztalatait. Az Erdélyi Mú- 
zeum-nak írt — előbb említett — összefogla
lójában például párhuzamba állította a 
bukaresti iskola tételeit Qrtutay Gyulának a 
strukturális-funkcionális falukutatásról ak
koriban közreadott elemzésével. Erdélyi ta
lajon, erdélyi szükségletek ösztönzésére 
Venczel rendkívül vonzónak és termékenyí
tőnek érezhette a szociológia militans, a cse
lekvésre, küzdelemre késztető társadalom- 
kutatás Gusti megfogalmazta jeligéjét. A bu
karesti professzor ugyanis a konkrét valóság 
konkrét felmérésére szólított, s az empirikus 
kutatások révén, azok szorgalmazásával 
akart kitömi az életidegen katedra-szocioló
gia válságából. Venczel az erdélyi helyzettel 
és feladatokkal összhangban találhatta a ro
mániai falvak interdiszciplináris megközelí
tésű  fe ltérk ép ezésére , m on ografik u s  
szám bavételére irányuló koncepciózus, 
tervszerű munka példáját. Rokontörekvésre 
ismerhetett abban is, hogy Gustiék a kutatá
sokat mindig csoport-tevékenységként fog
ták fel, a tudományos búvárkodást pedig 
összekötötték a falu felemelését célzó sokirá
nyú, gazdasági, kulturális, egészségügyi, 
nevelő stb. gyakorlattal. Közelinek érezhette 
magához, hogy a bukeresti iskola számára a 
falukutatás, a falumunka szervesen illeszke
dett az új értelmiségi nemzedékek felelős
ségteljes nevelésébe. Rokonszenves lehetett 
számára, hogy az elkészült monográfiák
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summájaként Gusti egy nemzettudomány 
kialakítását szorgalmazta, hisz ez a modell a 
romániai magyar nemzeti kisebbség tudo
mányos kataszterének az elkészítésére sar
kallta. Nem idegenkedett, hanem elfogadta, 
hogy Gustinál nincs éles határvonal tudo
mány és politika között.

E két doménium találkozásának jegyé
ben dolgozta ki az önsimeretre vonatkozó 
koncepcióját, amelyben tudományos, etikai 
és közéleti munkásságának legfontosabb 
elemét fedezhetjük fel. A kisebbségi önisme
ret szorgalmazásában annak a Széchenyinek a 
hagyatékából inspirálódik, aki a magyar va
lóság kendőzetlen felmérésével kívánta az 
önvizsgálatot bátorítani, hogy ezen az úton 
a nem zet állapotának és kívánalmainak 
megfelelő reformok kijelöléséhez és életbe 
ültetéséhez jusson el. A nagy előddel együtt 
hirdeti, hogy a javító, megújító cselekvésnek 
a teljes helyzetismeretre kell támaszkodnia.

A Széchenyi ihlette nemzetismeret kor
szerű, erdélyi feltámasztásában Venczel más 
forrásokból is merített. Előszeretettel hivat
kozott a német Volkskunde-mozgalom ered
ményeire, valamint Le Play európai család
monográfiáira. A meghatározó tudományos 
előzmények között tartotta számon a statisz
tika kereteiből kinövő — Ferdinand Tönnies 
nevével fémjelzett — szociográfiát is.

Venczel József szemében nem csupán a 
tudomány és a politika érintkezése volt kívá
natos. Nélkülözhetetlennek tekintette az er
kölcstan funkcióját is. Ezért üdvözölte oly 
melegen Makkai Sándor erdélyi magyar ön
revízióra szólító könyvét, amelyet a szüksé
ges erkölcsi megújhodás serkentőjeként 
értékelt. Ez a morális "forradalom" táplálhat
ta azokat a "kiművelt emberfőket", akikben 
a megvalósításra váró reformok és e refor
mok szellemében kibontakozó nemzetépítés 
képviselőit, hordozóit látta. Csak az erkölcsi 
alapokkal rendelkező társadalompolitikától 
várta a nemzetépítő szándék sikerét. E társa
dalompolitika fórumává avatta — társaival 
együtt — a Hitel című folyóiratot.

444

Az erdélyi magyar társadalomkutatás és 
társadalomismeret másik műhelye, illetve 
szócsöve az 1926-ban rajtolt baloldali Korunk 
volt. Az 1929-től fogva Gaál Gábor szerkesz
tette lapban otthonra, folytatóra talált az a 
szociológia, amelyet Jászi Oszkár annak ide
jén "csatakiáltásként" hirdetett meg a Ma
gyar Ugaron. Joggal állapította megSzabó T. 
Attila, hogy Erdélyben "az első társada
lomismertető cikkek... a Korunkban jelentek 
meg." (A transylván magyar társadalomkutatás, 
1938,12-14) A folyóirat érdemei közé sorol
hatjuk, hogy megkülönböztetett figyelmet 
fordított a magyar népi írók, falukutatók és 
szodográfusok munkáira, amelyeket kriti
kailag is értelmezett. A Hitel megítélésében 
azonban a Korunk munkatársai nem jártak 
el kellő tárgyilagossággal. Megközelítéseik 
ideológiai elfogultságról is árulkodtak. Ha a 
Vásárhelyi Találkozó előkészítésében és 
munkálatai során (1937) például Balogh Ed
gár és Venczd József jól együttműködött, a 
Hitel önismereti duktusa páratlan értékének 
felismeréséhez sok időre volt szükségünk. 
Sajnos.

Erről önbírálatilag is számot adva, a ma
gam eszmei változásaira visszatekintve, már 
régóta tudom, milyen ösztökélő, új távlato
kat nyitó hatással volt rám a Venczel József 
gon dolatvilágával való  előítéletm entes

szembesülés. Ma itt elmondhatom, hogy a 
sztálinizmus bűneinek tudatosulása folytán 
beállt válságban, a keserű csalódások szorí
tásában, amikor új értékek és kiutak után 
kutattam, a venczeli életmű biztos fogódzót 
kínált. Nem követhettem őt a statisztika, ál
talában a társadalmi jelenségek kvantifikálá- 
sának mesteri kezelésében, de megerősített a 
nemzetiségi problematika tudományos vizs
gálatában, s ez számomra életfontosságúnak 
bizonyult. Megoldást nyújtott az értelmiség 
szerepének, társadalmi-kisebbségi elkötele
zettségének — a honiság talaján való — új
raértékeléséhez. A világszerte kibontakozó 
"etnikai reneszánsz" idején arra bátorított, 
hogy a romániai magyarság valóságának — 
az adott körülmények között lehetséges — 
kutatásával, annak támogatásával járuljak 
hozzá a nemzetrész önazonosságának a vé
delméhez. Jelképesnek érzem, hogy a dog- 
matizmusból való ébredezésemet kifejező 
könyvemnek az ő törekvéseire utaló címet 
adtam: Tegnapi és mai önismeret (1975).

Tanúságtétellel tartozom a tekintetben is, 
hogy eszmevilágának vonzerejét az ő szemé
lyes varázsa, az egyéniségéből kisugárzó 
szinte hipnotikus erő fokozta fel. Hadd idéz
zem Imreh Istvánt, a régi tanítványt, munka
társat és barátot, aki rendkívül hiteles portrét 
vázolt fel róla. "Nem találkoztunk életünk 
során emberrel — írja Imreh —, aki oly ke
gyetlen aszkézissel küzdött meg fáradtságá
val, gyengeségével, mint ő. A szellemi égés, 
a megismerés vágyának lobogása, a gondo
latok megragadásának és kifejezésének ma
gas hőfoka szinte testetlenné változtatta, 
tudományos életünk olyan fénycsóvájává, 
amelyet a szüntelenül vívódó értelem izzí
tott, hogy behatoljon létezésünk módjába és 
létünk értelmébe." Ehhez nincs mit hozzá
tenni...

És csodálkozni sem lehet, nem is kell 
azon, hogy a Korunk második (1957-ben in
dult) folyama számára — a magunk eszmei 
emandpálódásában és a folyóirat nemzetisé
gi funkciójának teljesítésében — az Imreh 
István említette "fénycsóva" utat világított. E 
szerepéről részletesen is beszámoltam Szám
vetés című könyvemben (1995), amelyben a

Szilágyi Béla: Fent és lent

— HELIKON------------------
Korunk szerkesztőségében eltöltött 27 év né
hány, számomra lényegesnek mutatkozó 
problémáját, fejleményét idéztem fel. E 
könyv egyik alapvető fejezetének címe így 
hangzik: A Venczel-modell kisugárzása. En
gedtessék meg, hogy e kisugárzás érzékelte
tésére magamat is idézzem. "Vitathatatlan — 
írtam —, a venczeli modell varázsának titka
— a tudomány s a közösségi tevékenység 
egységén belül — a társadalomkutatásnak 
biztosított kivételes szerepben rejlett. Ne fe
ledjük, a hatvanas évek végén s a hetvenesek 
elején nem csupán a nemzetiségi tudat önre
víziója vált elkerülhetetlenné, de ezek voltak 
azok az évek, amelyekben — elsüllyedt At
lantiszként — a nem ideologikus társada
lomtudomány, a szociográfia s a szociológia 
is kezdett kiemelkedni a hatalmi eszközök
kel kiváltott amnéziák homályából. Az 
«igazságban való élés» egyre erősebben je
lentkező vágya a társadalmi valóság, a té
nyek tárgyilagos feltárását sarkallta, s ez az 
impulzus megfelelő szemlélet és módszer
tan megtalálását sürgette." (146 1.)

Az egykori szerkesztő kevés elégtétele 
közé számítja, hogy a "rehabilitált” Venczel 
József néhány írását gondozhatta és nyom
dafestékhez juttathatta, üyeténképp — az 
említett — szemléletet és módszertant az ol
vasók, a fiatal kutatók számára közvetíthet
te. Számomra ezt az elégtételt a jóvátétel 
erkölcsi obligációjának néminemű teljesítése is 
fűtötte. Ugyanez a morális kötelesség buzdí
tott arra is, hogy kivegyem részemet Venczel 
Józsefnek az egyetemre való visszavételének 
az elősegítéséből is. Itt természtesen döntő 
motivációként mozgatott annak a tudata, 
hogy ezzel a jövő társadalomkutatóinak az 
ügyét is szolgálom.

*44
Fájdalom, a sors kevés időt hagyott Ven

czel József újrakezdett tudományos, nevelői 
és közírói tevékenységének kiteljesítésére. 
Éppen ezért a mai megemlékezésen fel kell 
vetnünk a kérdést: hogyan alakult Venczel 
József utóélete? És továbbá: mit tehetünk, 
mit kell tennünk örökségének továbbéltetése 
végett?

E kérdésekre adandó válaszok egyrészt 
megnyugtatóak, másrészt viszont bizonyos 
aggodalmat is sugallnak. Megnyugtató és 
örömteli, hogy írásai — AHitel legfontosabb 
cikkeivel, tanulmányaival együtt — több ki
adásban is eljutottak a szakemberekhez, va
lamint az érdeklődő közönséghez. Élővé 
tették hagyatékát a múlt években megtartott 
tudományos szimpózionok és megemléke
zések. Tanúsíthatom, hogy az erdélyi fiatal 
szociológusok (köztük az én doktorandusa
im is) szép számban vállalják az önismeret 
korszerű művelését, az etnikumközi viszo
nyok kutatását. A professzionalizmus szín
vonala — hála a különböző külföldi ösz
töndíjaknak is — biztatóan növekszik, de 
mintha ritkulna azoknak a száma, akik a 
venczeli modell belső tagoltságát, a tudo
mányos vizsgálódás s az erkölcsileg moti
vált népszolgálat egységét magukra nézve 
kötelezőnek éreznék. Vajon anakronizmussá 
vált volna-e ez az értelmiségi elköteleződés? 
A jelen s a jövő a szenvtelen, semleges, érték
mentés szakembernek nyújtaná-e a pálmát? 
Nem hinném, s a romániai magyarság hely
zete sem e magatartás dominanciáját igazol- 
ja.

Venczel József ethosza tehát korszerű, ő 
maga kortársunk maradt.
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HELIKON

ORBÁN JÁNOS DÉNES

Vajda Albert csütörtököt mond
Életem  első tizennyolc évét, nagyon rö

vid kiruccanásoktól eltekintve, Brassóban 
éltem  le. Anyám  negyvennyolc éves volt, 
amikor m egszülettem , apám negyvenki
lenc. Véletlenül fogantam, egy betegség  
után, am ely rövid időre ismét megajándé
kozta anyámat az anyává levés lehetősé
gével, persze anyám tudta nélkül. A maga 
kilencvenöt kilós nyugalm ában anyám  
m eg se pasztillázta a terhességet. Hat hó
napos lehettem  ott bent, amikor érezni 
kezdte a mocorgást, de terhességre nem  
gyanakodott. A körorvos diadalmasan sü
tötte ki, hogy rosszindulatú rákos daganat 
feszíti anyám  alhasát, és minél előbbi m ű
tétet javasolt. Életemet ápolónő kereszt
anyámnak köszönhetem , aki hátha mégis 
alapon befecskendezte anyám vizeletét a 
békába, m elyben jobban bízott, mint az 
orvosokban m eg műszereikben. így  lege
lőbb a béka értesült az eljövetelről, tőle 
m e g  a k ereszta n y á m , tő le  an yám  és 
anyám tól apám, aki majd m egőrült az 
öröm től, biztosra vette, hogy két leány 
után immár föltétlenül fia lesz, szobrot 
akart em eltetni anyámnak, és váltig hajto
gatta, hogy tudja ugyan, hogy az ilyen  
későn született kölykök vagy hülyék lesz
nek, vagy ped ig lángelmék, de ő bizonyos 
abban, h ogy az ő fia az utóbbi kategóriába 
fog tartozni. Mai napig sem  vagyok bizo
nyos abban, hogy igaza volt.

A szülés könnyű volt, és kilenc éves 
korom ig éltem  ártatlan és javarészt felhőt
len gyerekkoromat. Virgonc voltam  és ag
resszív, és tudásszomjam végtelen volt, 
így  napjaim egyharmadát tanulva-olvas- 
va, egyharm adát a sportpályán m eg az 
összes létező fán töltöttem, a harmadik 
harmadot m eg persze édesen átaludtam.

A változás kilenc éves koromban kö
vetkezett be. A nap beosztása nem  válto
zott, inkább a körülmények. Apám  m eg
betegedett, egy infarktus következtében  
bal fele m egbénult, és hat és fél éven ke
resztül nyomta az ágyat, egészen haláláig. 
Ez m indenképpen súlyos csapás volt; az 
anyagiak szempontjából is, főleg hogy ak
kortájt kezdett szorulni a szocializm us sa
tuja, ami többek között azt jelentette, hogy  
egy háromtagú család (a nővéreim  már 
rég elrepültek) akár éhen is dögölhetett 
volna a betegnyugdíjból, m elynek egy
harm adát ráadásul gyógyszerre kellett 
költeni. Szerencsére a balkáni ember sokat 
kibír, s egy  kis kertészkedésnek m eg állat- 
tenyésztésnek m eg anyám ügyességének  
köszönhetően végül is sosem  volt üres az 
asztal. A földgázt m eg a villanyt viszont 
könyörtelenül kiporciózták, és a nekünk  
kiszám ított m ennyiség csak arra volt elég, 
hogy egy szobát, a konyhát m eg a fürdő
szobát fűtsük-világítsuk, így mindhár
m an e g y  szobában  szoru ltunk  össze. 
Illetve inkább ketten apámmal, mert a- 
nyám  egész nap a konyhában foglalatos
kodott, m eg sorban állt.

Ha már így alakult, apám azt tűzte ki

célul, hogy m e g tö lti e lm ém et tu d o 
mánnyal és intelmekkel. Hat és fél évig  
napi sok órán keresztül ültem  a fotelban 
vagy az íróasztalomnál, vagy feküdtem az 
ágyban, olvastam, közben beszélgettem  
apámmal, és mindketten hallgattuk a Sza
bad Európa Rádiót. Nem tudom, hogy 
tudtam egyszerre háromfelé figyelni, de  
ez akkor föl sem  tűnt, magától értetődő 
volt, hogy m indig élénk agyam mindent 
magába szív.

Apám gáz- és vízvezeték-szerelő volt, 
m eg ezermester. Tizenkilenc éves korában 
érkezett, faluról, volt egy öltöny ruhája, 
egy kezeslábasa, néhány váltás fehérne
műje és egy táska szerszáma. H uszonöt 
éves korában már házat vett magának. 
N em  tudom, hogy csinálta, hogy m eggaz
dagodott — már amennyire m eg lehetett 
gazdagodni a szocializm us ideje alatt egy  
megrögzött antikommunistának — , am el
lett pedig több száz előadást és mégannyi

filmet nézett meg, betéve tudta válogatott 
könyvekből álló könyvtárat, és m ég mula
tott, kirándult m eg utazott, és több évig  
járt tánciskolába. Azóta is teljesen érthe
tetlen szám omra elméjének m űködése. 
M inden különösebb végzettség  nélkül 
bárm ihez értett. M ég azzal is keresett 
pénzt, hogy tervrajzokat készített mérnö
kök számára; műszaki egyetem et végző  
nővéreimen, m eg rajtam is, aki elit mate
matika-fizika osztályba jártam, bármikor 
segített, ha a reál tantárgyak buktatóit 
nem  tudtuk legyőzni. Fejből, m inden do
kumentáció nélkül. Később, halála után 
bukkantam rá nagyon régi, nagyon jó és 
agyonolvasott matematika- m eg fizika
könyvekre —  annak idején valószínűleg  
egyedül képezte ki magát.

Kedvesnek viszont csöppet sem  volt 
kedves. Szeszélyes volt, arrogáns, öntelt 
és durva. De soha nem  ütött meg. N em  
volt szabad tegeznem  Míg meg nem  be
tegedett, nem  is nagyon szólított meg, in
kább csak anyámon keresztül. "Mondd

m eg a gyermeknek, hogy..." Hóbortjairól, 
kalandjairól regényt lehetne írni —  de 
azok már az anyám  emlékei.

Emlékszem, nagyon vártam, hogy ha
zaérjek az iskolából, és betelepedhessek a 
fotelba, olvassak és hallgassam  apámat 
m eg a Szabad Európát. Apám  soha nem  
mesélt az életéről. Legfeljebb utazásairól. 
De leginkább irodalomról, színházról, fi
zikáról, matematikáról, műszakiakról. A 
Szabad Európa Rádió pedig mindenről.

Ha valakit-valamit imádni és dicsőíte
ni lehet az emberiség, a kultúra és a ma
gyarság szolgálatáért, akkor az a nyolc
vanas évek Szabad Európa Rádiója. N e
künk, akkor és ott, Brassóban, a kulturáli
san régóta lehanyatlott végvárban, a Me
dúza-arcú szocializm usban bárkinél na
gyobb szükségünk volt valamire, ami tu
dassa velünk: nem  felejtettek el minket. 
Színház ritkán volt, templomba járni rü
helltünk, a televízóban csak a szokásos 
hőbörgést láthattuk. K önyv az volt, ren
geteg, de a H angot, a Képet nem  pótolhat
ta. A Szabad Európa Rádió kapcsolt össze  
a vüág és a m agyarság többi részével. A  
készülék ott állott apám  ágyának párká
nyán, számomra érthetetlen kapcsolású  
kábelek, tranzisztorok, hurkok diadal
maskodtak a zavaró relék fölött, s a Sza
bad Európa Rádió hangja tisztán és dia
dalmasan töltötte m eg a szobát, reggel 
öttől éjjel egyig. Hallgattam olvasás és be
szélgetés közben, hallgattam félálomban  
és álmomban is. Politikát, történelmet, ré
gi és új zenét, humort és technikát és etikát 
és etikettet, mindent. Évek múltán egy- 
egy filmet nézve vagy könyvet olvasva  
hirtelen ráébredtem, hogy én ezt a filmet, 
ezt a könyvet hallottam, és szinte úgy  hal
lottam, ahogy m ost látom  vagy o lvasom  
Ha ki mit tud versenyeket nézek a tévé
ben, és kisujjból válaszolok szinte m inden  
kérdésre, tudom , hogy ezt is a Rádióból 
tanultam

Hallgattam és hallgattam Kovács D é
nesi, Molnár Györgyöt, Bányász Katót, 
mindenkit. És persze Vajda Albertet. És 
megtelt a szoba vidám sággal és remény
nyel, és egy idő után már csak röhögni 
tudtunk azon a tragikus bábjátékon, ál
landó főszereplőin, a Surmósapkás Ci
p é sz le g é n y e n  m eg  a H ervad t Orrú  
Bábán. Már régóta nem  gyűlöltük őket, 
sőt, ha leléptek volna a színpadról, akkor 
elvesztettük volna kedvenc színészein
ket. O lyan v o lt, m intha eg y  h o sszú 
hosszú  folytatásos film et néznénk na
ponta, egy Borzasztó kedves családot (igen, 
A1 Bundy is cipőkkel foglalatoskodott). 
Ők fejlesztették ki a groteszk, az abszurd 
iránti affinitásunkat, a humorunkat. N em  
véletlen, hogy mind a magyar, m ind a 
román népnek annyira káprázatos a hu
mora. Apám , aki m indaddig nem  volt egy  
vicces típus, teljesen fölengedett, és éle
temben olyan jóízű röhögést nem  láttam, 
mint am ilyen az övé volt. Persze ehhez 
kellett a Szabad Európa Rádió, mint az 
Igazság és Objektivitás és a N agy Felbuj
tó, m eg az optimista m egközelítés Pro-

» » » » » »
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fesszora. Mert bármennyire tragikus is 
volt a kelet-európai helyzet — és ezt nem  
felejtette el hangsúlyozni —  a Rádió m ég
is vidám  volt, mert a Rádió tudta, hogy a 
nagy tragédiákat csak úgy lehet elviselni, 
ha gúnyt űzöl belőlük.

A családban m indenkinek m egvolt a 
maga kedvence. Én Kovács D énest szeret
tem, akit úgy  képzeltem  el, mint Mikszáth 
Kálmán és egy erős dohányos öreg angol 
úriember kereszteződését. Anyám  a fá
radt és melankolikus Molnár Györgyöt. 
A pám  em bere Vajda Albert volt. Vala
hányszor Vajda Albert m egszólalt, apám  
arca fölragyogott; gyakran szinte extati- 
kus állapotba került. Bár én is kedveltem  
Vajda Albertet, nem  értettem apám rajon
gását: Vajda Albert érdekes volt, de nem  
briliáns, sokszor laposak, elcsépeltek vol
tak a tréfái. Most már inkább értem: a 
Vajda Albert szerkesztette Slágerpatika 
apám  ifjúkorát elevenítette föl, a negyve
nes évek  fü lled t tangóit, sanzonjait, a 
tánciskolát, a régi magyar filmeket, szín
darabokat és operetteket, Karády Kata
lint, Jávor Pált, Sárdy Jánost. És mikor 
Vajda Albert mesélt vagy bejátszotta a régi 
dalokat, apám  em lékezett, m ulatott és 
táncolt.

Keveset tudok Vajda Albertról. Talán 
zene- vagy librettószerző volt, m eg hu
morista, ötvenhatban menekült, és H o n 
dában te lepedett le. Ő szerkesztette a 
Slágerpatikát, és m inden csütörtökön, a 
Forgószínpad cím ű furcsaság-magazin vé
gén, csütörtököt mondott. Azaz bejelen
tették, h ogy "Vajda Albert csütörtököt 
mond", és akkor Vajda Albert humoros 
eseteket m esélt, vagy vidám  eszm éket 
futtatott. H ogy például a szálem  álejkum  
etimológiája: M ohamed próféta megkér
dezte a piacon a nénitől, hogy mi az, amit 
árul. "Szalámi az, lelkem" —  felelte a néni. 
M eg ilyenek.

Mikor Vajda Albert csütörtököt m on
dott, pisszenni sem  volt szabad.

Most, tizenannyi év  után Borgesba ha
barodva m indent m ásképpen magyará
zok.

A magyarázatok fantazmagóriák, köl
tői őrültségek. Apám , az ágybanfekvő, 
gondolkodó és em lékező apám most Fu- 
nes, az em lékező. Ó az, aki megálm odott 
engem , hogy én újra álm odhassam  őt. És 
másokat. A Szabad Európa Rádiót. Vajda 
Albertet, aki csütörtököt mond.

A z a csütörtököt mondás valami na
gyon  fontosat takarhatott, nem  létezik, 
hogy apám, Funes, Cinakán tévedett vol
na.

Egy késő nyári napon apám rosszul 
lett. K ihívtuk az orvost. A nap beragyogta 
a szobát, apám  pedig jajgatott, hogy iszo
nyú sötétség van, húzzuk föl a redőnyö
ket. És hirtelen meghalt. Az orvosnak tíz 
percébe került, am íg föltámasztotta.

M ég négy hónapig élt. A négy hónap  
alatt kétnaponta egyszer ha megszólalt, 
akkor is egy-egy tőm ondat erejéig. N em  
volt őrült. Fölkelt, e lvégezte a dolgát, 
evett. És bámult a sem m ibe, nagyon tisz

ta, nagyon kék és nagyon ragyogó sze
mekkel. Ha kérdeztük, nem  felelt. N é
hány év  m úlva, amikor két vagy három  
"van-e élet a halál után" típusú könyvet 
olvastam, eltűnődtem: talán látta azt a túl
világé fényt és azokat a leírhatatlanul szép  
réteket, m elyekről a klinikai halálból 
visszatérők m esélnek. Valamit m egtu
dott, valamit, ami beavatta és m egnyug
tatta hatvanöt nehéz, viharos év  után.

Időnként éreztem, hogy néz. Fölnéz
tem, és valóban: nézett, tisztán, és végte
len, néma szeretettel. Ahogy egy apa nézi 
jó úton haladó, szépen fejlődő, tizenöt 
éves kamaszfiát, nyugtáztam magamban, 
és boldogan m osolyogtam  vissza.

Kétszer fordult elő, hogy artikulálatlan 
üvöltés szakadt föl belőle. Nézett, és hir
telen eltorzult az arca, és üvöltött, valami 
földöntúli kétségbeeséssel. N em  segély
kérés volt, ezt akkor is tudtam, ennek el
le n é r e  o d a u g r o tta m  és ö le lte m ,  
sim ogattam , am íg m egnyu god ott. És 
mindkét alkalommal Vajda Albert éppen  
csötörtököt mondott, és apám, akit föltá
madása után is elöntött a m elegség Vajda 
Albert hangjának hallatán, hihetetlen m ó
don pont akkor üvöltött.

Talán volt összefüggés. Talán apám ak
kor, kétszer is megpróbálta elm ondani ne
kem  és csak nekem, hogy mit tudott meg. 
A  végső igazságot vagy a mindent m eg
fejtő és birtokló szót, vagy mondatot, 
m ellyel legnagyobb kincsét, egyetlen fiát 
a v ilá g  urává tehette volna. D e nem  
m ondhatta ki, mert megakadályozták, 
mert nem beavatottnak tilos elmondani 
az igazságot. Talán az a szó vagy mondat 
Vajda Albert valamelyikcsütörtököt mon
dásában volt elrejtve, és apám, Funes, Ci
nakán már régóta sejtette, és a tízperces 
halál alatt megtudottak bebizonyították 
azt.

Talán azt akarta mondani, amit a Mennyei 
Atya mondott Jézusnak, Nagycsütörtökön, a 
Gecsemáné kertben, a Fiú igazi beavatásakor.

A z egyk or zsú fo lt szobában m ost 
anyám lakik, egyedül, és éli az özvegy
asszonyok sivár életét. A falakban talán 
m ég ott rezeg a Szabad Európa Rádió 
szent hangja, s a hang által az egész világ; 
az eskövői fényképről apám hihetetlen 
szem ei tüzelnek, a rádió most Bukarest 
m eg Marosvásárhely lapos adásait böm
böli, a magnó időnként Karády Katalint, 
Sárdy Jánost.

A Szabad Európa Rádió m egszűnt, 
Vajda Albert pár éve meghalt.

Nekem  pedig két esélyem  van. Meg
szerezni hat és fél év  szabadeurópás csü
törtökének hanganyagát, és rátalálni egy  
szóra, ami esetleg egy, a többitől egy kicsit 
eltérően hangsúlyozott létige, vagy kötő
szó, vagy személyes névmás, vagy egy  
banális mondat, amelyet százféleképpen  
lehet értelmezni. Vagy várni, hogy egy
szer, valahol, valamikor m egszólal egy  
rég megszűnt adó, egy halott bemondó  
bejelenti, hogy Vajda Albert csütörtököt 
m ond, és a rég meghalt Vajda Albert kö- 
hécsel egy kicsit, majd mondja a végső, az 
igazi, a Nagycsütörtököt.

HELIKON

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ
Szappanopera
Begyújtok a tisztálkodáshoz.
Reggeli mágiám kéziszatyorban: 
porhüvelyében a lélek, 
dobozában ott a szappan.
Úgy aránylik hozzám, 
mint zsiradékhoz a lúgkó - 
vak hit kell, és kézügyesség, 
hogy az utolsó kenet helye 
érintetlen maradjon.
Plusz veszódség, de még mindig 
köze van a megváltáshoz, 
mikor a nővel is számolok, 
és kevés izzadságszagot hagyok 
magamon: makulátlan tisztán 
kénsárgát, szoprán fölött 
tenort - mert most boldog 
befejezést ígér, ágyból végül 
ágyba menekülök vissza.
S tökéletlen vedlésem a mosdó
asztalnál továbbra is 
életben tartja Istent.

Rükverc
Először csak szórakozni vágyásból 
üldögélnék a folyóparton. Aztán 
pálfordulássá fajulna a dolog: 
előttem épp egy rák mászkálna föl és alá. 
Könnyű ezt így mondani, de ha lenne 
egy csöpp eszem, tanulhatnék a ráktól. 
(Önző vagyok, tehát nem mondanám el

senkinek.)
Nyilvánvaló, milyen előnyökkel indulnék: 
több ezer év civilizáció 
és az imént tanultak így együtt: 
maga a tökélyre vitt darwinizmus.
Lenne egy szendvicsem, azt még megenném, 
majd gyakorlatban is kipróbálni!
S a folyóparton temetnének el.

A mi időnk
Naptárgyilkos én, ledöbbenek: 
máris itt a mi időnk, 
a még nem és a már nem.

Átvészelni hát a telet - 
mától napiparancs!
Babszem Jankó én, még ne 
csaljam tőrbe a farkast, 
és ne jusson eszembe, hogy mi 
közöm nekem mindehhez, 
hogy milyen bendőból és mikor, 
ez most úgyis egy másik mese, 
és itt bent mint molekulák: 
bár ha faltól falig; 
tanuljuk meg az egynemút, 
izguljunk: a sötétben 
élmény-e még az első hó - 
a Föld és Ég, ha már úgyis 
mindenki érték
szimbólumokban gondolkodik.

A pokolról tehát most nem beszélek. 

1997. X. 31.
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PALKÓ MÁRIA

Bábel toronyháza
elm élkedések  egy "krónikáról”
Bálint Tibor új regénye sajnos 

sokat bajmolódik a történelmi ta
pasztalatok oknyomozó számba
vételével, a tanulságok felmu
tatásával és a nevelő célzat kiépí
tésével. Mindazonáltal megenge
di, hogy egy-két örökös újra- 
kérdezésre váró kérdésen is el
töprengjünk olvasás közben. De 
a válaszkereséshez nem elég a 
közvetlen  szövegm agyarázat. 
Valóban szükségünk van törté
nelmi háttérismeretekre. Újra fel 
kell idéznünk a közelmúltban át
élt kommunista ideológia okozta 
traumákat. Emlékeznünk kell a 
történelmi kísérletezésre, ami a 
közép-kelet-európai térségben 
folyt a zárt és homogén érték- 
rendszer megvalósítására, ami
kor ez a terrorisztikus politikai 
k ép ző d m én y  vá g y m íto szá t, 
üdvtörténetét erőszakkal is meg
próbálta közössé tenni. Feszült 
várakozásban eltöltött évekről 
szól a történet, aminek jól ismer
jük a végkimenetelét is saját ta
pasztalatunkból.

Mi tehát ez a regény: újrame- 
sélése a már jól ismert törté
netünknek? Igen, egyrészt az.^s 
miért ez a dm? Bábel toronyháza 
a bibliai Ószövetség egyik láza
dástörténetét evokálja, amelynek 
szimbolikája a keresztény nyuga
ti kultúrában nagyon releváns és 
folytonosan újraaktualizált. A 
történet szerint a Sineár földjén 
élt emberek megkísértették Isten 
hatalmát: monumentális torony 
építésébe kezdtek, amely várako
zásuk szerint az egekbe ért volna, 
jelezve, hogy az ember elérte az 
isteni kiváltságot, a tökéletessé
get és a mindenhatóságot. Az Is
ten büntetésből összezavarta  
nyelvüket. A meg nem értés foly
tán a nagy és erős közösség szét
esett, az emberek szétszéledtek, a 
torony sohasem készülhetett már 
el, de viseli emlékeztetőül a Bábel 
nevet az "összezavar" jelentésű 
héber "balal" ige után. Ahatalom- 
vágy és a kísértés tovább él, így 
aztán a mindig újabb reményte
len kísérletre csábító kudarctör
ténet időciklusonként megismé
teli önmagát.

A megtapasztalt kommunista 
periódus ezek szerint nem más, 
mint egy újabb ciklus, a Bábel- 
történet újra történése, és ilyen ér- 
te lem b en  újraritwlizdlása egy  
mítosznak. A történetek, jól tud
juk, változnak formájukban, a- 
hogy változnak az idők, de az 
alapszituádók, a történetvázak 
ismétlődnek, ahogy változatlan 
marad az emberi alaptermészet 
is. Az alapszituádó: várakozás a

vágy vagy az ígéret beteljesedé
sére, a bibliai vonatkoztatás pe
d ig  kulturális folytonosságba 
helyezi ezt a várakozást. Az újra- 
mesélésben hangsúlyeltolódás 
van: nagyobb nyomatékot nyer a 
keresztény hagyománykor, és a 
történetek ebből a perspektívá
ból nyernek értelmet.

Keresztény szempontból két
féle várakozó létezik: az engedet
len, aki Isten hatalmával szem
beszáll, amikor a világi életben 
tör vágyai felé, és megkíséreli lét
rehozni a földi tökéletességet, va
lamint az engedelmes várakozó, 
aki a földi életet végigszenvedve 
várja, hogy a túlvilágon bebo- 
csáttatást nyerjen Isten tökéletes
ségébe.

Várakozásban eltöltött embe
ri sorsok. Rózsa Kázmér, a volt 
tanár, a vallásos rend igaz őre
ként hirdeti az isteni tanítás vára
kozásra felszólító igéjét a re
gényben: "Nem hiábavaló, hogy 
ti mind nappal, mind éjjel ettől a 
kíntól emésztődtök. Tartsatok ki 
még egy kissé, s akkor szenvedé
setek vigasztalást nyer, éhsége
tek csillapul, szegénységetek  
gazdagsággá válik." Az ige tehát 
egyszerre parancs és ígéret. A 
igének engedelmeskedő várako
zó kötelessége az, ami ugyanak
kor jellemzője is: engedelmes, 
kitartó, szenvedő, tűrő, akaratá
nak nem szerezhet érvényt, tehát 
mindenképpen alárendelt szere
pet vesz fel, kiszolgáltatja magát 
egy másik akaratnak, a törvény
nek. Csakhogy a várakozó két
szeresen is kiszolgáltatott, hiszen 
az isteni törvény mellett ott van a 
földi élet jelenét kisajátító bűnös 
akarat, a hatalomra törők ígérete 
és parancsa, amely egyszerre kí
sértő és fenyegető. A keresztény 
kultúrkör hátterében a kommu
nizmus hatalombirtokosai az új 
lázadók, akik az örökké megúju
ló Bábel-történet folytatói. Rózsa 
Kázmér sorsa pedig a kiszolgál
tatottság példázata. Bár a legszé
lesebb rálátással rendelkezik  
történelmi jelenére, helyzetét 
mégis a kiszolgáltatottság és a te
hetetlenség határozza meg. Csak 
meglátásai lehetnek, de sorsa a 
tűrés, egészen addig, míg vára
kozása feloldódhat az ígéretben. 
Am ezek a kulcsfontosságú kije
lentései befolyásolják sorsát a vá
rakozás je lenében  is, m ivel 
súlyos ítéletalkotások a történel
mi helyzettel és az emberi alap- 
term észettel kapcsolatban. A 
kommunizmus, vagyis a regény 
jelenét uraló társadalmi ideoló
gia képviselője a titkosrendőr.

Szóbeli viszonyulásra szólítja fel 
Rózsa Kázmért, aminek rendkí
vül nagy a tétje, hiszen a megszó
lításra adott válasza vagy rögzíti 
őt a társadalom szim bolikus 
rendjében, vagy kitaszítja onnan. 
A tanár választ: az isteni tanítás 
szerint kitart vallásos hiténél, de 
egyúttal súlyos kritikát is mond 
az új társadalmi rendről: "Az iro
dalom nem színes rongyokban 
tetszelgő céda, hogy érdekből 
minden elfajult célt és eszmét ki
szolgáljon; a szolgaság pedig ak
kor is szolgaság, ha forradalom
ból vagy netán felszabadításból 
született." Miért kell egy kijelen
tés miatt elveszíteni egyetemi ka
tedráját és elnyom ottá, kita
szítottá válnia, miért kell egyálta
lán választania? A kijelentésből 
az a felismerés is érződik, hogy a 
szakrálistól eltávolodott társada
lmi ideológia és a kereszténység, 
a kétféle hit és ígéret kizárják egy
mást. Egyszerre nem lehet vára
kozni mind a kettőre, s bár az em
ber helyzeténél fogva kiszolgál
tatott, elkötelezettségét vállalnia 
kell.

A várakozásra való felszólítás 
ígéret és parancs, a parancsban 
pedig benne foglaltatik a fenye
getés is. A keresztény tanítás sze
rint az engedelmes várakozókat 
haláluk után a tökéletes boldog
ság várja, míg az engedetleneket 
a kárhozat. ígéretre és fenyege
tésre épül a kommunista üdvtan 
is, amelyet maga a helyi fő képvi
selő, Hamudius (Ceausescu) el
nök mond ki: "Csak néma és 
szívós küzdelem árán juthatunk 
fel a haladás és a civilizáció leg
magasabb fokára, csak így te
remthetjük meg a sokoldalúan 
fejlett szocialista társadalmat!" 
Az újabb bábeli cél tehát megint 
csak a csúcs; "a sokoldalúan fej
lett szocialista társadalom", a- 
mely a várakozás szerint tökéle
tességét az erőösszpontosítás és a 
végtelen tudás hatalmában fogja 
elérni. Lényeges különbséget kell 
hát felfedeznünk a kétféle vára
kozás között. Bár mindkettőt a 
várakoztató-várakozó kapcsolat 
határozza meg, de egyik a tűrés

passzivitására int, míg a másik 
aktív küzdelmet követel; míg az 
egyik cél eljövendő, addig a má
sik elérendő.

De hát müyen a kommunista 
üdvtannak alárendelt várakozó? 
Természetesen ugyancsak szívós 
kitartás jellemzi, de ugyanakkor 
küzdenie kell egy olyen célért, 
amelyet alárendelt helyzeténél 
fogva nem ő tűz ki, és ami a leg
fontosabb: hallgat. Ez a hallgatás 
nagyon sokat jelenthet. Először is 
teljes letütása az emberi egyéni
ség megnyilvánulásának. A  radi
kális k ö zö sség szerv ezésb en  
bűnnek nyüvánul minden egyé
ni vélemény, akarat vagy kezde
m én y ezés  — ezt sugallja  a 
titkosrendőr burkolt fenyegetése 
is: "A szekuritáté mindent meg
tud, amit m eg akar tudni, és 
olyan eszközeink vannak, hogy 
százötven méterről is kiszűrjük 
az e- gyéni hangot, bármilyen 
zsibongás is legyen." A hallgatás 
a végső, teljes kiszolgáltatottsága 
az egyénnek. Rózsa Kázmér sor
sában a kimondás vagy hallgatás 
kérdése is problematizálódik. Ki
mondásával elveszítette tanári 
munkáját és társadalmi pozíció
ját, tehetetlen hallgatásával pe
dig elveszíti családi otthonát, 
fokozatosan átengedve azt a jog
talanul befurakodó és a házát las
sú fortéllyal meghódító titkos- 
rendőrnek. Az individuumnak 
végképp nincs személyi fontos
sága, teljesen magába szippantja 
az egységes masszává gyúró ha
talmi gépezet. A várakozó sze
repvállalása egyenlő az áldozat 
engedelmességével.

M ásféle sorslehetőségek is 
felvillannak, az álmodozóké, aki
ket elkápráztat a földi életben el
érhető  tö k é le tes  b o ld o g sá g  
metafizikai perspektívájú gon
dolata. A közeli elérhetőségben 
lebegő cél illúziója sokakat meg
kísérthet, és ráveheti, hogy ön
ként ép ítsék  Bábel tornyát. 
Ördögi transzcendálódás — így 
értelmeződik mindez a keresz
tény hagyomány felől tekintve. 
Húsvéti (Szabédi) László, aki vi
lágmegváltó álmokkal előbb teo-
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lógiát tanul, majd magával ra
gadja a kommunista üdvtan ígé
rete, a magyar egyetem feloszla
tása után bűntudatával és meg- 
hasonlott hitével öngyilkos lesz. 
A temetésen résztvevő régi barát, 
Rózsa Kázmér visszaemlékezé
seiben egy negatív Apokalipszis 
képe is fehdéződik: "Ez az alvilá
gi erő, amely mögött egy roppant 
birodalom állt, nemcsak őt vará
zsolta el, hanem mindazokat, 
akik oly sok csalódás után hittek 
az új égben és az új földben, 
am ely nem Istentől száll alá, 
ahogy János apostol megálmodta 
a Jelenésekben, hanem Marx és 
Lenin jövendölése szerint, és a ki
rályi székben sem Isten ül majd, 
hanem egy másik mindenható: a 
Párt, ő törli le  a szen ved ők  
könnyeit, és nem lesz többé sem 
gyász, sem kiáltás, és így szól 
hozzájuk: »íme, mindent újjá te
szek. Én vagyok az Alfa és az 
Ómega, a kezdet és a vég. Én a 
szomjazónak adok az élet vizé
nek forrásából innia ingyen«''. A 
negatív transzcendálódás teljes
sé válik, amikor megjelennek a 
Bábelhez hasonlatos hatalom
szimbólumok, mint Hamudius 
óriási szobra, és az imaként beta
nított jelmondatok özöne. Minél 
inkább elérhetetlennek tűnik az 
ígéret, annál nagyobb szerepet 
kap a fenyegetés az erő- és hata
lomösszpontosításban: "Ha pe
dig akadna olyan, aki nem tiszteli 
és nem imádja Hamudiust, sem a 
róla készített képeket és szobro
kat, és nem tanul meg legalább 
egy szakaszt valamely himnikus 
költeményből, annak előmenete
lét a jövőben a hűtlenség gáncsol
ja, az élet bármely területén hú
zódjék is meg a rohadt..."

A két szféra, a két törvény 
végképp kizárja hát egymást, 
egyik a másik perspektívájából 
nemcsak bűnösnek, hanem üldö- 
zendőnek és elpusztítandónak is 
bizonyul. Az isteni fenyegetést a 
bolond prédikátor, Lukács Misák 
kiabálja világgá: "És leszel gyalá
zat és csúfság, példa és eliszo- 
nyodás a pogány oknak, akik kö
rülted vannak, mikor ítéletet tar
tok fölötted haraggal és búsulás- 
sal, én, az Úr!...”.

A kétértelműségek feszültsé
gében ígéretek, parancsok, célok 
összemosódnak, a legtöbben már 
nem is tudják, mire várnak, egy
szerűen csak szükségük van va
lam ilyen illúzió fenntartására, 
hogy a mostok nem relevánsak, 
hogy a jelen csak átmenet, vára
kozás. Ezt az illúzióigényt ott 
érezzük Rózsa Kázmér talán leg
fontosabb meglátásában: "Lehet, 
hogy a vallás egy illuzórikus nap, 
de amikor az istentagadás hiva
talos vallássá válik, gyűlölete
sebb m inden vallásnál!". Az 
embernek illúziót kell szolgáltat
ni, amiben hihet, aminek kiszol

gáltatottjává teheti magát. A vá
rakozás paradox létállapot: szen
vedés és vágyakozó hit. Hiszen 
az ember alapvetően képtelen a 
boldogságra, amit a jelen kitelje
sedésével élhetne meg. Örök hi
ányérzetének betöltését egy tőle 
függetlenül létező értékmezőbe 
vetíti, ami egyszerre van távol 
időben és/vagy  térben, ugyan
akkor hite szerint bizonyosan el
következik. Ezért háta várakozás 
egy bizonytalan, de bizonyosnak 
hitt időnek szól. Ez az idő a ke
resztényeknél a mennybéli para
dicsom, amit az ember halála 
után érhet el, míg egy másféle 
elképzelés szerint, ami az ógörög 
pogányságtól származik, a ha
landók aranykorszaka, ami a há
rom regressziós korszak után 
újra megismételi magát a törté
nelemben.

Másképp is kérdezhetünk. 
Mit jelent a tökéletes boldogság 
ideje? A szövegből lebontva ez az 
egyértelműségek ideje (is) volna, 
amikor megszűnne az átmenetek 
bizonytalansága, ígéretek és fe
nyegetések, kétértelműségek fe
szültsége. A várakozás idejében a 
dolgok ambivalensek: a prostitu
ált az erkölcsi fertőt jelenti, mégis 
segítő szándék, humánum pél
daképévé válik, a bolond az érte
lem hiányát képviseli, mégis ő a 
metafizikus igazságok tudója, a 
fegyenc bűnnel megbélyegzett, 
mégis ő az igaz ártatlan, az igaz
ság rendőrei pedig, úgy tűnik, 
szolgálják a rendet, mégis igaz
ságtalanságot követnek el, szen
vedést okoznak. Talán innen 
vezethető le a pszichológiai igé
nyességgel megírt történetek sa
játos várakozási atmoszférája, a 
tudat alatt megbúvó negatív lét
érzékelés, ami a szorongásból fa
kad, a szorongás pedig a bizony
talanság és a kiszolgáltatottság 
érzéséből.

Két egymást érvénytelenítő 
ideológia közötti résben vésztőd
nek el, vagy torzulnak a jelen
tések és az értékek, az érték
hiányból megszülethet tehát a tit
kolt vagy vállalt szkepszis. Aki
nek nincsenek illúziói, aki nem 
hisz, az szabad, mint Hekeli, a

borbély, aki gúnyos kijelentései
vel és vicceivel egyszerűen meg
tagadja, megbünteti a nyomasztó 
valóságot, és kivonul a várakozás 
jelenének szorongásából. A mű 
nyelviségére helyenként jellem
ző gúny és irónia érzelmi-értelmi 
hátterét a várakozásban megbú
vó tehetetlenség érzése, az esz
m én y v esz tés  és -keresés  
élményköre, a szabadséghiány s 
a deziÚúzió adja.

A várakozásnak bizonyos 
szinten filozófiai vonatkozása 
van. Hiszen nem mást jelent itt, 
mint világot, értékrendet struk
turáló szimbólumok és eszmé
nyek utáni tapogatózást, ami 
egyesekben az eljövendő boldog
ság utáni vágyat ébresztheti, de 
akár úgy is megnyilvánulhat, 
mint az emlékek által megszépí
tett múlt iránti nosztalgia. Gro
teszkké válik ez a vágyakozó vá
rakozás, amikor azt tapasztaljuk, 
hogy eszmények nélkül eltörpül 
a szellem, a világérzékelés majd
nem csak szenzuálisra korlátozó
dik, hogy megnő a jelentősége a 
puszta biológiai életfunkciók  
működtetésének, s még Rózsa 
Kázmért is úgy látjuk, amint el
adogatja könyveit, hogy húsle
vest készíthessen. A húsleves a 
maga banalitásában a már puszta 
vegetálásra korlátozott várako
zás tragikomikus szimbóluma. A 
régi értékrendből a régen megta
nult, beidegződött szimbolikus 
cselekvések ellehetetlenedésével 
nem marad más, mint a hentes
üzlet előtt éjszakákon á t is elszán
tan várakozó tömeg, melynek vá
rakozása már csak egyetlenegy 
nosztalgiára zsugorodik: a régi 
világból még átmenthető vasár
napi húsleves emlékére: "Mert 
nemcsak étel volt, hanem jelkép, 
engesztelő áldozatis gyantaillatú 
fűszerek párájában, amely kiszi
várgott az utcára, s onnan még 
tovább, a világba, hírül adván, 
hogy a családok megszentelték a 
hetedik napot a törvény szerint, 
beszerezvén hozzá a szükséges 
húsféléket és a csontot.”

Az ünnepnek rendkívül fon
tos szerepe van az időtagolásban 
mind a két ideológia esetében. A

válaszfal, ami kettéosztja az időt 
a jelenre és az eljövendőre, a vá
rakozásra és a beteljesedésre nem 
egyenrangú a két esetben. A ke
resztény tan szerint egyértelmű
en a halál ez a pillanat, míg a 
kommunista Bábel-történetben 
ez délibábszerűnek, szivárvá- 
nyosnak mutatkozik, úgy tűnik, 
egészen közel lebeg, mégis utol 
nem érhető. Az ünnep során 
azonban egybecsúsznak múlt-je- 
len-jövő idősíkjai, a nagyszerű 
múltat vagy a gyönyörű jövőt a 
jelenbe vetíthetjük, az ünnep rí
tusai szerint a megfelelő szavak
kal, gesztusokkal m egjelenít
hetjük vágyunk, várakozásunk 
tárgyát. Nemcsak a vasárnapi 
húslevest említhetjük itt, mert jó- 
néhány kommunista ünnep is le
zajlik a történetben. Ezeket az 
elnöki házaspár jelenlétében  
m indig kötelező  m egtartani, 
akár árvizek, földrengések, te
metők helyszínén is, és amelyek
nek fantasztikus grandiózussága 
az elérendő tökéletességet hiva
tott megjeleníteni, bár kivétel 
nélkül mindig groteszk közjáték
ká zsugorodnak.

Hogyan épül fel maga a bábe
li történet? A szöveg folyton lo
kalizálja figyelmünket, belátható 
szeleteit mutatja a nagy egész
nek, a bábeli műnek, ami maga 
az ország volna, körbejár, több
ször is visszatér a lényegesebb 
részekhez. Forgószínpadon lát
juk a fortyogó, feszültségektől iz
zó országot, eljutunk az újabb 
forradalmi megsemmisülés és új
rakezdés metszéspontjára, a bá
beli zűrzavarba, és újra csak a 
meg nem értés perspektívájából 
szemlélhetjük. Tudjuk jól, hogy 
nincs olyan szemszög, amelyből 
egyszerre belátható lenne az 
egész működése, és megoldást 
lehetne találni. A történetek és az 
emberek valahol mindig külön
böznek, és értetlenül figyelik  
egymást. A részeket nem tartja 
össze szilárdan a rendező elv so
hasem, ezért elkerülhetetlen a 
szétesés.

Az olvasó tapasztalata a me
tafizikai életdisszonandáé: ez a 
világ törékeny a valóság és esz
mények meghasadásában. Mivel 
az eszmények nem tudnak beha
tolni a valóságba, nem lehet meg
éln i őket a va lóság  örök je
lenében, ezért folytonosan egy 
bizonytalan időbe vetülnek ki, 
amire várakozunk, miközben a 
jelen örökösen felfüggesztődik.

Hogy az idő mégis múlik, azt 
a hatalmak elmúlása mutatja, az 
elmúlt Bábel-történetekből visz- 
szamaradó emlékek: egy főutca, 
ami előbb Deák Ferenc, aztán 
Molotov, később Dr. Petru Groza 
nevét viselte.

Bálint Tibor; Bábel toronyhá
za, Polis Kiadó, Kolozsvár, 1996.
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KÁNTOR LAJOS

Mintha nem
Aki nagyjából eligazodik 

a budapesti közlekedésben, 
sőt a színházak táján sem m o
zog idegenül, az is induljon 
idejekorán, hogy ráakadjon a 
Bárka Színházra. Annyira fia
tal még ez az intézmény, hogy 
a taxisok is bővebb magyará
zatot igényelnek az utastól, 
járjanak bár a Nagyvárad tér 
környékén, a Ludovika haj
dani épületének közelében. 
Amikor már a színházkapu
ban áll az ember, még mindig 
nemigen hiszi el, hogy megér
kezett. Bent v iszont igazi 
színházat talál.

Igazit? Mert hát milyen is 
az igazi? A Bárka Színház 
Bérezés László által ötletesen 
és vonzóan szerkesztett lapjá
ban, a Hajónaplóban olvasom: 
"valyon milly Ízlés szerint kel
lene épitni a' színházat. En
nek kifejtése egy igen szö
vevényes, kimentése felette 
hosszadalmas tárgy, mert az 
épitési Ízlés nem csak a' külön 
czélok minőségéhez 's az ég
hajlat némi különbségeihez 
van kötve, mint azt a' min
dennapi tapasztalás mutatja, 
hanem legfőképp bevett szo
kások s' előítéletekhez is; mi
nek k ö v etk ezéséb en  nem  
ritkán sokkal rosszabbul la
kunk — a'szó valódi értelmé
ben — egy temérdek pénzért 
felhalmazott palotában, mint 
egy igen egyszerű paraszt- 
házban, — minthogy az első 
bevett olasz szokás 's görög 
Ízlés szerint van építve, félig 
m eddig muszka climábanü! 
a' másik pedig megfelelőleg 
lakczéljának s' az éghajlat
nak." Gróf Széchenyi István 
írta ezt anno dacumál a 'Ma
gyar Játékszinrül", már akkor 
a "furidust", vagyis a rendel
kezésre álló pénzt emlegetve, 
s a legnagyobb szerénységre 
in tve. M anapság m indkét 
(színházépítési) irányról szól
ni időszerű, hiszen végre na
pirendre került a (budapesti) 
Nem zeti Színház felépítése, 
ugyanakkor a "bocskorban 
kezdeni" intése sem hanya
golható el. Ráadásul, "pa
raszt-házban" akár életké
pesebb újszülött jöhet világra, 
és a "bocskort" lehet, hogy ké
sőbb sem kell szégyellni.

Szóval és tettel: a Bárka. 
Amelyik máris sikerrel szállt 
vízre, a harmincasok nemze
dékénekvezérletével; és olya
nok csatlakoztak hozzájuk 
(egy  m últ évi Hajónaplóból 
m ásolok ki neveket), mint 
Udvaros Dorottya, Kovács 
Lajos s a Kolozsvárról Ma
gyarországra visszatért Spo-

"Hass, alkoss, gyarapíts!" Felhívás PÁLYÁZATRA
A MAGYAR KÖZÉLET társadalmi-politikai-művelődési folyói

rat PÁLYÁZATOT hirdet a következő műfajokban:
1. írói jegyzet, tárca, publicisztika, kisesszé, kroki, önvallom ás —  terjede

lem: legtöbb hat gépelt oldal.
2. Riport, interjú, ankét, irodalmi riport, szociográfiai ihletésű kistanul- 

mány, fényképriport —  terjedelem: legtöbb 12 gépelt oldal.

Díjak:
Mindkét kategóriában, külön-külön
Egy I. díj — 1 500 000 lej,
Két II. díj — egyenként 1 000 000 lej,
Három ül. díj — egyenként 500 000 lej.
Különdíj: Mindkét kategóriában 1-1 — 500 000 lej.
Különdíjban az a két írás részesül, amely l-tól 20-ig való osztályozás 

alapján a legtöbb olvasói szavazatot kapja.

A pályázat nyílt, BÁRKI részt vehet rajta,függetlenül attól, hogy román állampol- 
gár-evagy sem, illetve, hogy Romániában él-evagy sem. Apályázat folyamatos: mostantól 
kezdődően 1998. december 31-ig tart (postabélyegző dátuma). Tematikai megkötött
ség nincs. Egy szerző akárhány írással és mindkét kategóriában pályázhat! A folyama
tosan beérkező és közlésre érdemesnek ítélt írásokat a Magyar Közélet beérkezési 
sorrendben megjelenteti, és az értük járó tiszteletdíjat a szerzőknek kifizeti. A 
beérkezett pályaműveket egy, arra felkért öt tagú zsűri bírálja el.

Eredményhirdetés a Magyar Közélet 1999 januári számában.
Ünnepélyes díjkiosztás: 1999 januárjában Kolozsváron.

Párhuzamosan OLVASÓI PÁLYÁZAT
A leközölt pályaművekről az Olvasó folyamatosan elmondhatja véleményét, 

kritikai észrevételeit — legtöbb két-három gépelt oldalon. Az arra érdemleges 
kritikákat beérkezési sorrendben közöljük, érte tiszteletdíjat fizetünk. A legjobb
nak ítélt olvasói vélemények közt a következő díjakat osztjuk ki:

Egy I. díj — 500 000 lej,
Egy II. díj — 350 000 lej,
Egy ID. díj —  250 000 lej.
A kéziratokat gépelve, a következő címre várjuk: Redactia MAGYAR 

KÖZÉLET, 3400 Cluj, str. Bilascu nr. 60.
A borítékra kérjük ráírni: PÁLYÁZAT!

MAGYAR KÖZÉLET szerkesztősége

is Pesten...
larics Andrea. Az igazgató 
Csányi János és helyettese, 
Mátuz János neve után egy 
valóban rangos "írói műhely" 
lista következik, ebben fede
zem fel Kiss Csabát, aki a ko
lozsvári egyetemen még fi
zikusnak tanult, kint folytatta 
a dramaturgián, s lett belőle 
mára rendező és író. Éppen az 
ő előadására érkezem, ame
lyet "Shakespeare királydrá
mák" dm  alatt hirdettek meg 
(mint a győri Padlásszínház 
és a Bárka közös produkdó- 
ját). 1997 őszéről nem csupán 
a szórólapot őriztem meg, ha
nem a művészi igénnyel meg
tervezett belépőjegyet is, erről 
olvasom most le a bővebb, el
igazító magyarázatot, illetve 
az előadás alcímét: "avagy 
Ritkán hagyja el dögbe rakott 
sejtjét a méh. Shakespeare ki
rálydrámái alapján írta Kiss 
Csaba és a szereplők". Az öt
száz éves történet helyszíne 
egy kripta (a Rómeó és Júlia 
ismeretében ez természetes), 
kőszobrokkal, amit pedig az 
író-rendező (mármint a ma
gyar) láttat: a reneszánsz sír- 
szobrok maguk a szereplők.

Természetesen nem mesé
lem el Kiss Csabáék előadá
sát, nyilván nem is tudnám, 
ám hogy itt, a Bárkában vala
mi új kezdődik — a régiek, a 
nagyok ismeretében —•, az ta
lán e pár sorból is sejthető. 
Hangulatában, szellemében 
új, a hagyományosan roman- 
tikustól-protokolláristól elté
rő már az előcsarnok is; ha jól 
tudom, lovardából alakult i- 
lyenné az épületrész, lehet itt 
beszélgetni, eszegetni-iszo- 
gatni, de (a "hivtalos" szín
háztermen kívül) egy másik 
emelvényen játszódó progra
mokat is nézni, színészekkel, 
rendezőkkel, írókkal és kö
zépiskolás diákokkal talál
kozni — egyszóval nemzedé
ki alapon s a nemzedéki kü
lönbségeket átlépve, otthon 
érezni magunkat. Itt van ér
telme, új értelme ennek az ál
lításnak: színház az egész 
vüág.-

bárka
1 9 9 7 -1 9 9 » ’

Csak úgy őrizhető
» » >  folytatás az 1. oldalról
az a tény, hogy az egyesülő európai 
népek kultúrájúkban milyen óriási kü
lönbségeket mutatnak fel, nem érdekli 
őket különösképpen. Ha azt akarjuk, 
hogy a jövőben bizonyára kialakuló 
"European way of life" csak a gazdasá
gi és a politikai életre, a jogrendszerre, 
a társadalmi és rendőrségi közbizton
ságra szorítkozzék és respektálja a né
pek kulturális különbözőségét, ne 
törölje el lassanként a kis népek kultú
ráját, akkor sürgősen össze kell fogni a 
Brüsszelben végső fokon többségben 
levő kis népeknek.

Az Európai Unión belül, ahol a sza
bad munkavállalás következtében ko
moly "népvándorlásra" számíthatunk, 
egy-egy kis nép kulturális identitása 
veszélyben forog és csak úgy őrizhető 
meg, ha a fiatalok már az iskolában józan 
és objektív, azaz minőségileg és meny- 
nyiségileg megfelelő információt kap
nak egymástól. Azt nem követelhetjük, 
hogy minden angol ugyanannyit fog
lalkozzék a dán kultúrával, mint 
amennyit minden dán tanuló az angol 
kultúráról tanul, stb., de minden nem
zeti kultúrának meg kellene hogy le
gyen a helye a közös európai kulturális 
tananyagban.

Kívánatos volna, hogy Büsszelben 
hozzanak létre egy európai kulturális 
és közoktatási bizottságot, amely ki
dolgozna egy tervezetet egy minden 
európai ország középiskoláiban köte
lező "európai kultúra" tantárgyra, 
amely magában foglalná azt a minimu

mot, amit egy francia tanulónak is kel
lene tudni Kossuthról vagy Adyról, 
egy németnek is Vasco De Gamaról 
vagy Camoesről, stb.

Érzésem szerint a déli népek tuda
tosabban védik kultúrájukat, mint az 
északiak. Mikor néhány évvel ezelőtt, 
mint a holland akadémia tagja, felkér
tem egy holland akadémia elnökségét, 
hogy forduljon ebben az ügyben a hol
land kormányhoz vagy egyenesen  
Brüsszelhez, kérésem nem nagyon ér
dekelte őket Qelkes rokonszenvet a ter
vem iránt csak holland  írók és 
művészek tanúsítottak, amikor erről 
az ötletről a napi sajtóban is beszámol
tam). A magyarság számára a nemzeti 
múlt és a nemzeti irodalom élőbb, fon
tosabb valóság, mint a holland nép szá
mára, ezt több évtizedes tapasztalat 
mondatja velem. Ha tehát azt akarjuk, 
hogy Brüsszelben kezdeményezésün
ket siker koronázza, az olaszok, a spa
nyolok, a portugálok és a görögök 
támogatását kell keresni.

Amikor annakidején vendégelőa
dó voltam amerikai egyetemeken, otta
ni diákjaim között mindig volt, aki 
nosztalgikusan és irigykedve beszélt Euró
páról. Itt az Egyesült Államokban, 
mondták ezek a diákok, napokig au
tózhatok és mégis mindenütt minden
ki ugyanolyan házban lakik, ugyanazt 
az ételt eszi,ugyanazta nyelvet beszéli. 
Milyen szép viszont Európa, ahol sok
szor két-három órás autózás elég ah
hoz, hogy körülöttünk m inden  
megváltozzék! Ezt a sokféleséget az eu
rópai egyesülő államoknak sem sza
bad semmiféle előnyért feladniuk.
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‘KQVEX—
"A magyar kultúra és tudom ány k ü lfö ld i terjeszté

sén ek  in tézm ényi feltételeiről és módszereiről" kell 
röviden kifejteni nézetem et. A téma fontos és aktuális.

K étségkívül MA igen lényeges a magyar kultúra kül
földi terjesztését —  különböző csatornákon keresztül —  
támogatni, sőt fejleszteni. A  keleti blokk felbomlása a 
Nyugat részére azt is eredm ényezte, hogy Európa keleti 
régióiban új államok születtek, m íg mások, amelyekről 
az elmúlt évtizedekben igyekeztek a nyugati nagyhatal
mak elfeledkezni, ism ét feltámadtak. Önállóak lettek. 
H elyüket követelték az új Európában. Joggal.

Van, amire büszkék lehetünk N e szerénykedjünk 
tehát e téren. N em  kívánok a technikai fejlődés meneté
ben résztvett magyar műszaki szakemberek százairól 
beszélni. M egmaradok a humán tudománynál. A z iro
dalom nál, a történelemnél, a népzenénél és a klasszikus 
zenénél. Ezek azok a "sípszavak", amelyek a Nyugat —  
és ez alatt elsősorban a NATO országok közösségét ér
tem  —  átlagpolgárai számára m egnyerővé teszik a ma
gyart és ezeknek hatására először kíváncsisággal, majd 
szim pátiával fordul országunk és nemzetünk felé. Innen 
aztán már csak pár lépcsőfok vezet oda, hogy szem élye
sen is megismerjen bennünket és otthon, munkahelyén  
szószólója legyen ügyünknek. Mint m egannyi "kiskö
vet".

A gyakorlatból m ondom  ezeket, mert Svájcban m eg
tanulhattam az utolsó évtizedekben, hogy a kelet-euró
pai diaszpórából m essze kim agaslanak szám ban és 
értékben a magyarok. Azok a magyarok — szám uk 15 
ezer körül van ma — , akik 1956 után, egy levert forrada
lom  után, de lélekben győztesen jöttek Nyugatra és ma
gu kn ak  és rajtuk k eresztü l az összm agyarságnak  
környezetükben szimpátiát, megbecsülést szereztek.

Ez a tevékenység — az idő vasfoga miatt —  azonban 
korlátozott. A z 1956-os politikai emigráció ma tulajdon
képpen végkorát éli Helvétiában, elérte, sőt túlhaladta a 
nyugdíjas kort, kiesett a mindennapos svájci környezet
ből. Példájával az új itteni generáció számára csak útm u
tatással tud szolgálni, kérdés azonban, hogy meddig. 
Vagyis generációs változás küszöbe előtt állunk. N em 
csak mi, a magyar diaszpóra svájci képviselői, de a svájci 
társadalom is, hiszen az az 1960 után született svájci 
őslakos, aki iskolázása során m indvégig a Lajtán túli 
területekről, mint a "szovjet blokk" államairól tanult —  
hogyan tudna ma, felgyorsult és a médiák technikai 
sokaságában, kiigazodni az 1990-ben felszabadult — a 
szovjet hatalom alól felszabadult — új nemzetek múlt
jában és jelenében. Többek között ez a gyökere annak is, 
hogy a svájci tanult réteg, a köznépről nem  beszélve, mit 
sem  tud kezdeni olyan problémáinkkal, mint például 
Erdély, vagy a felvidéki magyarság ügye. Egyszerűen  
már a kérdést sem  érti meg.

N em  is olyan régen, egy berni akadémikus körben, 
amikor szóba került a kötetlen beszélgetés során Kelet- 
Európa —  ezegyszer nem  gazdasági, hanem nemzeti és 
kulturális "mássága", a körünkben levő egyik fiatalabb 
akadém ikus feltette nekem  a kérdést: magyarázzam  
m eg neki, m i a különbség Szlavónia, Szlovákia és Szlo
vénia között? A horvátok miért akartak külön államot? 
És a balti köztársaságok — hát nem  m indig Oroszor
szághoz tartoztak?

GOSZTONYI PÉTER (Svájc, 1998)

—  M&EX

A CSODÁLATOS 20. SZÁZAD... A ZENÉBEN 2.

Debussy —
harmónia-lombikjai között

háló "szövetmintáját". A dal
lamvonalrajz rendkívül világo
san kirajzolt "hullámverését", a 
trillák gyöngyszem pergetését, 
a skálamenetek szívarázzsá e- 
lőlépő effektusait szintén ebben 
a kis darabban csodálhatjuk  
meg. A többi kom pozíció elő- 
dása ezt az élm ényt— ha egyál
talán  m ég  leh et! —  tovább  
fokozza a Debussy-lélek ezer
nyi finom ságával, bensőséges 
m elegségével, m űvészi láttató 
k ép esség én ek  józan ságával. 
Debussy itt és ekkor e darabok 
előadásában nem impresszionis
ta. N em  a tűnő benyom ások  
m uzsikusa, nem  a színek festő
je. Sokkal inkább az élet csodá- 
lója, egy  új, va lóságos, nem  
elképzelt világ felfedezője. A 
legnagyobb felfedezők között 
lenne a helye: elsőként tette 
m eg az utat a FÖLDI KOZ
MOSZ FELFEDEZÉSÉBEN.

A felvétel idején D ebussy a 
csúcson van. 51 éves. M ég öt 
évet él! A francia lélek felé for
dul. Kapcsolatot keres a régi 
francia  z e n é v e l. T ud atosan  
francia m uzsikusnak vallja ma
gát. Megtért kozmikus útjáról?! 
Vagy csak egyszerűen kilépett 
(zen e)a lk im ista  m ű h ely éb ő l  
egy kis friss levegőt szívni, és 
nem  tért oda vissza soha töb
bé?^

Évek óta tanítom zeneszer
ző  tanítványaim nak D ebussy  
zenéjét. A Prelűdök különösen  
kedves darabjaim, darabjaink. 
M indig akad bennük felfedezni 
való . M egm agyarázhatatlan , 
hogy hogyan sikerült Debussy- 
nek zenei ösztönével rátalálni 
és megalkotnia azt a harmóniai 
új makrokozmoszt, am ely a ré
gi harmóniai dim enzió m egfor
dítása ("fejtetőre állítása"!). És 
hogyan sikerült ezt nekü egyen
súlyba hozni a régi, hagyom á
n y o s  h a rm ó n ia i g o n d o lk o 
dással? Dvorak egy szimfóniát 
küldött az ÚJ VILÁGBÓL, De
bussy egy teljes életművet alko
tott az általa felfedezett MAS 
világban. Dvorak m űve JELZI 
a készülődést a 20. századi vil- 
gára. Debussy zenéje maga az új 
hangzásvilág. M inden és m in
denki a 20. századi zenében  
közvetlenül vagy rejtett m ódon  
belőle származik, származtató. 
DEBUSSY A 20. SZÁZAD!

TÉRÉ NY I EDE

Debussy zongorázik ...!
A felvétel 1913-ban készült. 

A mai fül számára a m odem  
technika tette meghallgatható- 
vá. Három Prelűd szól a kazet
táról a: Danseuses de Delphes, a 
La Cathédrale engloutie, és a La 
danse de Puck. Utánuk a teljes 
Gyermekkuckó sorozatot eljátsz- 
sza a szerző, majd három önálló 
zongoradabbal (Albumlap, Valse 
triste, és az Estampes sorozat el
ső darabja) fejezi be műsorát.

Rendkívüli érték!
N em csak  azért, mert D e

bussyt halljuk zongorázni. Bil- 
lentésének különös színhatá
sait, k ifejezőerejét, páratlan  
harmónia-értelmezéseit e felvé
tel nélkül sohasem ismerhettük 
volna m eg. Zongorázásának  
legmeglepőbb vonása az a tér
hatás, amely nemcsak a közel és 
távo l hatásokban  n y ilv á n u l 
meg, de érzékletessé válika ma
gasság-m élység vonatkozásá
ban is. Debussy fantáziájával 
v ég te len  tereket járunk be. 
Transzcendens tereket. Ez a zene 
FÖLD és KOZMOSZ között le
beg. És ezt csak a szerző tudja 
igazán érzékeltetni. M ég azok a 
zongoraelőadások is eltörpül
nek előadói zseniálítása mel
lett, amelyek éppen a tőle fel
vett darabok idején, 1913 körül 
készültek, a korszak zongorás 
kiválóságaival. M it jelent, ha a 
szerző tolmácsolja zenéjét? Min
den egyes hangra oda kell fi
g y e ln i. M in d en  je le n té k te 
lennek tűnő szerzői partitúra
utasítás egyszerre értelmet és 
jelentőséget kap. Staccatók kö
tőjellel vagy éppen anélkül, ne
héz akkord fekvések tökéletes 
legatója, belső szólam ok bámu
latos érzékenységű életrekelté- 
se csak apró kis töredékek ebből 
a fantasztikus zongora-világ
ból. A z "Elsüllyedt katedrális" 
mélytengeri színtörései, "sans 
dureté" fortissimói vagy a "sans 
nuances" pianissimók felszálló 
légbuborékai csak Debussy já
tékában válnak élm énnyé. A 
Puck táncában virtuozitását cso
dálhatjuk meg, különösen pre
cíz ritmikáját, am ely sohasem  
érzékelteti durván a metrikai
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HOL-
A Magyar Köztársaság miniszterelnö

ke javaslatára március 15-én Göncz Árpád 
köztársasági elnök Lászlóffy Aladárnak, 
Rákos Sándornak és Tandori Dezsőnek 
Kossuth-díjat adományozott; a művelő
dési miniszter Bálint Tibort és Kántor La
jost József Attila-díjjal tüntette ki.

A miniszterelnök javaslatára a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét ado
mányozta Göncz Árpád köztársasági elnök 
tudományos és szerkesztői munkásságáért 
Gáli Ernő professzornak, a Korunk egykori 
főszerkesztőjének, valamint irodalmi és 
műfordítói tevékenysége elismeréseként 
Fodor Sándornak. A kitüntetéseket Szőcs 
Ferenc, Magyarország bukaresti nagykö
vete adta át február 12-én a kolozsvári Ko
runk szerkesztőségében  rendezett ün
nepségen.

A Látó márciusi számában Gálfalvi 
György Elfogadjuk az elfogadhatatlant? című 
vezércikke után verset olvashatunk Király 
Lászlótól, Kovács András Ferenctől, Fe- 
renczes Istvántól, Bogdán Lászlótól, Egyed 
Emesétől, Jánosházy Györgytől, Tóth Ist
vántól, Lászlóffy Csabától, Káli Istvántól, 
Balázs Imre Józseftől; prózai írást közöl 
Lászlóffy Aladár (.Erdélyi káprázat), Bogdán

László (A szoros délben), Kozma Mária (A 
szebeni kisasszony), Sebestyén Mihály (Péne
lopé ruhája), Egyed Ákos (Utam 1848-hoz 
—Napló), Kántor Lajos (Ötven év március), 
Varga Gábor(Számvetés), Demény Péter 
(Március tizenötödike) és Kereskényi Sándor 
(Eljutni márciusig). A Dokumentumban Se
bestyén Mihály és Benkő Károly írása.

A  Magyar Napló 3-as számában Szabó 
Gyula Regényes fészekrakásunk és Tóth Sán
dor A sepsiszentgyörgyi Kaláka könyvekről cí
mű emlékezése, beszámolója. A számban 
Sütő András búcsúztatja a nemrégiben el
hunyt Vita Zsigmondot.

A Nagy Lajos Alapítvány 1997. évi pályá
zatának egyik díját Sigmond István vehette 
át február 5-én a Magyar írószövetségben 
Szepes Erikától.

A Lyukasára 1848—49-re emlékező szá
mában olvashatjuk egyebek mellett Lász
lóffy Aladár A z égbolt márciusban című  
versciklusát és Az útrendszerről s az árrend
szerről című írását.

A Tiszatáj 3. számában jelentek meg 
Lászlóffy Aladár A gladiátor imája, Zászlós 
emberek és Szépség dmű versei.

A Jelenkor márciusi számában olvasha
tók Kovács András Ferenc, Bállá Zsófia, 
Jánk Károly és Borbély Szilárd versei.

N agy  László halálának 20. évfordulója ' 
alkalmából koszorúzással egybekötött ün
nepséget rendeztak a költő szülőházánál, 
Iszkázon. A Magyar Írószövetség koszorúját 
Nagy Gáspár helyezte el.

A szó és a szótlanság költője címmel Ne
mes Nagy Ágnes lírai és prózai életművé
ről tartott előadást Honti Mária a Magyar 
Irodalom Házában. Az est vendége Lengyel 
Balázs volt.

Döbrentei Kornél kapta az idén a Balas
si Kör elismerését, a Balassi Bálint-emlékkar- 
dot. A  kardot, mely Fazekas József alkotása, 
Ladocsi Gáspár dandártábornok, katolikus 
tábori püspök nyújtotta át a kitüntetettnek.

A Pro-Print kiadásában megjelent Ma
radok I remain című kétnyelvű versantológi
át mutatták be március 14-17. között Sep- 
siszentgyörgyön, Brassóban, Csíkszeredá
ban és Kolozsváron. A kötetet, amely tíz 
erdélyi költő verseiből válogat, az Egyesült 
Államokban élő fordító Sohár Pál és a szer
kesztő Harkó G yöngyvér ismertették, 
majd verseket olvasott fel magyarul Harkó 
Gyöngyvér és angolul Julie Eddinger szín
művésznő. A kötet borítóját Ádám Gyula 
tervezte.

-MI
*

A tavasz sodrában
Rejtvényünkben Tompa László versé

nek két sorát idézzük a vízszintes 1. és füg
gőleges 15. sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora 
(zárt betűk: F, K, Z, R, U, Y). 15. Kétséges 
eredetű (irat). 16. Alakzat. 17. ... a bor, 
Móricz Zsigmond műve. 18. Vietnami 
folyó. 19. Aszükséges. 21. Keskeny csík.
22. Erbium és oxigén vegyjele. 23. Y. Á. 
24. Nagy Antal. 25. Verdi-opera. 26. Ki
csinyítő képző. 27. Rövid kabátka. 29. 
Román személyes névmás. 32. Építő
anyag. 33. Vissza szalad. 34. A teázás 
ideje. 36. Időhatározó szó. 39. Ilyen cső 
is van. 41. Akta egynemű hangzói. 42. 
N ézd ! 44. Vakcináció. 46. Tapasz
talatból tanul. 47. Kutyanév. 50. Boltív. 
52. Bem betűi. 53. Nátrium és erbium 
vegyjele. 55. ... atya bűne (regény). 57. 
Rádium és stroncium vegyjele. 59. 
Orosz űrállomás. 60. Az arab bíró. 61. 
...-gráfia, talajleírás. 62. Mennybolt. 63. 
Eszme. 65. Gárdonyi-címszereplő. 66. 
Színpadi szende, névelővel. 68. Dél
amerikai futómadár. 70. ...-gus, fülor
vos. 72. K oordináta-rendszer kö
zéppont. 74. Ék. 76. Zenei műfaj. 78. Y.
G. 79. Kilométer. 81. Káka-bél! 83. Szó 
és szám: ő, Bukarestben; ezerötszázöt, 
római számmal. 84. Lengyel úr. 85. 
Vissza: istennek, latinul. 87. Szereplő 
Shakespeare A vihar színművében. 89. 
Asztalos Olga. 90. ... Ferenc, az Arany

koporsó írója. 91. Kemény..., a Zord idő 
írója. 94. Piszok. 96. Fém.

FÜGGŐLEGES: 2. Zenés-táncos 
színpadi mű. 3. Művészeti stílus. 4. Kor 
betűi. 5. Fantomkép. 6. Szeszély, rigolya 
(héber). 7. Idegen indulatszó. 8. Sakk
paraszt. 9. Friss. 10. Észak-európai fél
sziget. 11. Zúdul. 12. Tufa egynemű 
hangzói. 13. Fluor és ozmium vegyjele. 
14. Jóslat. 15. Az idézet második sora (zárt 
betűk: ő , D, S, O, M). 19. Július 26-án 
köszöntik. 20. A "kőszívű ember” leg
idősebb fia. 28. Betű kiejtve. 30.0 . A. 31. 
Ilyen gép is van. 33. Csavar. 35. És, meg, 
valamint, angolul. 37. Becézett női név. 
38. Ollós állat. 40. Y. O. 43. Egyik arab 
országból való. 45. Ilyen tenger is van a 
kínai partok közelében. 47. ... Iván. Jó- 
kai-regény főhőse. 48. Bors közepe. 49. 
Istenítő. 51.... Fo, 1997 irodalmi Nobel- 
díjasa. 54. Verdi-dmszereplő. 56. A ke
le tk ezéstő l szám ítva , la tin u l. 58. 
Doktor, fordítva. 61. Az előirányzott 
termelés. 64. Isten veled! 66.... iacta est. 
67. Ókori palesztinai város (Ai). 69. 
Urán és kén vegyjele. 71. Német gépko
csimárka. 73. Iparmágnás. 75. Számlát 
letilt. 77. Tréfás történet. 80. Rege. 82. A 
világ legnépesebb országa. 84.... Lajos, 
egykori magyar költő. 86. Az erő CGS- 
rendszerbeh egysége. 87. Az alkotás. 88. 
Spanyol, német és svéd kocsik nemzet
közi betűjele. 90. M. C. V. 92. Gáli Dénes. 
93. Azok. 95. ...-móg.

K. KOVÁCS A N D R Á S

A HELIKON 7. számában közölt Patroklos alszik  
dm ű retjvényünk megfejtése:... S amikor a nap láng-arany 
szekerén / A bőrszínű tenger-habokhoz ért, / S égig csapott a 
holt Patroklosért.

Főszerkesztő; SZILÁGYI ISJVAN . Főmunkatárs: Szerkesztőség: . MÓZES ATTILA: próza, kritika
F&zerkesztőhelyettes; KIRÁLY LÁSZLÓ SZABÓ GYULA LÁSZLÓFFY ALADAR: világkultúra NAGYMAMA: olvasószerkesztő
Felelős titkán SIGMOND ISTVÁN SZŐCS ISTVÁN YL JAKAB ANTAL vére, irodalomtörténet RÁKOSSY TIBOR: műszaki szerkesztő

Számítógépes tördelés: NAGYMAMA; nyomtatja aMis2tótfalusi Kis Miklós református sajtóközpont; felelős vezető; TÓNK ISTVÁN 
A szerkesztőség dme: 3400 QuyNapoca, str. lasöor 14, Postafiók (casuta postala) 245 Telefon: 132309,132096

A HELIKON alapítványi támogatással jelenik meg - kiadja a ROMÁNIAI ÍROK SZÖVETSÉGE ISSN 1220—6288


	1998-04-10 / 7. szám (261.)����������������������������������

