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Valamikor a XVII. században 
angol kalandorok, portugál tenge
részek, akik fajunk nevében — 
merthát mindig, mindenhol fajunk 
nevében hisz, téved, lát, állít, értel
mez és eszmél rá valamire valaki— 
azt a hiedelmet terjesztették, hogy 
a nyugat-afrikai partokon egy pon- 
gó nevű óriás majomfajta garázdál
kodik, s az embertől csupán az 
különbözteti meg, hogy nincsen 
lábikrája. Még nem tudhatták, mi
lyen metaforákat tartalmazhat az 
efféle. Lorenz nagy fontosságot tu
lajdonított az állatok közötti "ösz- 
töntabunak", m ely megtiltja az 
ugyanazon fajhoz tartozó egyed 
megölését... Arthur Koestler szo
morúan bólogat (miután az évszá
zadok folyamán fényesen kiderült, 
hogy a "pongókat" még a lábikra 
hiánya se különbözteti meg emberi 
garázdálkodóktól), hogy a barbá
rokat öldöső görögök vagy gyauro
kat hajkurászó mórok áldozataikat 
nem tekintették ugyanazon fajhoz 
tartozónak. Hogy egyáltalán úgy 
tűnik: a nyelv, mint lelemény-talál- 
mány-adottság, egyik fő oka, hogy 
fajunk esetében a bomlasztó erők 
mindig erősebbek voltak, mint a 
kohéziós erők: "ahelyett, hogy az 
ugyanazon fajon belüli feszültsé-

J A N C S I K  P Á L  

Egy múzeumi 
sas előtt

Horváth Imre em lékének

Tudom is én, Uram, tudom is én, 
hogy érdemes-e vágyni ily Örökre... 
Tengeni az enyészet felszínén 
kifeszített szárnyakkal és —  kitömve.

Ám ha életedben nem erre törsz, 
nem vonz az egek képzelt végtelenje, 
a valóság kövein összetörsz, 
nem szállsz fölébe fényesen lebegve.

gek és testvérgyilkos folyamatok 
ellenében hatna [a nyelv], éppen
séggel hevesebbé teszi azokat"; 
hogy mennyire paradoxális, ahogy 
a hipertechnika szuperteljesítmé
nyei jóvoltából bármilyen üzenetet 
láthatóvá és hallhatóvá tehetnek 
bálból a földön a le- és kihallgatók, 
de nincs olyan ismert kommuniká
ciós eszköz, melynek segítségével 
valóban értehetővé és egyetértővé 
lehetne hangolni azokat az emberi 
üzeneteket.

Hányszor alázza meg az em
bert az a lesújtó érzés és tehetetlen 
inger, hogy porszem mivoltában 
hiába ért és ítél, tiltakozhat, de mint 
a süketnéma torkából, csupán arti- 
kulálatlan és alig hallható a kiáltás, 
hiszen az emberi én csak egyike az 
együtt is annyit idétlenkedő embe
riségnek. Pedig mennyire szeretne 
olykor akkora erőhatalommá válni, 
hogy móresre taníthassa a hóhéro
kat, ízzé-porrá tapossa a gonoszsá
got. És mily szerencse, hogy ezt 
nem lehet! Hogy az eszmélet lehet 
óriás, az öntudat fenséges, ám a 
múlandóság ébresztője esetről eset
re határt szab a bűn és az erény 
tombolásának egyaránt. Az emberi 
sors nagy és szerencsére levethetet- 
len kényszerzubbonya ez, hogy 
tűrni kell, tudva tudni és tűrve tűr
ni, elviselni a jót is, a rosszat is. 
Valamely logika tette ezt törvény- 
nyé, intézte így, mert fontos, hogy 
tolerálni kelljen a bűnt is. Igen, to
lerálni a bűnt — ad absurdum ez is 
az egyetemes tolerancia teljességé
hez tartozik, m ely több minden 
ösztöntabunál és tabuösztönnél — 
legjobb, legvilágosabb pillanatai- 
ben persze. Mivelhogy a "bűn", a 
vétek, a hibázás oly nehezen azono
sítható, amilyen könnyen; annyira 
szempontok és szemszögek szerint 
változó, próteuszi valami az emberi 
körül! A  bűn szinte azonosíthatat
lan, csak elkövetése érhető tetten és 
tartható számon minden elrelativi- 
zálás veszedelme nélkül. Az, ahogy 
bántjuk egymást, ahogy önmagát 
> » »  folytatás az 5. oldalon
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GÁLL ERNŐ

A ROMÁN NEMZETI IDEOLÓGIA 
ÉS VÁLTOZÁSAI
Befejezőrész
Az 1940 nyarán bekövetkezett változások 

(Besszarábia, a dobrudzsai "kvadriláter" el
vesztése s a második bécsi döntés) kataklizma- 
szérűén érték a román nemzeti ideológiát. 
Nagy-Románia — régi terjedelmével és népes
ségével — megszűnt. Az ország 36.000 négyzet- 
kilométerrel lett kisebb, lakóinak száma 6 
millióval csökkent, s majdnem 3 millió román a 
határokon kívül került. Igaz, egyes megállapí
tások szerint, a liberalizmus s a demokrácia 
bizonyos vívmányai alapján korszerűsödött, 
sok tekintetben biztató távlatok elé néző állam 
még 1938-ban alapjaiban rendült meg, s az or
szággyarapító nemzedék eszményei már akkor 
élettelenné váltak25. Aromán nemzettudat mély 
traumáját mégis elsősorban Észak-Erdély elcsa- 
tolása, Magyarországhoz való visszakerülése 
okozta. Az egységes nemzetállam eszméje 
rendkívül súlyos csapást szenvedett, ami nem 
kevésbé súlyos következményekkel járt. A tér
ségünkben egyébként is endémikusan jelen lé
v ő  k ö z ö ssé g i h isztér iák  m ost sz in te  
gátlástalanul érvényesülhettek, a nemzeti léttel 
kapcsolatos lappangó félelmek, rémképek iga
zolást nyertek. A  szinte görcsösen területköz
pontú szem lélet — m ondhatni — egyed
uralkodóvá vált, s a vezetők döntéseit (például 
a háborúban való résztvétel tekintetében) alap
vetően megszabta.

Konkrétabban: a hatalomra került Vasgár
da, majd Antonescu diktatúrája idején a nemze
ti ideológa — az elvesztett területek visz- 
szaszerzésének a jegyében is — a szélsőséges 
nacionalizmus, az antiszemitizmus, általában a 
HL Birodalomból származó propaganda von
zásába került. (Természetesen létezett és izmo
sodott egy dem okratikus, a Hitler-ellenes 
koalíció eszmeiségével rokonszenvező áramlat 
is.) Az Észak-Erdélyben maradt románságnak s 
főként az értelmiségnek — 22 év után — ismét 
a kisebbségi léttel, a hátrányos megkülönbözte
tésekkel kellett szembesülnie. Tudatát és lelkű- 
letét a sérelmek s — a két állam gyakorolta — 
kölcsönös retorziók következményei határoz
ták meg. Hódított a re vans szelleme, s a múlté 
lett többségi előjogok utáni nosztalgiák hatása 
alatt a román közvélemény alig regisztrálhatta, 
hogy a transzilvanizmus képviselői (Kós Ká
roly , Asztalos István, Bözödi György), vala
mint a magyar antifasiszták továbbra is hitet 
tettek a békés együttélés, a kölcsönös megértés 
és megbékélés értékei mellett, figyelmeztettek 
(sajnos, nem sok eredménnyel) a kisebbségi 
kérdés józan, méltányos kezelésének a paran
csára.

A román nemzeti ideológia megszólaltatói 
sem éreztek késztetést arra, hogy — Romániá
ban vagy a kisebbségi helyzetben— valamilyen 
mélyebb önvizsgálatot kezdeményezzenek. 
Igaz, Emil Cioran még a háború előtt szenvedé
lyesen ostorozta az általa vétkesnek, végzetes
nek minősített nemzeti jellemet, ám a nagy 
megrázkódtatások nem indították el az önreví
zió — oly szükséges és időszerű — folyamatát 
Nem kezdődött meg a mítoszok lebontása, s a 
tragédiákból adódó tanulságok levonása he
lyett a bűnbakok keresése kapott tág teret. Az 
önreflexiót (sok esetben atrocitások hatására is) 
a régi ellenségképnek újabb taszító vonásokkal 
való kiegészítése pótolta.

A második világháború végét jelző párizsi

békeszerződések Románia státusát a győztesek 
oldalán és Észak-Erdéllyel újból egyesítetten 
rögzítették. A megrendült nemzettudat kezdett 
magához térni, ám az 1918-as eufória nem is
métlődhetett meg. Igaz, újabb kisebbségvédel
mi kötelezettségeket nem kellett vállalni, illetve 
kijátszani, ám elkerülhetetlenné vált annak a 
tudomásul vétele, hogy a Prut s a Dnyeszter 
között egy "moldován nemzet" létére hivatko
zó, a Szovjetunióhoz tartozó szövetségi köztár
saság rendezkedett be. A nem zetköziség  
hivatalos ideológiájának égisze alatt a nemzet
államiság ázsiója csökkent, azok az irányzatok 
és nézetek pedig, amelyek a romániai fasizmus, 
illetve az Antonescu-féle parancsuralom esz
mei igazolását szolgáltatták, anatéma alá estek. 
Átmenetileg süllyesztőbe kerültek. Bizonyos 
mértékig előtérbe nyomultak viszont az addig 
lappangó, marginalizált hagyományok: a né
pek barátságát, a békés együttélést hirdető tra
díciók, személyiségek: Balcescu, Mocsáry és 
mások. Mintha a gyulafehérvári határozatok 
szelleméből is feltámadt volna valami: 1952- 
ben — rövid időre — létrejött (igaz, statútum 
nélkül) a Magyar Autonóm Tartomány, 
v A negyvenes évek második felében úgy 
tűnt, mintha a román nemzeti ideológiában a 
régi beolvasztó praktikákat ösztönző öncélúság 
és kizárólagosság visszaszorulóban lenne. A ki
sebbségek s köztük a magyarság állapota, jövő
je biztatónak mutatkozott. Az ígéretes táv
latokat a "szocialista tábor" szüntelen fejődése 
és belső egységének erősödése látszott garan
tálni.

A "fordulat esztendeje", a proletár diktatú
rát megvalósító népköztársaság, a totalitariz
mus bevezetése azonban — egyelőre a felszín 
alatt — az addigiakkal ellentétes tendenciákat 
hozott mozgásba. Elkezdődött (pontosabban 
fokozódott) a sztálinizmus román változata s a 
tegnapi nemzetállami nacionalizmus egymásra 
találása, egybefonódása. A közvetítők azok a — 
régi iskolából származó — akadémikusok, írók 
voltak, akik — az új hatalom legitimációs igé
nyeit hatékonyabban kielégítő, tömegalapját 
szélesítő — nemzeti gondolatvilágot, hegemo- 
nizmust hordozták. Anemzeti ideológia folytonos
sága (igaz, eleinte akadozva) helyreállt!

Ehhez a folyamathoz tartozott — a nemzeti 
ideológiában a múltban oly nyomatékosan je
lenlévő — ortodoxizmus, illetve a görögkeleti 
egyház helyzetének és szerepének ellentmon
dásos alakulása. Egyrészt az ateista, egyház
ellenes politika természetesen a hagyományos 
"román vallás"-t és intézményeit is igen súlyo
san érintette, de ugyanakkor a görög-katoliciz
mus erőszakos beolvasztásával erősítette is. A  
görögkeleti klérus hatványozott lojalitással s a 
szélsőséges irányban kibontakozó nemzeti kur
zus buzgó támogatásával válaszolt — a Moszk
vából kiindult — újraegyesítésre.

Nyilvánvaló, hogy a nemzeti ideológiában 
helyreállított — már említett — folytonosság 
nem jelentette, nem is jelenthette a régi, 
"klasszikus" román nacionalizmus irányzatai
hoz, tételeihez való egyszerű visszakanyaro- 
dást. A kiépülő pártállami rendszer — a min
den életterületen érvényesíthető, szinte korlát
lan hatalmával — nem csupán addig elképzel
hetetlen feltételeket teremtett a régi beolvasztó 
törekvések számára, hanem — saját kelléktárá
ból merítve — maga is hozzájárult a feltámasz
tott ideológia új vonásainak kialakításához.

Az eszmék manipulációjának változatos 
módszerei és eszközei álltak rendelkezésére, s 
ezeknek maximális hatású bevetését a sajtó fö
lötti teljes monopólium s az ugyancsak min
dent figyelem m el k ísérő átfogó  cenzúra  
biztosította. Vizsgált területünkön például tág 
lehetőségeket nyitott a "nemzetköziség", az 
"egyenlőség", az "együttélő nem zetiségek  
együttműködése", a "testvériség" stb. fogalma
inak, értékeinek — többnyire — cinikus fel- 
használása, a velük való manőverezés. A totális 
eszmei irányítás és ellenőrzés azt is megenged
te, hogy bizonyos — a hatalom számára nem 
kívánatos — fogalmakat, fordulatokat, tételeket 
kiiktassanak, majd — ha szükségesnek mutatko
zott — ismét bevezessenek. így került például sor 
a "nemzeti kisebbség" fogalmának száműzésére s 
az "együttélő nemzetiségek" fogalmának — vív
mányként történt — bevezetésére, majd később 
(a nyolcvanas évek második felében) a hivatalos 
szövegekben megkísérelt mellőzésére. Voltak 
évek, amikor a "tökéletesen megoldott nemzeti
ségi kérdésre" hivatkozva, az egész problémakör 
tabuvá vált. Nem  létezett sem a társada
lompolitika, sem az ideológia viszonylatában.

A régi, főként magyarellenes nemzetállami 
nacionalizmussal való "szömyszövetség"-nek 
kedvezett a második bécsi döntés okozta — 
utóhatásaiban továbbra is érezhető — mély tra
uma, hiszen ez sokáig fogékony közeget hozott 
létre. Újból és újból felkorbácsolható szenvedé
lyeket, elfogultságokat, hisztériákat gerjesztett.

Biztos, hogy a különböző és gyalo-an eltérő 
intenzitású, tartamú nacionalista manőverek fő 
belső indítékait a hatalmi érdekek, a nómenkla
túrán belül lezajló vetélkedések nyújtották. Per
sze, érvényesült önmozgás is a nacionalista 
eszmék terén, s az értelmiségi megnyilvánulá
sokban — minden ellenőrzés dacára — szintén 
észlelhető volt némi spontaneitás. A döntő 
azonban az állampárt, a legfelsőbb vezetés, a 
főtitkár politikai akarata maradt.

E motivációk és tényezők közös, de külön- 
külön is nyomon követhető működésétparadig- 
matikusan a Bolyai Egyetem megszüntetésének 
a menete példázza. Itt az eszmei indoklást és 
igazolást az érők egyesítése, s az ilyeténképp 
elérhető nagyobb hatékonyság, az együtt tanu
ló magyar és román diákság s a közös tanszé
keken együttműködő, vegyes tanszemélyzet 
közötti jobb megértés, "testvériség" elősegítése 
kínálta. A valódi cél azonban — a régi naciona
lista értelmiség kívánságának kielégítése mel
lett — az volt, hogy a magasan képzett értel
miség utánpótlásának akadályozásával a ma
gyar önazonosság megőrzésére érzékeny csa
pást mérjenek. A legitimáció azt is szolgálta, 
hogy - az egyetem mintájára— a szorgalmazott 
közös intézmények általános bevezetése ellen 
tiltakozókra a szeparatizmus, az elszigetelődés 
bélyegét lehessen rásütni. (Ez mindmáig úzus- 
sá vált.)

A hagyományos nacionalizmus politikai 
felhasználásátsegítette elő a nemzeti sajátossá
goknak és értékeknek bizonyos fokú — egyéb
ként teljesen jogos — rehabilitálása a XX. 
Kongresszus után. A demokratikus és az anti
demokratikus nemzeti törekvések közötti ha
tárvonalak illékonysága, az utóbbiak — már 
jelzett — virulenciája azonban megkönnyítette, 
hogy olyan irányzatok, nézetek is zöld fényt 
kapjanak, amelyek etnocentrizmust, idegenel- 
lenességet sugalltak. Az egész folyamat a naci
onalista velleitásait addig kénytelen-kelletlen 
véka alá rejtő, az "új vonal" alapján azonban 
már nyíltabban fellépő értelmiségi csoportokat 
bátorította.

Félreérthetetlenül jelentkezett ez a tenden
cia elsősorban a történészek esetében, akiknek 
az a körülmény is kedvezett, hogy a pártállami-



kg  felkarolt és hangszerelt nemzeti ideológia alapve
tően történelmi fogantatású volt. A közélet "törté- 
nelmesítése” már Gheorghiu-Dej uralmának 
utolsó szakaszában, a Szovjetuniótól való eltá
volodásnak, a román "függetlenség" elérésének 
az idején megkezdődött.

A  historicizmus ebben az összefüggésben 
— szovjet- és oroszellenes kicsengéssel — min
denekelőtt 1948 után "betiltott" számos érték
nek és történelm i szem élyiségnek eredeti 
jelentésében történő bemutatását, a latinitás 
nyomatékosítását jelentette. A szláv hatások 
addig erőltetett kiemelésének a megszüntetését 
hozta m agával27. M indez elkerülhetetlen, 
egészséges fejleménynek tekinthető, s az is tény, 
hogy a széles közvéleményben egyetértést vál
tott ki. A  "nemzeti kommunizmust" látszott iga
zolni.

A  Ceau^escu-érában a folyamat — az átme
neti "liberalizálódás" s a nemzetiségeknek tett 
néhány engedmény után — a személyi kultusz 
beteges és nevetséges megnyilvánulásaival fo
nódott össze. A  nemzeti türelmetlenség s az 
ellenségképek forgalmazása mindannyiszor az 
eszkaláció újabb fokára jutott, amikor a hata
lomnak nehézségei támadtak, s a bajokról el 
akarta terelni a figyelmet. A jeles román törté
nész, Andrei Pippidi e szakaszról a kövekező- 
ket írta: "Ceau^escu idején kidolgoztak egy 
képet egy olyan monolitikus társadalomról, 
amelyben a nép és a bojárok szoros egységbe 
tömörültek a szeretett vezér körül, lett légyen 
az egy dák király vagy egy középkori fejede
lem. [...] A  múlt áttervezésétől eljutottak a ha
gyományos mítoszok eltulajdonításához is. A  
párt eredete egybemosódott a nemzet eredeté
vel. A pártmúzeum bejáratát Decebal és Traia- 
nus őrizték. A hadtörténeti múzeumot, amely a 
legutóbbi évtizedben a történelem-hamisítás 
legfontosabb műhelye volt— a Legfőbb Hadúr 
testvérének felügyelete alatt — groteszk látvá
nyosságot nyújtó lovas és gyalogos vajdák 
szobrai vették körül28.”

A tárgyilagosság, a tények tisztelete azon
ban arra kötelez, hogy rámutassunk: az 1971- 
ben meghirdetett "mini-kultúrforradalom", 
amely a szellemi "gleichschaltolással" együtt 
nyilván a romániai magyar kultúra elsorvasz
tását is tervbe vette, hiszen vele egyidőben a 
homogenizálás célja is megfogalmazást nyert, 
csak késéssel került gyakorlati alkalmazásra. 
Paradoxális jelenségként, a hetvenes évek zöm
mel "jó” évek voltak, és művelődésünk— bizo
n yos sze llem i-erk ö lcsi e llen á llásn ak  is  
köszönhetően — több területen ígéretesen fejlő
dött.

A másik kiváló, sajnos fiatalon elhunyt tör
ténész, Vlad Geoigescutól találóan "történelmi 
nacionalizmus "-nak nevezett29 hivatalos kurzus 
azonban elsősorban a magyar kisebbség és mű
velődése ellen irányult. Kampányai a hetvenes 
évek végén, de főként a nyolcvanasok elején 
mind gyakoribbá és támadóbbá váltak. A hata
lom — nehezen leplezhető — támogatását él
vezték  azok a lapok, kiadók és szerzők, 
amelyek s akik a magyarellenességre, általában 
a xenofóbiára szakosodtak. Ezek között voltak 
találhatók Eugen Barbu és Saptamdna (A hét) 
című hetilapja, a sokáig udvari költőnek számí
tott Adrian Páunescu és Corneliu Vadim Tudor, 
akik mindmáig a magyarellenesség s az anti
szemitizmus zabolátlan hirdetői. Mecénásra is 
találtak annak a C. Drágán nevű — Olaszor
szágban élő — milliomosnak a" személyében, 
akinek vasgárdista múltja és beállítottsága köz
ismert.

Ami a homogenizálás fogalmát és jelentését 
illeti — a kifejezés először Ceaugescunak az 
1972-es országos pártkonferencián tartott be
szédében bukkant elő. 'Tekintettel arra— mon

dotta —, hogy Romániában vannak együttélő 
nemzetiségek, nyilvánvaló, hogy a szocialista 
nemzet fejlődésének feltételei között hosszú 
időn át megmaradnak a nemzetiségek sajátos 
vonásai is. De ugyanakkor figyelembe kell ve
gyük a közeledés létező történelmi folyamatát, 
amely a jövőben még inkább kihangsúlyozó
dik. Ezzel kapcsolatban szüntelenül szem előtt 
kell tartanunk annak a szükségességét, hogy 
rendületlenül tevékenykedjünk minden dolgo
zó teljes jogegyenlőségének biztosításáért, 
nemzetiségre való tekintet nélkül, hogy az egy
séges kommunista rendszer felépítésének útján 
megvalósuljon mind szociális, mind nemzeti 
jegyeit illetően a társadalom egyre teljesebb ho
mogenizálódása30".

Láthatjuk, a szövegkörnyezet a törekvés ál
cázását, elrejtését szolgálja, hiszen még bizo
nyos nemzetiségi sajátosságok megőrzéséről, 
kölcsönös közeledésről, társadalmi és nemzeti

Tőrös Gábor szobra

egyneműsítéséről esik benne szó. Az osztály
nélküli kommunista társadalom eszméjével is 
összecseng, azonnali sokkoló hatását pedig 
ama körülmény csökkenthétté, hogy a Sztálin 
bűneit leleplező Hruscsov szintén az "egységes 
szovjet nép" megteremtésének utópiáját tűzte 
ki célul. Erre utalt az egységes "román szocia
lista nemzet" jelszava is. A benne jelentkező 
szándék, az ország soknemzetiségű összetéte
lének megváltoztatása, illetve felszámolása, az 
elnemzetietlenítés maga is több szakaszban, 
egyre radikálisabb intézkedések révén került át 
a gyakorlatba.

A nyolcvanas évekkel s főként Ceau^escu 
mangáliai beszédével (1983), amely a kultúra 
területén is zsarnoki intézkedéseket jelentett be, 
a folyamat felgyorsult. Egymás után jutottak

nyom dafestékhez nyílt és durva magyar- 
ellenességet terjesztő tanulmányok, könyvek.
Az idegengyűlölet légkörének megteremtésé
ben jelzésértékűnek tekinthető Eminescu egész 
politikai publicisztikáját összefoglaló kötetnek 
— megfelelő kritikai értelmezés nélküli — ki
adása. A  magyarellenes hangulat fokozásában 
új szakaszt nyitott Ion Lancranjan pamfletje31, 
amely a magyarságról kialakított ellenségképet 
már-már pogromkeltő vonásokkal egészítette 
ki. Felelevenítette az 1940-1944 közötti szakasz
ban — sajnálatos módon — elkövetett románel
lenes atrocitásokat, ám a korabeli hatóságok 
hatalmi visszaéléseiért az egész magyarságot 
tette felelőssé. Revizionizmussal vádolta a Ká
dár-rendszert, s a magyarsággal szembeni gyű
lölködést a román felsőbbrendűség hirde
tésével kötötte össze. Túlzás nélkül állítható, 
hogy Láncrajan tudat- és lélekmérgező munká
ja— a román újnacionalizmus valóságos encik
lopédiája — a Ceau^escu-féle zsamokuralom 
fasizálódását bizonyította.

A Lancranjan pamfletjében jelentkező et- 
nokratikus fölénytudat létrehozott egy a kultú
ra szám os területén m egnyilvánuló román 
elsőbbséget bizonygató irányzatot is. A "pro- 
tokronisták" szélsőséges formában fejezték ki 
azt a — feltehetően kompenzatórikus jellegű — 
törekvést, hogy ne csak a román művelődés ősi 
eredetiségét emeljék ki, hanem egyúttal azt is 
kimutassák, hogy számos alkotása sok nyugati 
értéket megelőzve jött létre. A protokronizmus 
szószólói — pártállami támogatással — igen 
agresszívan léptek fel, és külföldi megfigyelők j 
szerint a Ceau^escu-féle egyszemélyi diktatúrá
ban eluralkodott nemzeti ideológia rohamcsa
patát alkották. A rendszer rendkívül dinamikus 
ideológiai képviselői voltak32.

Az egyneműsítést alátámasztó történelmi 
nacionalizmus fő hadjáratát a Magyar Tudo
mányos Akadémia kiadásában megjelent Er
dély története című három kötetes mű ellen 
intézte. Cikkek, bírálatok, vitairatok sorozatban 
támadták a magyarországi történészek készí
tette szintézist3̂  amelyet történelemhamisítás
sal, irredentizmussal, revizionizmussal stb. 
vádoltak. Már idézett írásában Andrei Pippidi 
így vélekedett erről a kampányról: "Nem tu
dom, hogy az 1987-ben Budapesten publikált 
Erdély rövid története hozzájárult-e a Kárpát-me
dence korai középkori történelmi fényeinek fel
tárásához, de arról meg vagyok győződve, 
hogy a bukaresti sajtó támadó reagálása semmi
képpen sem ezt a célt tűzte ki maga elé, s nem 
is volt alkalmas erre. Ahhoz, hogy kritikusan 
elemezzük ezeket a kérdéseket, új tényekre és 
új hozzáállásra van szükség34." A sorozatosan 
közölt magyarellenes cikkek egy része a ma
gyarországi, pontosabban: az észak-erdélyi zsi
dóságnak a náci haláltáborokban történt 
elpusztítását elevenítette fel, de a szerzők a ro
mán holocaustról mélyen hallgattak, vagy azt 
minimalizálták. A  "magyar barbarizmus" új 
változatának a megbélyegzése ama fölénytudat 
hangsúlyos kifejezésével társult, amely a ro
mánságot egyetemlegesen és egyértelműen tü
relmes, békés, a másságot elfogadó népnek 
tünteti fel. (Ennek a eszményített önképnek
napjainkban is nagy az ázsiója.)

***
A Ceau^escu-féle totalitarizmus összeomlá

sával indokoltnak tűnt az a remény és várako
zás, hogy a zsarnokkal együtt az egyneműsítő 
politikát igazoló ideológia is sírba száll. Sajnos, 
nem így történt. Az államvallásként hirdetett, 
de már hosszú idő óta csak hivatkozási eszme- 
rendszerként, álcázásként használt marxiz- 
mus-leninizmus csődjével keletkezett ideológai 
légüres térbe — egész térségünkhöz hasonlóan 
> » »  folytatás a 4. oldalon
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> » »  folytatás a 3. oldalról

— itt is a sovinizmus nyomult be. Nem a román 
nemzeti ideológiában — peremlétre kárhozta
tott — demokratikus, a másság iránt türelmet 
tanúsító nézetek nyomultak végre előtérbe, ha
nem a kizárólagosságot megjelenítő koncepci
ók és erők kezdtek mind támadóbban garáz
dálkodni.

Egyrészt gyorsan létrejött a folytonosság a 
nyolcvanas években — hatalmilag támogatott
— történelmi nacionalizmussal, amelynek kép
viselői most már gátlástalanul meríthettek 1944 
előtti magyarellenességet és antiszemitizmust 
terjesztő felfogásokból. Másrészt — akárcsak a 
régió, de Európa több országában is — felütötte 
a fejét az újfasizmus, amely — hagyománysze- 
rűen— szintén heveny idegengyűlöletet áraszt. 
A sajtószabadság feltételei között akadály nél
kül láthatnak napvilágot a magyarságot — év
századokra visszam enően— más népek el
nyomásával, elnemzetietlenítéssel, bajkeverés
sel vádoló cikkek és brosúrák. Állandó offenzí- 
vában van a nemzeti elfogultságot és kire
kesztést gerjesztő populizmus, ez a jobb- és bal
oldali szélsőségeket közös nevezőre hozó irány
zat.

Történelmi tapasztalatok tanúsítják, hogy 
az eszmék síkján előkészített és igazolt hátrá
nyos megkülönböztetés s a gyakorlati alkalma- 

» zás között nincs semmilyen kínai fal. Az etnikai 
tisztogatásra való1 uszítás — láthatjuk Boszniá
ban — etnocídiumba torkollik. Ezek nem járha
tó utak. Most talán — az európai integráció 
távlataiban — még van esély arra, hogy a sok 
félreértés és tragikus konfliktus után, a román 
és magyar nemzeti ideológiák között, az önre
víziók menetében valamilyen párbeszéd ala
kuljon ki. A  történelmi kompromisszumban az 
idők parancsát kell felismernünk: egymásra va
gyunk utalva.

25Vlad Georgescu: i. m. 222.
26Benkő Samu: Kos Károly és az alku erkölcse, 

Valóság, 1993. ÍZ
^Vlad Georgescu: i. m. 271.
28Andrei Pippidi: A múlt mítoszai, Hitel, 1993.1.
29Vlad Georgescu: í. m. 292.
^Ceaujescu N.: Raport la conferinta nationale! a 

PCR, Buc 1972,91-102 ^
31 Ion Láncrajan: Curnnt despre Transilvania, Buc. 

1982.
32Katherine Verdery: National Ideology Under So

cialism, Berkeley, 1991167-169.
“̂ Tóth Sándor: Jelentés Erdélyről, Párizs, 1989, 

181-183.
34Andrei Pippidi: i. m. 44.
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Szederjesi András: Férfiportré

ORBÁN OTTÓ VERSEI
Ars politica
Költő vagyok, mi érdekelne, 
ha nem a költészet maga?
A névtelen megénekelve, 
a szó húsa, teste, íze, szaga.

Az élet anyaga. Ha biztos 
nem is, otthon ebben lehetsz.
A többi politika, piszkos, 
lehangoló kisstílű hecc.
Az igáid és a valódi 
mosléknak döntött kotyvalék.
Rabló eszmék lólába lóg ki 
a zsákból, mellyel e fényes kor lelép,
mert viszi magával eladni a szajrét — 
s reményével majd mást hiteget, 
hogy "az ifjúság megéri azt még..."—  
utópiáit, a vakhiteket.
Csakhogy lehet úgy is, hogy nincs

"Újra kezdjük!", 
van úgy, hogy nincs mit kezdeni, 
a csillagok nem állnak együtt, 
s nincs esélyünk, csak veszteni.
Most száz év csönd jön és sötétség? 
Papírcsákó és máglyatűz?
És munkaeszközünk, a kétség 
megőrül és ördögöt űz...?
A poklok a mennynek mattot adtak. 
Az idő tapogat, mint a vak.
De nyelvünk hegyén megmaradtak 
a mondatot alkotó szavak.
Én mondom, ez egy változó kor, 
az ember hol nagy, hol parány. 
Csillannánk meg csak, mint az óbor 
egy új reneszánsz asztalán!

A magyar népdalhoz
Most, mikor sok senki mellén 
ki vagy tűzve, mint a jelvény, 
nekem maradj, aki voltál, 
nem babona, nem is oltár, 
de maga a láthatatlan, 
ahogy látlak száz alakban, 
véletlennel habart végzet, 
több s kevesebb, mint művészet, 
dallamív, mely melizmáit 
hajlítgatva szinte világít —  
mintha öreg paraszt lenne, 
maga az idő sóhajt benne:
katonának vitt legények, 
ingben elföldelt szegények 
nézik a csillagos eget, 
sírtak alatta eleget.
Sírnék én is, de dühömben, 
hogy ott rohadunk a régi körben, 
s föltámadnak a holt rögeszmék —  
láthatom újra a közös ügy vesztét. 
Szellemem ép, testem romban. 
Téged hívlak nagy bajomban, 
dudorászlak, hogy segíts meg, 
a rontástól szabadíts meg: 
gyűlöljek csak aljas elvet, 
ne a földet, ne a nyelvet, 
nézhessek rád, mint a napra, 
melyen nem üt ki a lepra.
Kit Kőműves Kelemenné 
vére bűvölt elevenné, 
elevenné és szilárddá, 
mítoszi, kerek világgá,
benned minden, amilyen volt, 
fény sikálta kád a mennybolt, 
teli sötét szenvedéssel, 
melynek csöpp je sem enyész el, 
s nincs múlt, jelen, sem jövendő, 
csak egy vastag gyapjúkendő, 
annak bolyhos melegében 
ringok a világ ölében

A tékozló fiú
1. F. B.: FEKETE FEJ; J. F KÖLTŐ PORTRÉJA 
Ferenczy Béni nem a szupernóva lobbanását véste kőbe, 
szobrász tenyerébe fogható anyag kívánkozik — 
napkövet keresett, hogy a földvonzásból kiszakadhasson, 
s az ismeretlen fekete ércet finoman tapogatta,
mint mennyei járatából kiszédült vakondokot:
— Nézd, a Tejút egy csöppje hogy sugárzik!
A lángész lobbanásához több kell, mint puszta tehetség, 
kell hozzá jó szél meg csillag az égen, mint egy tengeri úthoz, 
de legfőképp mégiscsak a megmagyarázhatatlan vakszerencse kell —  
apró taszítás, amitől beindul a fúzió, a rögeszme kitágul,
és szétteríti az űrben az égő Dózsa György képét s a karóba vont Csáky püspökét 
s a hangrengetegben bolyongó, biai rezesbandát körülsusogó erdőt, 
hol szarvashangon tutulnak Bartók gomolygó emberszömyei...
Tékozló ragyogás a világ mielőtt tűzgömbje kihuny és összeomlik.
2. A BÁRKA ÉS A LOVAS
Mihez kezdjen a vízözön után a régi gárdából való Noé?
Egész életében a vízözönre készült, bárkát épített,
s most fönt csücsül vele az Ararát tetején,
s csak ő emlékszik, félnótás öreg hogy mi volt itt — egy óceán!
Vagy gondoljuk el azt, hogy Petőfi csakugyan életben marad, 
de nem valami ködös elme szülte Barguzinban,
hanem itthon, csoda folytán megúszva Haynau sortüzeit és hóhérkötelét.
— Odanézz, rögtön megbotlik a kardjában, és seggre ül!
Jaj a lángcsóvát húzó léleknek, ha túléli a földet érést,
rozsda emészti el, s még jó, ha férgek közt maga is féreggé nem változik; 
egy élet, egy rögeszme, bőrtokban zörögnek csontjaink — 
szerencsés, akit ifjúsága virágában döf le egy kozák lovas.
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CSILLAG JÓSLAT
—; Sápadt. Nagyon rossz bőrben 

van. Úgy látom, nem éri meg a reg
gelt.

— Pszt. Halkabban. Behallat
szik. Meghallhatja.

— Megyék is. Telefonálj le, ha 
beszélni lehet vele. Vagy ha egyálta
lán nem.

(Percek múlva)
— Nővérke! Kivel beszélt?
— A földszintről volt valaki. Egy 

kolléga.
— Talán kolléganő?
— Igen. A felvételiből.
— Mindent hallottam.
— Azt hittem, alszik.
— Mért gondolják, hogy megha

lok?
— Beszél ez a nő össze-vissza. Én 

azt hiszem, nem is normális. A főor
vos úr éppen ma reggel mondta, 
hogy rohamosan javulni tetszik.

—  M ég eddig soha eszem be sem  
jutott, hogy ne érhetném m eg a reg
gelt.

— Ne izgassa fel magát.
— Egyáltalán nem izgat fel, pe

dig még délután tele voltam min
denféle szomorúsággal, no persze a 
gyógyszerek miatt, most meg úgy 
gondolok a holnapra: talán köd lesz. 
De lesz.

— Fájdalma? Adjak valami csil
lapítót?

— Nem fáj semmi, nincs mit csil
lapítani.

— Itt van az altatója. S itt van 
balkéznél félpohár víz.

(Később)
— Mért nem alszik még?
— Mákos sötét haja fejére ta

pasztva?
— Igen. De maga nem láthatta.
— Most nem, de még a röntgen

be is utánam jött egy füzettel har
madnap, és állandóan 
kérdezősködött, amíg a kontraszt- 
anyagot a vénámba eresztették. Be- 
irkálta a szüleim születési idejét, 
meg a betegségeiket, s hogy élnek-e. 
Szokták ezt?

— Nem tudok róla. Mondom, 
hogy egy kicsit dilis a nő, talán sze

relmes lett magába.
— Akkor itt ülne az ágyam szé

lén, s a kezemet szorongatná.
— Mást nem kérdezett?
— Hogy mikor születtem.
— Benne van a személyiben.
— Napszak, óra! Félóra, negyed

óra, perc! Azt mondtam neki, amit 
akart: hajnali fél háromkor.

— És nem igaz?
— Lehet, hogy igaz, nem emlék

szem.
(Éjféltájt)
— Maga nem vette be az altatót.
— Nem.
—  Nem  akar aludni?
— Nem. Tudja, mit mondott 

még az asszony? Ott a röntgenben? 
Azt mondta, mi egyek vagyunk. Egy 
a sorsunk. Év, hó, nap, óra, perc.

— És az mit jelent?
—  Egyszerre halunk meg.
—  Gondoltam én, hogy beteg az 

a nő. Illetve hát tudom  is.
— Azt is tudja, hogy dilis, meg 

hogy nem normális. Csak hát ki nor
mális, és ki nem dilis? Mit tud még 
róla azon kívül?

— Tömte itt a fejemet. Nagyon 
szerencsétlen. Első férje vonat alá ke
rült. A szülei tíz éve. Szóval egy téli 
délelőtt a két nyugdíjas összeszólal
kozott, s az anyja parázspiszkálóval 
fejbevágta az apját. Az elnyúlt, mint 
egy zsák. Mama ijedtében benzint 
öntött rá, hogy meg ne tudják, meg
gyújtotta. Az egész ház leégett, ben
ne mindketten. M ásodik  
házasságából a kisfia a játszótéren 
törte össze magát A második férje 
tavaly hagyta ott. Neki gyomorfeké
lye van — legjobb esetben.

— Ezt ó így mondta?
—így-
— Mást nem mondott?
— Jaj, csakugyan, most már ér

tem! Amit a rossz csillagról mondott. 
Amely alatt ő született-

— S ami alatt én is születtem.
— Mégis jó lesz, ha beveszi az 

altatót a csillapítóval együtt.
—Ha ébren akar maradni az em

ber, könnyebb egy kis fájdalommal.

(Éjjel kettőkor)
— Én már nem is szidom magát 

De a villanyt el kell oltanom. De ez 
nem jelenti azt, hogy maga is bol
dogtalan? Mint ő?

— Én nem vagyok boldogtalan.
— Ez azt jelenti, hogy m égis csak

hazudott annak a szegény asszony
nak?

— Én nem hazudtam, de lehet, 
hogy a perc nem stimmel.

— Lehet, hogy mégis szerelmes 
magába?

— Csudát. Amíg a napot ki nem 
mondtam, rám se nézett.

— No de aztán!
— Gondolja, hogy nincs egyéb 

vágya? Összeboronálíú két szeren
csétlent? Semmi egyéb, a saját sorsá
ra kíváncsi.

—  Az lehet. Nagyon sápadtnak 
látta m agát

—  S mit m ondott még?
— Drágám, én mindenre el va

gyok szánva. Én nem bírom tovább.
— Jól jönne neki a halál.
—  H ogy ő is meghalna akkor?
—  Igen. Öngyilkos lehetne.
—  Jaj, ne mondjon üyet!
—  N em  tudja elképzelni?
— De. Ha visszagondolok, tulaj

donképpen azt mondta, reggel, hat 
előtt telefonáljak neki a lakására, ha 
valami történt magával. De azt nem 
beszéltük meg, mi lesz, ha nem tör
ténik semmi.

— Ne aggódjon, ő addig nem

Ferdinand Judit: Ballada

veszi be a mérget, amíg nem telefo
nált ide. Háromnegyed hatkor tele
fonálni fog.

—Talán most kellene felhívnom.
— Korai lenne megijeszteni őt, 

álmából riasztanánk fel, s még nem 
tudnának dönteni arról, hogy mi az 
én sorsom.

— Igaza van. Aludjon.
(Hajnal felé)
— Na, ez már több a soknál! 

Azonnal humja le a szemét!
— Nem merem.
— Most már nyugodtan elalhat, 

virrad.
— Ha csöng a telefon?
— Ja, azt én majd felveszem. És 

bemondom, minden rendben van, 
maga éL

— De megkérdi ám a nő, mikor 
látott engem és észlelte-e szívműkö
désemet, s van-e lélegzésem.

— Igaza van, majd leteszem a 
kagylót, s azt mondom: várj egy pü- 
lanatig, drágám, megnézem, s én 
lábujjhegyen bejövök, hogy fel ne éb
resszem magát, s az ágy végétől be
nyúlok a paplan alá, megkeresem a 
maga bal lábát, a bal lába hüvelykét, 
s abból én meg tudom állapítani, 
hogy jó meleg, hogy jó a vérműködé
se, s hogy nincsen semmi baj.

— Ha nem ébreszt fel, s én ki se 
nyitom a szemem, honnan tudha
tom, hogy maga osont be hozzám 
lábujjhegyen és nem a...

— Magával nem lehet komolyan 
beszélni. Azonnal aludni! Érti?!

— Értem. Ám ha csöng a telefon, 
mert csöngeni fog, maga mégis csak 
benyit az ajtón, s nem is lép be, csak 
benéz, bekukkant, rámpillant. Látja, 
hogy nyitva a szemem. Csak ám ez 
nem bizonyíték. Szólanom is kellene 
majd. De még nem tudom, vajon 
lesz-e erőm? Azt gondoltam ki, a ke
zemmel adok majd jelet A jobbke
zem fejét egy kicsit felemelem. 
Mintha intenék. S maga indulhat 
vissza a telefonhoz.

Utóirat
Cseres Tibor Csillagjóslat c. no

vellájának keltezése: 1973. május.
Cseres Tibor halálának ideje: 

1993. május 24. Orvosa elbeszélése 
szerint utolsó üzenete: »Kézzel 
adott jelet A jobbkeze fejét egy ki
csit felemelte. Mintha intene.«

LANGYOS NAPOK
> » »  folytatás az 1. oldalról
bántja történelme folyamán és fo
lyományaképpen az ember. Ahogy 
bánt és sért boldogságában és bol
dogtalanságában, melyekből egya
ránt erőt merít és jogcímet formál 
az effélékre.

Mert a humanizmus az is, hogy 
a humánum nem működik egyen
letesen. Néha éppenhogy ekkép
pen, ebben a formában nyilvánul 
meg és nyilatkozik a humánum. 
Csak a félelmek megjelelése és a bű
nök megbélyegzése lehetne csalha
tatlanul pontos már. Ennyi gyakor
lat és "szürke" elmélet után, az élet 
"aranyfája" alatt. Hogyha lelkiisme- 
ret-vizsgálatunk és könyvelésünk 
nem akadna el folyton az önsajná
lat és a vádaskodás egymást kioltó 
ingerei között. Szerencsére nem

mindenkiben. Ilyen etikum meg
testesülése lehet az író, ettől és eb
ben példa számunkra Cseres Tibor 
életműve ma, a kerek évforduló kö
zelében is, mivel már máskor meg
ért a tisztelgésre; érvényes volt és 
marad, hogy a hideg napok emlé
keztetnek a forró napokra és vi
szont. Ahhoz, hogy az egész, ennyi 
minden után, elviselhető legyen, 
tudatunk lelki higiéniájához tarto
zott, hogy farkasszemet előbb ön
magunkkal nézzünk. Cseres mint
ha csak ezt tanítaná végig. Az epi
kus végtelen monológja, monodrá
mája erre figyel és figyelmeztet: 
sokmindenkivel történik ugyanaz, 
mindazonáltal csak egyetlen, egya
zon mérce van kimerni a tengert. 
Nálunk, részünkről O eimek a mér
cének egyik hitelesítője. így általa is

egy nép, egy nemzet tartalma és 
tekintete, életalkalma és logikája 
néz szét, néz mindenkire ebben az 
idegesítően sorsdöntő XX. század
ban, melyet elejétől végigkontemp- 
lált mozgó műhelyében, a fejben, 
mely hol egy kisfiú sapkáját viselte 
a menekülők csapatában, hol a be
hívót kapott férfiak fejébe csapott 
acélsisakot, hol csak a szabad gon
dolat szerencsére láthatatlan, ezért 
rajtafoghatatlan, félrecsaphatatlan 
és behorpaszthatatlan glóriáját. 
Igen, mindig csak egyike vagyok az 
embereknek, a tömegeknek, a mil
lióknak, porszem, hópehely, per
nye-pille— és mégis, egyedül is le
het. Ahogy Cseres Tibor is merte, 
megtette: szembeúszni a szokással, 
hiedelemmel, az árral, ama "pongó- 
sággal", mely az eltüntethetetlen 
lelki afrikák partjain garázdálko
dik, és mégis mindig csak a más 
szemében keresi a szálkát. Cseres 
azáltal szerezte meg az erkölcsi ala

pot arra, hogy felsorolja, részletez
ze: m ivel bántottak bennünket, 
hogy előbb elmondta, mint vétet
tünk másoknak. A  lélek foksányi- 
szorosai és vízaknai csatái elem
zése jogán senki se mutatott rá szó
kimondóbban a körülöttünk bál
ványló parázna szobrokra.

A  fájdalom, a bosszú, a számla- 
benyújtás, a leszámolás irodalma-e 
mindezektől ez a terjedelmében is 
hatalmas életmű? Nem. Cseres Ti
bor a nagy leírók, az érvényes rend- 
szerezést kereső brontoszau- 
rusz-kutatók, a szépliteratúrai Lin
nék és Brehmek sorába tartozik. Az 
önmaga legtudományosabb nevét 
hol becsületrend, hol szamárfül 
gyanánt viselő homo sapiens Jhun- 
garicus) egyik keresztapja O, aki 
csak mindent, amit tudnunk kelle
ne, megerősít: Vigyázzatok! Ilyen 
az ember. ECCE HOMO!... Persze, 
vigyázzatok. A langyosakat kiköpi 
az Ur!
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HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

MARXIZMUS ÉS NEMZETTUDAT — 
MANAPSÁG

A  m arxizm usnak volt — van? —  két 
alapvető tétele. A z első az, hogy az emberi
ség története, az —  osztályharcok története. 
A  második: a történelemben —  egyáltalán a 
fejlődésben —  a legforradalmibb szerepet a 
technika játssza. A z egész eszmerendszer 
összefüggéseiben és következm ényeiben e 
két sarkalatos ponton áll vagy bukik m in
den. Tekintve, hogy a marxista elméletet val
ló  p o litikai gyarkorlat is e tételekre h i
vatkozott, ma már nyugodtan elm ondhat
juk: e két tételen állt és —  bukott minden!

A z e lső  tétel következm énye az volt, 
hogy egész a késő-brezsnyevi időkig, a nem 
zeti kérdést nem csak hogy m egoldani nem  
tudta a tudományos szocializm us, hanem: 
m egoldottnak tekintette; talán az a bizonyos 
Gumijev professzor volt az első, aki széle
sebb nyilvánosság előtt mert elmélkedni ar
ról, hogy a történelemnek van egy "eddig 
elég figyelem re nem  méltatott" mélyáramla
ta, a nem zeti kérdés, sőt a titkos-titokzatos 
etnikai kérdés. A z elm élet szűklátókörűsége 
a nem zeti kérdésben előzőleg odavezetett, 
h o g y  a vezető  szocialista hatalom ban, a 
Szovjetunióban, egy olyan soviniszta-im pe
rialista politikai gyakorlatot— majd elm élet
halmazt a legkülönbözőbb szakterületeken, 
am elyek az orosz szupremácia cím szó alá tar
toznak —  alakított ki éppen a kommunista 
párt, am ely túlzóbb, türelmetlenebb, hazu
gabb, antihumanistább és kezdetlegesebb is 
volt, m int az orosz császárság annyit — és 
joggal —  kárhoztatott orosz sovinizm usa. 
N em  vitás, h ogy  éppen a téves elm életi ala
pokat hangoztató hibás, sőt bűnös nem zeti
ségi politika tette lehetővé azt a fellazítást, 
am ely a "szocialista tábor" szétesését kikény
szerítette.

Ennek a szocialista sovinizm usnak a sze
repét egyáltalán nem  szabadna elhallgatni, 
amikor a mai nacionalizm usok "kölcsönös 
indukcióját" akarjuk "tettenémi". (Lásd Gáli 
Ernőnél, alább.)

A  másik, a technika forradalmasító szere
pének tisztázása, ha lehet, m ég bonyolultabb 
kérdés.

A  fejlődés fő hajtóereje, a gazdasági-társa- 
dalmi-politikai változások kiváltója látszólag 
mindenütt a technika. A  technikai újítás, új
donság. Csakhogy a marxista vizsgálódás 
nem mert szembenézni azzal a szembántó kö
rülménnyel, hogy adott korban a technikai 
újdonság nem  érvényesül, nem hat; sőt el is 
felejtődik; és nemcsak azért, mivel a "felépít
m ény szűk burka" fojtogatta; annál nagyobbat 
kellett volna robbannia, a "szabályok" szerint. 
A  fejlődés fogalmával magával volt itt baj, és a 
fejlődés értelmének a felfogásával.

H iszen tudjuk, nemcsak Kínában fordult 
elő, hogy nagy technikai találmányok —  lő 
por, iránytű , könnyűipari töm egterm elő  
m ódszerek— pangtak évszázadokig, és má
sok futották ki őket; a jelenség már előállt az 
ókori Egyiptomban, Rómában, a középkori, 
sőt az újkori Európában is. Egyetlen példa, 
az em beriség közel félévezrede sokkal haté
konyabb fegyverekkel rendelkezett minden  
időben, m int amelyeket töm egesen felhasz
nált. Akárcsak —  ma is.

Ám  akkor ki kellett volna m ondani, hogy

nemcsak a lét határozza m eg a tudatot, ha
nem legalább annyira a tudat is a létet, m ég  
gazdasági vonatkozásban is. Ez pedig ugye
bár m indenféle idealizm usok előtt tárta vol
na ki a kapukat, s ami m ég fájdalmasabb, 
olyan m ás klikkekhez tartozó tudósok és 
gondolkodók elismerését is maga után vonta 
volna, akikkel m indenképpen tartani kellett 
a haragot.

Sajátságos, hogy a marxizmus ma nem  
akar szem benézni egykori tévedéseivel, sőt, 
egyáltalán úgy tesz, mintha nem is létezne, 
nemcsak a sok tévedése, hanem ő maga se. 
S mintha nem is lett volna. (Ez bizonyos 
szem pontból kár: a marxizmus nagyon haté
kony ellenzéki ideológiának bizonyult. Csak 
akkor m ondott csődött m indég, amikor ha
talomra került. Miért? Mert lényegében el
len zék i v o lt a destruktiv izm usa, e g y s í
kúsága és szőrszálhasogatása miatt. N em  is 
csoda, hogy a N agy Októberi Szocialista For
radalom vagy a magyar proletárdiktatúra 
óta a marxisták m indég ellenzéki pozíciók
ból akartak kormányozni!

A marxizmus örökletes rugalmatlansá
gára jellegzetes példának tartom Gáli Ernő 
tanulmányának bevezető részét: A román 
nemzeti ideológia és változásai, a Helikon idei 4. 
számából.

A  téma feltétlenül alkalmat adott volna 
arra, hogy a marxista történetírás egyoldalú
ságait és téves ítélkezéseit ebben a tárgyban 
feloldja. Gáli Ernő azonban erre egyáltalán 
nem törekedett, egyrészt ignorálta a marxiz
m us nyűt szempontjait, másrészt elfogulat
lanságot tettetve, ahogy mondani szokás, 
szem rebbenés nélkül operált továbbra is 
ugyanazokkal a dogmákkal, amelyek erede
tükben nem csak marxista dogm ák voltak 
ugyan, de a marxisták kifutották őket.

Annál furcsábbnak tűnik, hogy ott, ahol 
marxista-szerű érvelésnek vagy szem pont
nak nyíltan helye volna, merész ívben félre
kanyarodik.

Mindjárt az elején: "A román nem zeti 
ideológia kialakulását és szerepét vizsgálva, 
tekintetbe kell vennünk általában az ideoló
giák jellegét és funkcióit, össze kell hasonlí
tanunk a k özép -k e le t-eu róp a i régióban  
megjelent más hasonló képződm ényekkel, s 
végül szükséges elem eznünk azokat a sajá
tos történelmi, politikai, kulturális és társa
dalom pszichológiai körülményeket, m elyek  
létrejöttét és metamorfózisait meghatároz
ták. Á m i szempontunkból megkülönböztetett 
fontosságú a magyar nemzettudat és ideoló
gia, illetve politikai gyakorlat felől érkezett 
impulzusok következményeinek a figyelem
mel kísérése. Alapvető a nacionalizmusok köl
csönös indukciójának a tetten érése."

Feltűnő, hogy e programadó bekezdés
ben egyáltalán nem, és később is csak má- 
so d -h a r m a d so r b a n  k eresi a gazdasági 
kérdéseket. Pedig —  és ezt nemcsak mint 
fájdalmasan hosszú ideig marxista oktatás
ban részesült szem ély tudom —  ahol — ma 
is! —  a nem zeti érzés nacionalizmusba, vagy  
sovinizm usba csap át, ahol a nem zeti ideoló
gia összeütközésbe kerül m ás nem zetek  
ideológiájával, ott m indég "a javak elosztá
sának módjában" kell keresnünk a magyará

zatokat! Végeredményben az emberek soha
sem  arra a legérzékenyebbek, hogy a mások 
mit m ondanak a saját és az ő  őseikről, hanem  
m ilyen lehetőségeik vannak jobb állások, ja
vadalmak, vállalkozások megszerzésére!

H elyszűke miatt nem  fogom  sorra idézni 
szó szerint Gáli Ernő valam ennyi kritizálha
tó passzusát, de m egpróbálom  tömörítve 
összefoglalni a leglényegesebbeket.

Eltekintve attól, hogy a régi magyar nem
zettudatnak hiába szán "megkülönböztetett 
fontosságot" —  mert az teljesen m ás termé
szetű volt, mint pl. a román nem zettudat, a- 
m ennyiben nem etnikai, hanem  úgym ond  
etikai-politikai-osztálytartalm ú nem zettu
dat volt, sokkal inkább, mint ahogy azt vala
ha sajátságos m ódon éppen a marxisták 
elismerték volna; nem  többségi, hanem ki
sebbségi, nem  etnokráda, hanem  arisztokra
tizm us felé hajló —  a román nem zettudat, 
csakúgy, mint a román nem zet, nem  a m a
gyar nem zetiségi politika függvényeként, 
annak hibájaként, m ulasztásaként alakult ki, 
bármilyen csökönyösen, görcsösen, m eg
szállottan hajtogatják ezt előmarxisták, mar
xisták és posztmarxisták. A román nemzet 
így is, úgy  is kialakult volna, bármilyen is

Kondor Béla: Koncert
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hozzá a m agyar viszonyulás, hiszen óriási—  
etnikai, demográfiai, történelm i— tartalékai 
voltak.

Jellemző, hogy Gáli Ernő a román nem 
zeti ideológia kialakulását lényegében csak 
a Supplex Libellus Valachorummal kezdi, 
1791-gyel (bár "megengedi" az előzm énye
ket is), m ivel a nacionalizm us, az a marxiz
m us szerint csakis "burzsoá nacionalizmus", 
így  tehát a kialakulásához valam ilyen kö
zéposztály jelentkezését szükségszerűen fel 
kell tételezni. Holott a román nem zeti törek
vések, akkor már, m indenekelőtt Erdélyben 
és Erdéllyel kapcsolatban, már több m int há
romszáz évesek.

A  nem zeti ideológiák kutatásához azon
ban, sajnálatos m ódon, nem  elégséges az 
ideológiák diplomatikai története, ismerni 
kellene legalább nagyvonalakban a szóban- 
forgó népek valóságos történelmét is. Gáli 
Ernő azonban elutasítja a történelmi "részlet- 
kérdések" fontosságát. N e  feledjük el, m ond
ja, h ogy  a rom ánság lakta területek év 
századokon át az oszm án, a cári, valam int a 
Habsburg illetve Osztrák-Magyar Biroda
lom  hatalmi és érdekszférájához tartoztak. 
Ugyanebből következik nála: feledjük viszont 
el azt, hogy  azt m egelőzőleg ugyancsak év
századokig a m agyar királysághoz tartoz
tak; valam int a kim királysághoz, amelynek  
keretében a román állam iság és nem zeti lét 
inkubációs folyamata lezajlott.

Sajátságos történetírási-ideológiai jelen
ség, sohasem  győztem  eleget csodálkozni 
rajta, h o g y  a román nemzeti történetírás, 
csakúgy, mint a marxista beállítottságú —  
nem  szólva a magyar vagy a ném et törté
netírásról, sohasem  tulajdonított olyan fon
tosságot az első kifejezetten politikai román 
m egm ozdulásoknak, m int am ilyent azok  
m egérdem eltek volna! Amikor a Roller-ező 
román marxista történetírás a román népi
nem zeti m ozgalm ak közé akarta kapturálni 
a Budai N a g y  A ntal-féle, majd a D ózsa  
G yörgy-féle  p arasztfe lk elést, egyáltalán  
nem  népszerűsítette az 1400-as évek utolsó  
előtti évtizedeiben Erdélyben kitört m ozgal
makat, az úgynevezett kenéz-felkeléseket, m e
lyek közül az első Segesvár környékén, a 
m ásodik, egy évtizeddel később Beszterce 
környékén zajlott le. Talán azért, mert nem 
csak m agyarellenes, hanem  szászellenes é- 
lük is  volt? és nem  lehetett kizárólag a 
magyarságra n ézve eléggé hátrányosan ki
futni? (M eglepő, hogy m ég a román nacio
nalista történetírásban is m ilyen tájéko
zatlanság van e két esem ény körül: egy —  
m entségére szólva laikus —  román szerző  
például az esem ényekben szereplő Szászbu- 
dak községet összetéveszti Buda várával.) És 
így  tovább: Gáli Ernő említi továbbá az erős 
történeti és etnikai beágyazottságú "moldo
vai nacionalizmust", s hogy az főként a né
met romantikából táplálkozott, de nem tartja 
fontosnak tudni, hogy már kétszáz évvel azelőtt 
éppen Vasile Lupu moldvai fejedelem volt az, 
áld etnikai alapon veti fel Erdély meghódításá
nak gondolatát Ugyanakkor ezt a moldovai 
nacionalizmust szembeállítja a havasalföldi, "a 
francia nemzetállami koncepcióból is kiinduló 
liberalizmussal", jelezve egyben, hol került meg 
nagy kérdéseket előzőleg.

Gáli Em ő számára ugyanis mindennél 
fontosabb, hogy tetten érje a kölcsönös in
dukciót s elmarasztalhassa a régi magyar 
rendi nacionalizmust, sőt, hogy azt is össze
függésbe hozhassa a m agyar nyelvi naciona

lizm ussal, am ely pedig  eleinte — a latin 
nyelv jogait védte! II. József elsősorban a 
latin nyelvet akarta felváltani 1784-es rende
letével, s nem az akkor m ég államnyelvként 
nem  is fungáló magyart; és sem m i esetre sem  
indulhatott m eg már akkor egy  m agyar 
nyelvi imperializmus, nyelvi nacionalizmus. 
S hogy mennyire nem visszahatás- naciona
lizm usról van szó, eléggé szemlélteti, hogy  
már II. József szóbanforgó rendelete előtt 
lezajlott a H orea-féle felkelés, am elynek  
nemcsak társadalmi, hanem már nem zeti jel
lege is vitathatatlan. (A nem zettudat kiala
kulásának forrásait tanulmányozva egyál
talán nem ártana a népköltészet adatait is 
figyelem be venni. Felhívom például Gáli Er
nő figyelm ét a m ócvidék ezzel kapcsolatos 
népköltési anyagára, különböző gyűjtemé
nyekben ezek hozzáférhetőek.)

A legnagyobb félreértés azonban az, 
hogy a térség, a "kelet-európai régió" önma
gán belül indukálta volna a nacionalista 
ideológiák kölcsönhatását. Céloz ugyan Gáli 
Emő a német romantikára, a m oldvai nacio
nalizm us forrásvidékeit érintve, de azt nem  
említi, hogy az 1700-as évek utolsó harma
dában m ilyen  hallatlanul erős m agyar- 
ellenes izgatás bukkan fel a ném et történelmi 
és politikai irodalomban, s hogy ennek egyik  
fő ötletadója az állítólag erdélyi szász erede
tű A ugust Schlőzer volt. S hogy mennyire 
nem  a régión belüli spontán indukciók m ű
ködtek például a nyelvi ambíciók terén, arra 
elég idéznünk azt az egy esetet, hogy az 
Augsburger Zeitung az 1790-es években nyü- 
vános pályázatot hirdet ilyen címmel: Alkal
m as-e a magyar nyelv arra, hogy államnyelv 
lehessen?... Természetesen csakis a tagadó 
v á la szo k a t k ö zö lték . És term észetesen  
(amint azt Dümmerth kiderítette, lásd erre 
vonatkozó tanulmányait) a pályázat ism e
retlenségbe burkolt alapítványozó feladója: 
az osztrák titkosrendőrség főnöke volt.

Ugyancsak tettenérhető a nem  spontán, 
hanem rendőri indukció egy  későbbi nyelvé
szeti vitában. Az első igazán ultranadonalis- 
ta, sőt fundamentalista könyvet a magyar 
nyelv mindenekfölött való csodálatos m inő
ségéről ugyancsak egy  olyan szem ély írta, 
ném etül és magyarul is, aki előzőleg hosz- 
szabb időn át a bécsi titkosrendőrség főnöke: 
M. Pirringer. És aki szem beszállt vele, első
ként és egyedüliként, az éppenséggel az a 
Horvát István volt, akit azóta is  a magyar 
nacionalizm us m itológiai szörnyetegeként 
emlegetnek, s akire való bárminő pozitív hi
vatkozás azóta i s — "magyar nacionalizm us
nak" számít, mértékadó nyelvészi körökben. 
(És aki, tegyük hozzá, nagy lelkesedéssel, 
írásban is és nagy tisztelettel köszönti azt a 
román főpapot, aki latin-román-magyar szó
tárat szerkeszt.)

N e  legyünk azonban egyoldalúak; nem
csak a ném et romantika távindukciójáról 
van szó, hanem —  a francia racionalizm usé
ról is. Csak a legutóbbi időben kezdik emle
getni —  elsősorban német-osztrák kisebb
ségi politikusok —, hogy m inden nacionalis
ta nemzetállam modelljét éppen a nagy fran
cia forradalom teremtettemeg. Aforradalom  
kitörésének évében Frankhon lakosságának 
34%-a beszéli a francia nyelvet anyanyelv
ként, és a forradalom az elzászi, breton, 
baszk, katalán, provanszáli törekvésekre tö
m eges gillotinizm ussal felel.

Milyen érdekes, hogy sem a "régióbeli" 
marxista, sem  a m ás szellem ű történetírás

HELIKON

FEKETE VINCE 

JÉGBONTÓ HAVA
szél viszi szél viszi hozza a víz szagát 

télszaka éjszaka égnek a fények a 
balzsamuk égeti marja a — fémet a 

rozsda a havat a vére —  a fagy vasát 
billeg a fáknak a lombja a megremeg 
hajzatod oly komor villanya oly sötét 

csörren a földön a permet az ónos ég 
cseppjei fodrai rajzani kezdenek 

télszaka éjszaka hozza a hó szagát 
lengeti tükrözi sodra a tükre a 

vízen az árnya a fűznek a bükknek a 
habra lelopja a rásüti homlokát 

verdes a pillanat tombol a kék erek 
árama serceg a perzsel a éget a 

gőzei szállanak kortyok a percek a 
légben a részek a forgatlak zengenek 

szemem a kezem a szavam a —  dér csap át —  
tükrözi égeti marja a lényed a 

mintha a víz alatt járna a lélek a 
koccan a villan a mélyben az új csapás 

síkos a rezge a teste a keble a 
tüdeje csípeje illata kelleme 

bolyhái vonzanak vonnak a lény fele 
mályvaszem hívogat éteri mélybe le 

vérben a hő heve ritmusa nehezül 
víznek az alkonya néma hal íriszét 

férceli köntösét álom a nemezül 
aljba a szőnyegét nézd már teríti szét

nem hánytorgatja fel, hogy a francia forrada
lom  vezetői értetlenséget tanúsítottak a (kü
lönben szám szerű többségben levő) nem zeti 
kisebbségek követeléseivel szemben; nem  
kérik ezt szám on a nagy orosz szocialista 
forradalomtól sem , am ely letiporta az ukrán, 
a kaukázusi, a belső-ázsiai nem zetiségi m oz
galmakat, nem  vádolják evvel az iráni forra
d a lm a t sem  (Irán p e r e m v id é k e in  az  
idegennyelvű lakosság aránya és elhelyez
kedése körülbelül ugyanolyan, m int az a 
magyar királyságban a magyarok és a nem 
zetiségiek között volt), csupán a magyar for
radalm ak követtek  el m egbocsáthatatlan  
érzéketlenségre valló  hibákat a nem zetisé
gek szeparatista követeléseivel szemben.

És itt m egint tetten érhetne valamit a régi 
marxista történetírás és annak jelenlegi m eg
haladása, de —  nem teszi.

A  magyar nacionalizm us legszignifikán- 
sabb szem élyisége, Kossuth Lajos, amikor 
pénzügyim iniszterként m egtervezteti és ki
nyomatja az első m agyar bankjegyet, azon 
— többek közt —  román nyelvű felirat is 
van. Összehasonlítási alap. (Mint ahogy a 
m ásodik vüágháború előtt nyomtatott pa
pírpengősök is!) A z egyik fél legfontosabb  
állami okmányain és így  pénzén is m egtisz
teli a nem zetiségek nyelvét; de akkor is őr
jöngő n yelv i nacionalista, elm agyarosító  
szörnyeteg marad; a m ásik egyáltalán nem  
is hajlandó ilyesmire gondolni, m égis de
mokrata, sőt internacionalista lehet m ég et
től. Lám, a történetírás az érdemjegyeket 
nem az előmenetel, m agaviselet szerint osz
togatja, hanem protekciós alapon!

V égeredm ényben akár id eológia  törté
netről, akár bármilyen más történetről van  
szó, le kell m ondani arról, hogy  a tények  
ism erete és felmutatása nélkül érdemben  
hozzá lehessen szólni e dolgokhoz.

7



HELIKON

f f l lÉ N V  M Ú M Itt 36
ha minden rabszolga nép szerkeszti: , n -
/amint megunva ólaira lép Fekete Vince “ Í5

B E R T A  P É T E R  

Pasquillus VII.
—  mentős dal Katának
hiába furfang, színjeles 
(e kín-, e vérpadon), 
egy ócska zsuk halad veled 
s leáll a forgalom.

kis zegzugolyban, lába la tt:
(e kín-, e vérpadon) 
ágytálba hull a pillekönny, 
hadar a szívizom,

szép pártfogód olajra lép,
(e kín-, e vérpadon) 
orv gyíldesót fen gombamód 
szívhez a szánalom —

vesédnek hódol bősz licit,
(e kín-, e vérpadon) 
a lét letét, csak döngicsél: 
két csepp tesztoszt erőn,

s ha lábad égnek kandikál 
(e kín-, e vérpadon), 
hordár röpít a mennybe majd: 
csukott szem, tériszony.

Epitáfium ilion romja alól
6 halmoz smaragdot zefírre,
szelíd zenitben mégse hisz.
én figyelem, lelkem (el)lobbanása kín-e —
kótyavetyélem húrjait.
tüdőm a költözés előtti perben babért
kért, hüllőt is, langy levesbe.
6 talmi gyógymóddal ölre ment, 
Hektorként küzdött száz kliense —  
s a mennybe korgó gyomorral ért.

Jisei; Katától
egy immunrendszer mitsem ér: 
szájtáti, ponyvahős, 
e földsáv illemhely neki, 
métában ismerős;

lappang a lélek, ágyrajár, 
széllelbélelt kocát; 
Mausztofóbiája fáj —  
egy steril légutat

(instanciák helyén a kóc) 
ausgangot nyitok, 
a respirátor égre néz, 
a respi én vagyok;

s e bélhuzatban, érthető, 
megborzongsz egy kicsit, 
kis szívzörej, nem több leszek, 
apró jellemhibád —

tébláb, csak nonprofit.

Kusztos Attila fotografikája

B O Z S I K  P É T E R  

Hónap-wakák 
III.
Hóvirág bújik 
A lucskos humuszból Hold 
Ércfénye csillan
Szemed piciny tükrében 
Tócsát borzol egy könnycsepp 
(Böjtmás hava)

V.
Bodza virágzik 
Tetőinek álma egy- 
Helyben teljesül
Lenn halálhormon áll 
Lesben egy fűszálon 
(Pünkösd hava)
VI.
Virágzó páfrány 
Mutatja kincs felé utad 
Véred fertőzi
Fivéred szerelme: tűz 
Forró párába fullaszt 
(SzentIván hava)

VIII.
Jó legyezőfű 
Fürtje körül méh dong 
Lázat csillapít
Izzasztó anyaga jég
virágok közül nézed 
(Kisasszony hava)

I.
Didergő veréb 
Ugrál száraz ágon fény 
Hidege villan
Egy jégcsapon nehézvíz 
Csöppje oltja szomjadat 
(Boldogasszony hava)
Weisbrunn, 1995. januárja

C S E L É N Y I B É L A  

A Tompa nővérek hajkoronája
Az egyenetlen kolozsvári útburkolat 
ponyvaszínű, saras pocsolyáját 
Dermata-csizmák kenik szét
a mokány költőről elkeresztelt könyvesboltban —; 
november vége lehet; 
az egész napi tejfehér, 
kénes-mozdony-szagú pára 
lassan besötétül.
Rossz arcú, márkás farmeres, 
festett bőrkabátos,
hosszú, fekete-fehér-piros művészsálas fiatalemberek, 
fejükön kucsmával, 
oldalukon olcsó magnóval 
szétnéznek,
egy-két évődő szót váltanak egymással 
és zsörtölődve lépnek ki 
a barokk palota terére.
Két lány,
—  a Tompa lányok azok —

laza, ázott-seprű-színű
kenyérgombafa-frizurával,
nyersszürke daróckabátban
matat a nemzetiségi könyvek gettójában.
Igen: már-már próbababa-szerű,
ahogyan két(,) kultúrpolitikára begyulladó bőrű,
tejfehér kísérletiember
tesz-vesz a fedőlapok veteményeskertjében...; 
olyan valószínűtlen próbababák..., 
olyan oltatlan kísérletiemberek..., 
olyan járomba fogható..., 
olyan rugalmas céltáblák,
mintha egy stockholmi stáb lógatta volna be őket 
sárga feliratos, égszínkék daruval...
"Hajókötélből lehet az ágyuk ezeknek a Tompa lányoknak; 
biztos jól gyalult,
nyersfa-színű deszkákra hurkolódó, 
hurka-vastag hajókötélből lehet az ágyuk...", 
gondolja, akinek van még ereje, ideje és kedve 
céltalan gondolatokra 
abban a céltalan városban.
Budapest, 1991. VIII. 2.
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SZAKÁCS ISTVÁN PETER

MISSZIONÁRIUSOK
Arcomat csuklya borítja. Járás közben a 

durva szövedék minduntalan bőrömhöz dör- 
zsölődik, de már rég lemondtam arról, hogy 
egyetlen, mindent eldöntő mozdulattal letép
jem magamról. A hosszú használattól a barna 
anyag megfakult és kirojtosodott, akár az áb- 
rázatom, amelyet megszámlálhatatlan sebhely 
rovátkája borít, mint pusztuló pergamenteker
cset rejtélyes írásjelek.

Valamennyien kámzsát viselünk. Napköz
ben a szüntelenül szemerkélő esőben testünkre 
tapad köntösünk, és az éjszakák túl rövidek 
ahhoz, hogy sebtében kiteregetett ruháink meg
száradjanak. A pihenésre és szárítkozásra enge
délyezett néhány óra csupán arra jó, hogy 
örökös készültségben foganjanak ellobbanó ál
maink. Néha, ilyenkor — álom és ébrenlét ki
szám íth ata tlan  határán — m ég m inden  
lehetségesnek tűnik. Hajnalban aztán, amikor 
az esőcseppek mintha hangosabban dobolná
nak a cella ablakán, kimerültén tápászkodom 
föl az idegen fekhelyről és dideregve bújok 
ázott rongyaimba, majd korgó gyomorral ván- 
szorgok végig a félhomályos folyosón. A város 
számtalan menedékhelyének bármelyikén le
hetek, a közös étkezőtermet úgyis mindig meg
találom, hiszen mindenki oda igyekszik a cellák 
patkányszagú magányából. Néha egymásnak 
ütközünk a keskeny kőfolyosón, a magasba ve
sző pillérek tövében, de már hozzászoktam a 
felpuffadt testek türelmetlen nyomakodásához 
és a csonttá aszottak ideges csörtetéséhez, és jól 
ismerem a véletlenül belém botlók visszahőkö- 
lését, a csuhám ráncaiba kapaszkodó készséges 
vagy könyörgő kezeket. Minek is kutatnám a 
kámzsák sötétjéből földerengő arcokat, hiszen 
csak megsokszoroznák gyötrő kérdéseimet. 
Később, a gyalulatlan asztaltól felállva, egyked
vűen sodródom a többiekkel a kapu felé. A  
kijárati fülkénél azonban, amely előtt hosszú 
sorokban várakozunk, mindig valami érthetet
len félelem kerít hatalmába, pedig eddig még 
soha nem fordult elő, hogy üres kézzel kellett 
volna távoznom. A  szigorú tiltások dacára sem 
tudom megállani, hogy néha be ne lessek a 
falba vágott nyíláson, és mindannyiszor elakad 
a lélegzetem az egymásba nyíló termek polcain 
sorakozó sokféle táska láttán, amelyek egymás
hoz préselődve várnak ránk minden reggel. Va
lam iféle — szám unkra felfoghatatlan, de 
lényeges — összefüggésnek kell lennie e lepe
csételt táskák és köztünk, hordozóik között, 
amit csak a táskaőrzők ismernek, akiknek 
hosszú, fehér és finom ujjaik kötelességünkre

figyelmeztetnek. Egyetlen 
alkalom m al tekintettem  
egy ilyen emberre, de a 
semmibe vesző, világtalan 
szempár láttán cselekede

temet örökre megbántam.
Valamikor régen még úgy gondoltam, hogy 

előbb vagy utóbb eljön majd az a nap, amikor 
végre megállapíthatom: ismerem a várost, de 
most már tudom, hogy elképzelésem hiú áb
ránd maradt. Céltalannak tetsző bolyongásaim 
során az ismerős, esőverte utcákról és terekről 
minduntalan idegen városrészekbe tévedek. 
Pedig első látásra azt hinné az ember, hogy 
ugyanazokon a helyeken fordul meg újból és 
újból, olyannyira hasonlítanak egymáshoz a 
megkopott épületek és a szeszélyesen kanyargó 
csatornák, a páfránnyal benőtt, romos kőfalak 
és az elhagyatott kertek mélyén rejtőzködő szo
bormaradványok. És mégsincs így. Süllyedő 
szentélyek ismerősnek tűnő márványoszlopai 
között kutatva ismeretlen bálványokra bukka
nok és az ugyanannak hitt kazamatáról hama
rosan kiderül, hogy több vagy kevesebb  
lépcsőfok vezet a mélyére, mint ahogy én tud
tam. A várbeli sikátorok végén az utolsó pilla
natban, mindig elém tolakodik egy falba vágott 
kapu, amelyen átlépve a rámbízott táskával 
másik, ismeretlen övezetbe kerülök. Ebben az 
örökösen változó városban csak e furcsa feladat 
állandó és a bennem fészkelő nyugtalanság, 
hogy egyszer majd megfosztanak tőle. Mert a 
fal mellé roskadt kámzsák látványa mindenna
pos és elviselhetetlen. Régen, amikor még láza
doztam tűrhetetlennek vélt helyzetem ellen, 
gyakran megkísértett a- táska elhagyásának 
gondolata. Egyszerűen leteszed a földre, báto
rítottam magam, és továbbállsz. Önmagát 
azonban senki sem hagyhatja el büntetlenül. 
Szánalmat érzek azok iránt, akik üres kézzel és 
kitakart orcával járnak közöttünk és szemük
ben a zuhanás lobogó iszonyatával hirdetik, 
hogy eldobott táskáikban semmi sem volt.

Nem tudhatom, mi van a táskák mélyén, 
hiszen az én feladatom nem a találgatás, hanem 
a keresés, a kétségek alázatos hordozása. Egye
sek azt állítják, hogy olyan papirusz tekercsek 
vannak bennük, amelyeken az ismeretlen kar
tográfus karmazsin vonallal jelölte meg a mind
annyiunk számára kötelező útirányt. Mások 
szerint a táskák csillogó aranytallérokat rejte
nek, amelyek a város hajdani kincseskamráiból 
származnak. Azokat, akik a csodálatos térké
pekben hisznek, a csatornák mélyéről szoktuk 
kihalászni vagy az omladozó tornyok törmelé
kei között bukkanunk rájuk és szemük elátko
zott tükrébe senkinek sincs mersze belenézni. 
Azok pedig, akik a kincsről suttognak, egymást 
gyilkolják le könyörtelen tőreikkel.

Esténként, miután a 
felnyitatlan táskák a pol
cokra visszakerültek, a 
m écsesek pislákoló fé
nyénél csendesen vesz- 
szük  szám ba v e sz te 
ségeinket. Sorra eltüne
deznek társaink, a cellák 
üresen maradnak. Álma
ink fölénk hajló, kimarjult 
arcára már csak úgy bá
mulunk, mint rejtélyes 
írásjelekkel telerótt, pusz
tuló pergamentekercsre, 
és valamiféle, furcsa cso
da folytán egyikünk még
is rábukkanna a városból 
kivezető, titkos járatra, ta
lán már annyi erőnk sem 
lenne, hogy átbotorkál
junk rajta.

BÁLINT B. LÁSZLÓ

A KÖNNY- 
KONVERTOR

Történt pedig, hogy azokban a napokban 
nagyon híztak a felhők, és az ember, Csík- 
huszka Tivadar, már ahogy az lenni szokott, 
találkozott egy lánnyal. A  lány szép volt, akár 
egy göndör angyalgyerek, nem  olyan felnőtt 
angyal, csak m int egy nyolc és fél éves an
gyal. Igen, olyanféle volt, de a neve, a neve, 
az meghallhatatlan név volt. M indenki értett 
valamit, amikor bemutatkozott, mikor pedig  
leírta, azt hitték, el tudják olvasni, p ed ig  nem. 
Bizony nem.

A  lány sírt. Ha Tivadar m ondott valamit, 
a lán yn ak  sű rű n  e lk ezd tek  p o ty o g n i a 
könnyei. Sokáig tartogatta őket, s  így, ha Ti
vadar csak annyit tudott volna, amennyit 
hall, azt hihette volna, hogy a lány nagyon- 
nagyon elfáradt.

A zt m ég nem is m eséltem , hogy ez a szög
hajú fiú és a nyárhajú lány jól értették egym ás 
szavát, de csak olyankor beszéltek tisztán, ha 
senki sem  hallhatta őket. És m ivel a szélnek  
is füle van, ha észrevette a lány, hogy az fülel, 
nem tudott mást, csak eleresztette könnyeit 
Végigpotyogtak az arcán, ruháján és a föld  is 
vizes lett. Egyszer az is megtörtént, hogy —■, 
de ezt m ost nem  m esélem  el.

M ég arról sem  szóltam, hogy ez a fiú  
olyan volt, hogy m indenféle kacatot hordott 
össze m eg szét, maga sem  tudta, hogy m iért 
Az egyik éjjel, amikor éppen fogyóban volt a 
hold, arra ébredt, hogy a hasán egy nehézke 
doboz van. Könnykonvertor. Ez volt ráírva. 
Ugye, elég furcsa. Sokáig m eg sem mert m oz
dulni. Hasára pillantva többször végigbetűz
te, m íg  m eggyőződ ött, h ogy  jól olvasta. 
Aztán így várt, m íg már nem érezte, hogy  
nyom  —, csak akkor nyúlt hozzá finoman, 
mint egy kezdő tűzszerész a tárolt bombák
hoz. Végigtapogatta a dobozt, majd óvatosan  
megm ozdította a fedelét, végül, igen, való
ban felemelte.

És amint a doboz kinyílt, ám ulva látta, 
hogy elhajigált, vagy elajándékozott kacatai 
vannak benne. Golyók, játékok, faragások 
m ind-m ind összeszerkesztve.

N em  sokat bámult, m egnyom ta a régi pi
ros autó távirányítójának sárga gombját, tud
ván, hogy abból nagy baj nem lehet. N em  is 
lett. Semmi. Csalódottan dobta el a konver
tert, s mire egy  kövér felhő a H old elé úszott, 
már újra aludt.

N em  tudta, hogy m ásnap a lány könnyei 
fehér szegfűkké lesznek, harmadnap versek
ké, negyednap házi feladattá, majd rózsa
bimbókká, majd...
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---------------------H E L IK O N -------------------------------------

OPERAE CONCLUSIO
"Egész v ilág  szőttje kibomlott" —  írta le 

már a századforduló költője, meglehetősen  
sokatm ondó kontextusban. Azóta is sokan 
átszabták, toldozták-foldozták az om inózus 
szövetet (textus-contextus-denotatio-conno- 
tatio-discursus...). Jött az első világháború, 
majd szusszanásnak is  m eglehetősen kevés, 
lélegzetvételnyi idő  után a második. Birodal
makat dúlt szét a két világégés: evilágiakat 
és  sz e lle m ie k e t egyarán t — han goztat-  
ták/hangoztatják máig. A uschw itz és Hiros
hima után nem  lehet úgy  írni, d e élni sem  
lehet úgy, m int azelőtt —  toldják hozzá má
sok; azok, akik a fenti világkatasztrófákban 
XX. századi specifikum ot látnak. M egint má
sok tartózkodnak az efféle merev szembeál
lításoktól: nagyobb előszeretettel csatlakoz
nak a régi kalendáriumok hármas történeti 
bölcsességéhez: "A múlt —  vissza nem hozható; 
A  jelen —  meg nem állítható; A  jövő —  el nem 
kerülhető." Ez a hármas időtörvény m indig is 
alapvetően meghatározta az emberiséget —  
mondják ők — , a történelem nem m ás, mint 
a három idősík örök egym ásba játszása; az 
em beriség —  kultúra és civilizáció, eszm eá
ramlatok és tudom ányos fejlődés ide vagy  
oda —  alapvetően m indig ugyanaz volt, és 
ugyanaz is  marad, nem  lesz jobb, és nem lesz 
rosszabb. A z  id ő  maga lineáris, de az esem é
nyek  benne periodikusan zajlanak; a perio
dicitás törvénye a történelemben erősebb 
m inden  m esterkélt eszm erendszernél: az 
ember ugyanazokba a vétségekbe, bűnökbe 
esik bele hosszú  évezredek óta, és ugyanaz a 
vágy  él benne, hogy legyőzze őket, Idevickél- 
jen belőlük, hiszen újra m eg újra be kell lát
nia: ezekbe beletörődni, velük  együttélni 
képtelenség volna, az ember ember-voltának 
m egszűnését jelentené. A z idő  linearitásának 
üyeténképpen való hangsúlyozása az embe
rélet egyszeriségére figyelm eztet, véresen  
kom olyként állítva ezáltal az egyéni cselek
vések etikáját

A z utolsó pillanatban rendszerint vala
h ogy  senkinek sem  akar ódzik önkezével ma
gára húzni a gondosan varrogatott szem-

Baló Levente felvétele

föd őt— nézzük m eg hát, ha m ég átláthatunk 
a szeszélyes alakzatú lyukak tömkelegén: 
vajon tényleg egyszer s mindenkorra vége  
van-e a nagy színjátéknak, vagy csak szünet 
van, amikor a nézők kimennek a büfébe egy  
rossz kávét m eginni és a szom széd rosszul 
kötött nyakkendőjét tüzetesebben szem ügy
re venni, a színészek hada pedig  nagy sür
gés-forgás közepette k észü l a következő  
felvonásra. És hátha egy elkövetkező jelenet
ben m ég nekünk is jutna egy epizódszerep. 
Csak egy  egym ondatos. Aztán majd m eglát
juk...

Számomra ú gy  tűnik, ez utóbbi m egol
dást választotta Vida Gábor is, valahányszor 
tollat fogott, hogy megírja az előttünk immár 
egy kötetben sorakozó szövegeket. És fölte
vésem et magának a szerzőnek a vallomásá
val támasztanám alá: "A próza hosszútávfutás. 
Csak a legtöbbet szabad: végigfutni és leroskadni, 
ha megengedi a világ.” H iszen már maga a 
szándék: írni, leírni, megírni, átírni... néhány 
összekuszált vonás a papír riasztó fehérsé
gén elegendő bizonyság lehet arra, hogy  
nem tudsz a vüágnak végérvényesen hátat 
fordítani; hogy az "Állítsátok m eg a Földet..." 
valóban igen expresszív kép, slágerekben 
különösen ritkaságszámba menő, de a szín
pad fényei hamarosan kialusznak, és ha na
gyon sokáig találsz mélázni a félhomályban, 
a takarítóasszony söprűje és néhány nagyo- 
nis evüági szava fog ráébreszteni, hogy azt a 
vészállítót m ég nem találta m eg senki.

A  gondolatnak már önmagában is, a leírt, 
sorokba rendezett gondolatoknak p ed ig  
méginkább tettértékük van: a szem élyes ön
tudat terméke, az emberi gondolat a világot 
nem  egyszerűen "másolja", "leképezi", sok
kal inkább "megérti". És ez a "megértés" bi
zonyos értelemben m indig "megoldást" is  
jelent, hiszen emberünknek nincs kínzóbb 
érzése annál, mint mikor a körülötte/vele  
történő esem ényeket nem képes racionali
zálni, azaz bizonyos mértékig elrendezetté, a 
tudat számára fddolgozhatóvá tenni [néven 
nevezése a tárgyaknak, folyamatoknak, kap
csolatoknak, ok- okozati viszonyok feltárása 
stb.]. A  beteg könnyebben viseli a szenve
dést, ha betegségének természetével tisztába 
jött, m ég akkor is, ha javulást nem remélhet 
egyhamar. A  helyzetelem zés kényszere min
den öntudatos lényt kötelez, az öntudat éber
ségének utolsó pillanatáig. Talán nem túlzott 
belemagyarázás végtére kimondani: ilyesfé
le kényszer vezethette a szerzőt a kötetben 
elénk táruló világ megalkotására. Múlt és 
jelen egymásbafonódása révén egy sajátos 
hangulat-, szín- és képvüágot hordozó "ha
m is történelem" tárul itt elénk, valahogy úgy, 
mint Vári Attila egyes novelláiban. "Hamis 
történelem", hiszen nem történelem a szó  
szoros értelmében, m ég csak annyira sem, 
amennyire azt a "történeti regény" vagy "tör
téneti novella" műfaja megkövetelné. Hamis 
történelem, de amit ennek a vüágnak a sze
m üvegén keresztül látunk, m égsem  puszta 
egzotikum, m ég kevésbé öncélú, túlfeszített 
elmejáték: sokkal inkább helyzetelem ző, ele
venbe vágó gondolatsor, amely nem egyszer 
m eggyőzőbben hat ránk, mint bizonyos lán- 
dzsás istennő felkent papjainak hidegfejűen 
ten d en c ió zu s/ten d en c ió zu sa n  h idegfejű  
gondolatépítm ényei. Sajátos vüág, m elyet 
nem  annyira a denotativ jelentések síkján

LÖVÉTEI LÁ Z Á R  LÁSZLÓ  

De: a más fején is
Kerek lesz a vég, mint dundi babaarc, 
vagy mint mikroszkópban egy micsodáról 
kapott kép, helyes kis kép.
Utálom, ha nem kerek.

Meg aztán komisz is lesz, de komisz ám, 
mint magasfeszültség maszek tévében 
például, helyes kis példa.
Utálom, ha nem helyes.

M ár csak ilyen lesz a vég, 
meghatároz, leköt és felold, szinte 
akarom, helyes akarás.
S ha valami nem stimmel,

bőröm érzi majd: valóban bonyolult 
ott minden. Eldőlök akkor, helyes kő 
volt, mondom, más fején is úgy 
koppant, mint az enyémen.

Köszöntés
barátomnak, Halottak napjára 
Egy kis evilágit, ezt-azt?
Köszönik, ó, nem. Ahogy ülik.
Undok pofáját rázza csak.
Néz a kamerákba. Nézik

az égi diplomatákat, 
ahogy állnak ott zokogva;
Gábrieltől várják a választ: 
miért jöttek ebbe a szarba.

És ahogy elfogy a földi vigyor, 
röppen a delegáció.
Nézem a tévét, émelygek.
S vécéig ér az ováció.

kell szem lélnünk, sokkal inkább a jelképes, 
mitikus-metaforikus és egyéb jelentések tük
rében; ha nem vesszük  észre ezt a "közvetett 
hitelességet", nem  látjuk a fától az erdőt, nem  
látunk többet eg y  koravén alak koravén  
okoskodásainál —

m i az, hogy valaki azzal kezdi, ami
vel m ások befejezni szokták: evokatív 
hangnem m el, m i az, hogy valakinek rá
fér a képére húsz és harminc között em
lékiratíráshoz fogni, ráadásul háborús 
veteránhoz illő  besavanyodottsággal, 
amikor m indaz megtörtént, ő m ég csőre 
töltött..

Ha szerzőnk m indezt végighallgatná, he
lyenként bizonyára bólogatva és elm oso
ly o d v a , n éh án y  nap  m ú lva  talán azzal 
felelne a Kritikusnak, hogy az általa egyhu
zamban kibökött, csak rövid lélegzetvételnyi 
szüneteket engedő, egyszóval kellőképpen  
vidásra sikeredett "m ondatszöm yetegből” 
k iin d u lv a  rö v id  k arco la to t k erek íten e, 
amelynek a d m e ez lenne:

A kritikus elolvasás után precízen kettő
be hajtaná a lapot, majd gondosan elrakná 
halványsárga iratgyűjtője valam elyik zugo
lyába. Ü gy n i  Jó lesz az m ég valamire.

CSOBÁN ENDRE ATTILA
*Vida Gábor: Búcsú a film től. Próza. 

M entor Kiadó, M arosvásárhely, 1994.

HRÉNV MÚMin
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szöveggyűjtemény szerkeszti: K. JAKAB ANTAL

SHAKESPEARE II.
LEAR KIRÁLY
A föltehetően 1605-ben vagy 1606-ban keletke

zett, részint drámai (ötös vagy hatodfeles, rímte- 
len) jambusokban, részint prózában írt Lear király a 
legnagyobb szabású színműve Shakespeare-nek, 
az egyetlen a tragédia-remekek közt, amelynek tel
jesen kibontott mellékcselekménye van. AGloster- 
szál lényegében ugyanazt mondja el, ami Lear 
sorsában tárul elénk az apai dőreség, a gyermeki 
elvetemültség, illetve önfeláldozó rajongás esete ez 
is. A cselekmény fő ága, az öreg király és három 
leányának története nyilvánvalóan mondái és va
lószínűleg kelta eredetű, az ősi regének azonban és 
Shakespeare-ig valamennyi változatának, feldol
gozásának szerencsés volt a kimenetele. A történé
sek idejét a Kr. e. VII. évszázadba kell képzelnünk; 
a színhely; Britannia.

Főbb szereplők: Lear, Britannia királya; Gone- 
ril, Regan, Cordelia: Lear leányai; Cornwall fejede
lem, Regan férje; Alban fejedelem, Goneril férje; 
Franciaország királya, Burgundia fejedelme: Cor
delia kérői; Kent gróf; Gloster gróf; Edgar, Gloster 
fia; Edmund, Gloster törvénytelen fia; Oszvald, 
Goneril udvamoka; Bolond (Lear udvari bolondja).

I. FELVONÁS. Lear kényúri hebehurgyasággal 
elhatározza, hogy országát felosztja három leánya 
között, s uralkodói jogait is reájuk meg két "gyakor
ló", egy jövendőbeli vejére ruházza. Tetejében a 
részesedési arányt — a hozomány nagyságát — 
attól teszi függővé, mennyire szeretik őt gyermekei 
— saját vallomásuk szerint. A két idősebb leány, 
Goneril és Regan ömleng, szólamokat pufogtat. A 
legfiatalabb és legkedvesebb, a hallgatva szerető, 
szemérmes Cordelia nem hajlandó többre a köteles 
gyermeki ragaszkodás kinyilvánításánál. A felhá
borodott aggastyán válaszul kitagadja és elűzi Cor- 
deliát, a neki járó harmadrészt is nénjeire hagyo
mányozza, majd bejelenti, hogy száz főnyi kísére
tével együtt havonta váltogatólag vendégeskedik 
majd Gonerilnél és Regannél. Miután a tisztánlátó 
Kent keserű szemrehányásokkal illeti és felszólítja 
a döntés visszavonására, őt is kirekeszti kegyéből 
és száműzi. A "jegybirtok" elesvén, Cordelia kérői 
közül a burgundi fejedelem visszalép, a francia 
király ellenben így is készséggel állja szavát A 
csillagjóslásnak hódoló apával szemben a termé
szethívő szerepében tetszelgő, fattyú-során "felvi- 
lágosultan" füstölgő Edmund Gloster kezébe adja 
az Edgar nevével jegyzett hamis levelet, amelyben 
az áll: lázadjanak fel zsugori és zsarnoki apjuk 
ellen, vegyék őt gyámságuk alá. A cselszövényt 
kiterjesztendő, Edmund sietve tájékoztatja féltest
vérét kegyvesztettségéről, a vészterhes apai harag
ról. Álöltözetben visszatérve, Kent szolgájául 
szegődik a királynak. A kíséret állítólagos feslettsé- 
gére hivatkozva, Goneril, az első vendéglátó, két

hét elteltével követeli Leartől: csökkentse cselédei 
számát. Hiába próbál csillapítóan közbeavatkozni 
a jószándékú Álban, a király átkozódva tombol 
dühében, és Reganhez készülődik. Goneril Osz- 
valddal, Lear Kenttel küld levelet Regannek, ki-ki 
a saját szemszögéből ismertetve az eseményeket. 
"Irgalmas ég, ne hagyj megtébolyodnom!" — fo
hászkodik Lear a felvonás vége felé.

II. FELVONÁS. A főszereplőket Gloster birto
kán találjuk. Edmund azzal maszlagolja Glostert, 
hogy párbajt vívott bátyjával, miután ez apagyil
kosságra bujtogatta őt. Á hiszékeny Gloster hálából 
törvénytelen fiának ígéri minden jószágát. Kent 
legorombítja, majd megveri a bajkeverő Oszvaldot, 
ezért Comwall kalodába záratja. Edgar, bolond 
koldusnak álcázva magát, a fényárén bujkál. Lear
nek második leányában is csalódnia kell; Regan 
ismételten arra inti, hogy töltse csak a kiszabott időt 
Gonerilnél, majd kijelenti: nemhogy fele-, de ne
gyedannyi kísérő is megtenné Learnek, és helyben
hagyja az érkező Goneril végső szavát a lefelé 
licitálásban: egyáltalán nincs szükség kíséretre. Az 
elkeseredett Lear mindkettejüket példátlan bosz- 
szúval fenyegeti. Vihar közeleg, s a nővérek azt az 
utasítást adják Glostemek, hogy zárja ki kastélyá
ból apjukat.

ül. FELVONÁS. Hír jön a partraszállt francia 
seregről. Bolondja társaságában a fenyéren bo
lyongva, Lear az égiháború közepette most már az 
egész emberiségre, az egész világra pusztulást ki
ált. Miközben "esze ingadozni kezdett", és látszó
lag zagyva, magukkal és egymással mégis szer
vesen összefüggő monológokat cserél a zavaro

dottságot színlelő Edgárral, «  bolond tikból na
gyon is okos szelet fúvó Bolonddal s a hites fia 
kitagadásán, kisemmizésén érzett bánattól csak
nem eszét vesztő Glosterrel, Lear elboruló elméjén 
átcikázik az — a következő felvonásban hasonló 
szövegkörülmények közt kiteljesedő — gondolat, 
hogy éppen hatalma, gazdagsága, hiúsága gerjesz
tett körülötte hízelgést, képmutatást, hitszegést — 
ezért akar osztozni a szegények és kiszolgáltatott- 
tak tapasztalataiban, ezért kezd most vetkezni. Ed
mund beárulja apját Comwallnál: tudott a francia 
beözönlésről — bizonyság rá egy levél —> tehát a 
franciákkal tart. A fejedelem megkötözteti az "áru
lót", majd — nyűt színen! amiért Shakespeare-nek 
sok gáncsban lesz része— kirúgja mindkét szemét. 
Egy derék szolga emiatt karddal esik Comwallnak, 
és halálos sebet ejt rajta. Regan, ki előzőleg a vén
ember szakállát tépdeste, most sem rest: leszúrja a 
szolgát. Utolsó tüsténkedése e felvonásban: közli 
Glosterrel: fia, Edmund adta föl, így a második apa 
is rádöbben tévedésére.

IV. FELVONÁS. Az álruhás és szerepet játszó 
Edgar kísérőként csatlakozik megvakított apjához, 
hogy majd Dover alá érve, kegyes csalás árán, 
meggátolja öngyilkossági szándékában. Megkez
dődik az elözvegyült Regan ádáz vetélkedése Go- 
nerillel Edmund szerelméért Alban egyelőre nem 
vállalja a franciák ellen induló brit hadak fővezér
letét, mert tudja, hogy a küszöbön álló összecsapás 
tulajdonképpeni tétje nem a haza, hanem a rásze
dett Lear további sorsa. A francia sereggel megjön 
Cordelia, ám Lear tompultságában is szégyell mu
tatkozni előtte, kinek "...drága jogait/Az ebszivű 
lányoknak adta át”. "A király megőrült" ugyan, de 
éppen ebbe őrült bele. Edgar végez az apjára roha
nó Oszvalddal, s magához veszi és elolvassa a 
holttestnél talált levelet, amelyben Goneril arra 
ösztökéli Edmundot, hogy tegye el láb alól Albánt 
és foglalja el helyét. Az alvó Leart a francia táborba 
viszik, Cordefiához; föleszmél — a szó mindkét 
értelmében —, visszatér emlékezete, újra az ész 
világára emelkedik az "ebszívűek" színvallásakor 
támadt bűntudata, s az irgalmas Cordelia könnyei 
megváltják a "természetet": a sírva vezeklő királyt, 
amint az előző jelenetben megjósoltatott

V. FELVONÁS. A csatában a britek győznek, 
Lear és Cordelia fogságba esik. Következik a jelleg
zetesen shakespeare-i tömegmészárlás. Edgar — a 
többi közt Alban becsületének helyreállításáért — 
párbajra hívja és halálra sebzi Edmundot, majd 
feltárja végre kilétét. Az ő elmondásából értesü
lünk arról, hogy apja előtt már korábban feltárul
kozott, és annak szíve meghasadt a felindulástól. 
A féltékeny Goneril megmérgezi Regant, aztán ön
gyilkos lesz. Cordeliát Edmund parancsára meg
fojtják, Lear megöli az ítélet végrehajtóját, s nem 
sokkal később, ismét elködösült aggyal, belehal a 
megpróbáltatásokba. Végül: a hű Kent követni ké
szül urát. — Vörösmarty Mihály fordításán a Kis
faludy Társaság sorozatában való megjelenés 
(1865) előtt Arany János igazított. Századunkban 
Kosztolányi Dezső és Füst Müán fordította újra a 
darabot.

I. FELVONÁS
4. SZÍN

LEAR
Neved, szép úri hölgy?

GONERIL Hagyd abba, sir.
E bámulás is mind azon szabású 
Egyéb tréfáddal. Szándékomat, 
Kérlek, ne értsed félre.
Amilyen tisztes agg vagy, éppen oly 
Okosnak kéne lenned.
Száz embered van, apród s lovagok, 
Oly rendetlen nép, korhely, vakmerő, 
Hogy udvarunk, megfertőztetve rút 
Erkölcseikkel, aljas fogadónak 
Mutatkozik. Korhelység, fajtalanság 
Bordélyhoz és csapszékhez teszik azt 
Hasonlóbbá, mint úri palotához. 
Orvoslatért kiált maga a szemérem.

Engedj azért óhajtásomnak, aki 
Különben, amit kér, elvenni kész: 
Kíséretednek számát tedd alábbra,
S szolgálatodra, kik még megmaradnak, 
Legyenek korodhoz illő férfiak,
Kik ismerik magokat és tégedet.

LEAR
Ördög s pokol! — nyergeljetek lovat, 
Híjátok össze kísérőimet! —
Nem háborgatlak, elfajult teremtmény; 
Van még egy más leányom.

GONERIL
Cselédimet vered; s magáivá jobbakat 
Szolgáivá tesz csőcselék hadad.

Alban jő
LEAR
Jaj annak, akit késő bánat ér.

A lbánhoz
Ó, itt vagy, sir? Te akartad ezt, uram? — 
Lovat nekem! —

Hálátlanság! te márványszfvü ördög, 
Utálatosb, ha gyermekben lakói,
A tenger szörnyinéi!

ALBAN
Kérlek, sir, légy türelmes. 

LEAR(Gonerilhez) Átkozott 
Sárkány! hazudsz. Kiséretem 
Szemen-szedett nép, ritka jellemú,
Kik értik tisztük minden részletét,
S kik legoigyázóbb gonddal őrizik 
NeuÖk becsületét. — Csekély hiba,
Mi rútnak látszottál Cordeliában:
Mely, mint a kínpad, természetes arcomat
Elforgatá, minden szeretetet
Kiüt számból s beléje mérget öntött!
Ó, Lear, Lear, Lear! verd e kaput,

Fejét vervén
Mely dőreséged előtt utat nyitott,
Midőn eszed kiment! — jerünk, jerünk,

» » » » » »
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Fiaim.
ALBAN Mylord, én búntelen vagyok,
Azt sem tudom, mi izgatott fel így.

LEAR
Lehet, mylord. — Természet, hallj meg engem! 
Te, drága istenség, hallgass reám!
Tartsd vissza szánd okod, ha kész valói 
Gyümölcsözővé tenni e teremtményt;
Tedd magtalanná méhét mindörökre,
Hervaszd el benne a tenyészetet,
Hogy hitvány testéből gyermek soha 
Ne származzék, mely díszt adjon neki!
S ha akarnád, hogy szüljön valaha,
Haragból alkosd gyermekét, hogy éljen 
Természet csúfjaként gyötrelméül,
Hogy ráncokat ásson ifjú homlokába;
Hulló könyúi arcain csatornát 
Égessenek; szülője gondjait,
Jótéteményét gúny- és megvetéssel 
Térítse meg: hogy lássa, mennyivel 
Élesben fáj, mint a kígyó foga,
Hálátalannak tudni gyermekét. —
El innen, el!

El
ALBAN Teremtő istenek!
Honnan van ez?

GONERIL Ne fáraszd eszedet 
Okát kitudni. Hagyd inkább szeszélyét 
Céljához jutni, melyet kábasága 
Tűzött magának.

Lear visszajö
LEAR

Mit? ötven kísérőim egy csapásra,
Két hét alatt?

ALBAN Mi baj, mylord?
LEAR '•*

Megmondom: — Élet és halál!
Gonerilhez

Szégyenlenem kell, hogy van annyi lelked 
Így megrendítni férfiságomat, hogy 
Kitörésükre méltattak e forró,
Erőszakos könnyek. Dögvész reád!
Az apaátok gyógyulhatlan sebei 
Nyüaljanak által minden ereden. —
Ti balga, vén szemek! csak sírjatok még 
Ez ok miatt: kivájlak és ledoblak 
Azon vizestül, melyet öntötök,
A földet nedvesítni. — Ennyire 
Jutottunk, hajh! — De jól van: még maradt 
Leányom, aki — bizton mondhatom —
Szeret s megengesztel. Ha megtudandja 
Felőled ezt, körmeivel nyúzza meg 
Farkaspofádat. És megéred azt,
Hogy a tisztet, melyet te már örökre 
Letettnek hittél, újra fölveszem.
Megéred, biztosítlak.

Lear, Kents kísérői elmennek

E. FELVONÁS
4. SZÍN
Cornwall, Regan, Gloster, szolgák jöttek 
LEAR 

Jó reggelt.
CORNWALL Üdvözlöm nagyságodat.

Kentet kiszabadítják 
REGAN

Örülök, hogy látom felségedet.
LEAR

Hiszem, Regan; azt hinni van okom.
Ha nem örülnél, v£ópert kezdenék 
Anyád sírjával, mert hűtlent födő.z.

Kenthez
Ó, hát szabad vagy? Erről majd egyébkor. — 
Kedves Regan, nővéred mitsem ér.
Ó, Regan, 6 ide

Szivére mutat 
vágta kányaként 

A szívtelenség éles körmeit.
Nem mondhatom neked, te nem hiszed,
Mily romlott lélek 6. — Ó, Regan!

REGAN
Kérlek, sir, légy türelmes. Én reményiem, 
Hogy érdemét kevésbé mátatod,

Mint 6 felejti tisztét.
LEAR Mit beszélsz!
REGAN

Nem gondolom, hogy ami kötelesség,
Nővérem elmulasztaná. Ha tán, sir,
Kiséreted lakomáit megszorító,
Oly ok miatt s üdvös cából tehette,
Hol felmenthetni minden gáncs alól.

LEAR 
Átkom reá!

REG AN Ó, sir, te már öreg vagy,
Természded határa szélein jár.
Neked már jó tanács kell, mely vezet,
Szabályoz és jobban tud helyzetedről 
Ítélni, mint magad. így hát könyörgök,
Térj vissza testvéremhez, mondd neki,
Hogy megbántottad őt.

LEAR Bocsánatát
Kérjem? Figyelj csak, mint fog illeni 
A házi rendhez: «Drága lányom, én már 
öreg vagyok, megvallom; csak teher 

Letérdepel
A vén kor. íme, térdimen könyörgök,
Juttass nekem ágyat, ételt és ruhát.»

REGAN
Ne többet, jó sir. Ez csúf tréfaság.
Térj vissza testvéremhez.

LEAR (főikéi) Nem, soha.
Kíséretemnek elküldé felét;
Sötéten néze rám, kigyóilag
Vert meg nyelvével szívem belsejében. —
Az ég minden haragja sújtsa meg 
Hálátalan fejét! Dögpára, szállj rá,
S verd bénasággal ifjú csontjait! 

CORNWALL 
Huj! huj! huj!

LEAR
Te, gyors villám, szórd gúnyos szemei 
Közé vakító lángodat! Mocsár- 
Lehelte pára, melyei a hatalmas 
Nap szítt fel, fertőztesd meg bájait,
Hogy büszkesége megtörjék!

REGAN Egek!
Ha felindulsz, majd rám is ezt kívánod.

LEAR
Regan, terád nem száll átkom soha.
Gyengéd természeted nem ád okot 
Felindulásra. Az 6 tekintete 
Vad; de a tied vigasztal és nem éget.
Az nincs meg benned, hogy te kedvemet szegd, 
Kiséretem fogyaszd, jogrészemet 
Sértő szavakkal korlátozni merd,
S a végén ajtót zárj, mikor jövök.
Jobban tudod te a természet parancsát,
A gyermek tisztét, a szokás s az illem 
Szabályait, s a hála tartozását;
Te nem fdejtéd fél országodat,
Mit jegydijúl üdék.

REGAN Jó sir, beszéljünk
Most a dologról.

LEAR Emberemet ki tette
A kalodába?

Kihat harsonaszó
CORNWALL Harsonázni hallok.
REGAN
Jól ismerem, nővéremé. Valósul,
Amit megírt, hogy nemsokára itt lesz.

Oszvaldjő  
Megjött-e asszonyod?

LEAR E rabláek az,
Kinek olcsó büszkesége ingatag 
Kegyében áll annak, h  most közéig. —
El innen, gazkölyök!

CORNWALL Hogy érted, uram?
LEAR

Ki tette kalodába emberem?
Remélem, Regan, tudtodon kivúl 
Történt. — Ki jő itt? Ó, egek! ha kedves 

Goneril jő
Nektek a vén, szelíd uralmatoknak 
Az engedelmesség, ha magatok is 
Vének vagytok, vegyétek át ügyem, 
Közelgjetek s fogjátok pártomat!

Gonerilhez
Nem szégyelsz e szakádra nézni? — Ó, 
Regan, te még illeted a kezét?

GONERIL

Miért ne, sir? Mivel bántottalak meg?
Nem mindig hántolom, mit méltatlankodás 
Annak hisz s balgatagság úgy nevez.

LEAR
Feszült bordák, nem dőltök össze még? — 
Hogy jött kalodába emberem?

CORNWALL Magam
Z ár ám le őt, bár féktelenkedése 
Kisebb megtisztelésre érdemes.

LEAR
Te tetted azt, te?

REGAN Hagyjuk azt, atyám.
Gyenge vagy, légy hát külsőleg is az.
Ha míg havad lejár, most visszatérve 
Nénémhez, addig ott tartózkodói,
Fél kísérettel aztán szállj be hozzám;
Most házan-kwül vagyok, s készületlen,
Hogy illendően elfogadjalak.

LEAR
Megtérni hozzá? s ötven emberem 
Elcsapoa? Nem, inkább ellene esküszöm 
Minden fedélnek, harcot állok a lég 
Haragja ellen, farkast és bagolyt 
Választok cimborákul. — 0 , nyomor: 
Csípésed éles! — Visszatérni hozzá!
Ejh! aki elvivé jegydíjtalan 
Legifjabb lányomat, a hővérú frank,
Inkább rá hagynám venni magamat, 
Trónjához térdepelve szolgaként 
Koldulni nyugbért, hitvány éltemet 
Tengetni rajta. — Visszatérni hozzá? 
Mondjátok inkább, e cudar kölyöknek 

Oszvaldra mutatva 
Legyek rabja, teherhordó lova.

GONERIL 
Amint tetszik, sir.

LEAR
Ne tébolyíts meg, kérlek, ó, leány!
Nem akarlak háborgatni, gyermekem;
Élj boldogul. Mi nem találkozunk,
Nem látjuk egymást többé. És te mégis 
Testem, leányom, vérem vagy — vagy inkább 
Betegség testemben, mit kénytelen 
Vagyok magaménak mondanom: fekély vagy, 
Duzzadt kelés, mirigyes daganat 
Romlott véremben. Nem szidlak tovább;
Nem hívom a szégyent; jöjjön, mikor 
Akar. Nem kényszerítem sújtani 
A Vülámhordót; rólad nem regüek 
A fenn bírói széket ülő Jupiternek.
Okulj, ha bírsz; javulj kényed szerint.
Én várhatok; én megmaradhatok 
Regannál, és a száz lovag.

REGAN
Nem éppen így, sir. Most nem vártalak,
S ellátva nem vagyok, mint kellene,
Téged fogadnom. Hajts néném szavára.
Kik ésszel nézik szenvedélyedet,
Azt kell gondolniok, hogy agg vagy, és így — 
ó  tudja, mit tesz.

LEAR Jól beszélsz-e így?
REGAN
Hiszem, hogyjá. Hogyan! félszáz lovag? 
Nem jól van így? Mi végre volna többed, 
Vagy bárcsak ennyi is, midőn teher 
S veszély a nagy szám ellen szálának?
Egy házban annyi nép két úr alatt 
Hogy élne békességben? Ez néhéz,
Csaknem lehetetlen.

GONERIL Nem szolgálhat-e
Neked húgom háznépe vagy enyém? 

REGAN
S mért nem, mylord? Ha vélnek ellened,
Mi megfenyítjük őket. Most, ha hozzám 
Jössz (mert veszélyt látok), csak huszonöt 
Jöjjön veled; többnek nem adhatok 
Tanyát, sem rólok nem gondoskodom.

LEAR
Én mindent nektek adtam.

REGAN S éppen idején.
LEAR
Gazdámmá s gyámjaimmá tettelek,
De fenntartóm, hogy folyvást ennyi ember 
Járjon velem. Hogyan? Csak huszonöt 
Lovaggal menjek? így mondád, Regan? 

REGAN
Ismételem, mylord, hozzám ne többel.
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LEAR
És e gonosz fuj még nem is nagyon rút!
Ha van gonoszabb, mint 6k, nem lévén 
Legundokabbak, némi becsben állnak.

Gonerilhez
Veled megyek: mert a te ötvened 
Kétszerié huszonöt. Vonzalomban is 
Két annyi vagy, mint 6.

GONERIL Halljad, mylord.
Mi szükség, hogy kisérjen huszonöt,
Vagy tíz, vagy öt bár, olyan házba, hol 
Parancsaidra kétszer annyi vár?

REGAN 
Mi szükség egy?

LEAR
Ne szájatok szükségről. A legalja 
Koldus is, bár teng, bír fölöslegest.
Ha természetnek többet, mint mire 
Szüksége van, nem adsz, az emberüet 
Az állatéval egy értékű lesz.
Te úri hölgy vagy. És ha melegen 
Öltözni már dísz volna, díszruhádra,
Melyet viselsz és mely alig fedez,
A természetnek nincs szüksége. Ami 
Valódi szükség! — Ó, egek, türdmet!
Türdemre van szükségem. Istenek!
Szegény agg embert, láttok engem itt,
Megrakva búval, korral, tönkretéve 
Mind a kettőben. Most, ha ti voltatok,
Kik e leányok szívét atyjok dien 
Fdizgatátok, oly csufúl vdem 
Ne játsszatok, hogy ezt dtúritek.
Lobbantsatok nemes haragra, és ne 
Hagyjátok női szerrd, vvzcseppekkd 
Bemocskdtatni férfi arcomat.
Természetből kivetkezett banyák,
Oly bosszút állok mindkettőtökön,
Hogy a világ — oly dolgokat teszek —
Miket, még nem tudom, de amiken 
Megrémül a pld. Azt vélitek,
Hogy sírok? Én nem sírok, bár dég 
Okom van sími. Százezer darabra 
Törjék dőbb e szív, mint én sírok. —
Bolond! megőrülök.

Lear, Gloster, Kents a bolond el

Villámhordó: Jupiter egyik jelzője.

Dl. FELVONÁS
2. SZÍN
Más része a fenyémek. A zivatar még tart 

Lear s a bolond jőnek
LEAR
Fújj, szél, szakadj meg, fújj, dühöngj! Vihar, 
Felhő, omoljatok le, míg a tornyot 
S a szélvitorlát elsüllyesztitek!
Ti gondolatnál gyorsabb kéntiizek,
Kengydfutói a tölgyhasgató 
Mennykőnek, hamvasszátok d  
Ez ősz fejet! Világot rengető 
Villám, döngesd laposra e kemény,
Kerek világot! Rombold el a 
Természet múhdyét s egyszerre pjts meg 
Minden csirát, miből a háladatlan 
Ember kdetkezik!

BOLOND
Ó, komám, az udvari szentelt víz többet ér 

száraz házban, mint ez az esővíz házon kívüL 
Jó komám, eredj, s kérd leányaid áldását. Itt 
olyan éj van, mely nem könyörül sem a bölcs 
embereken, sem a bolondon.

LEAR
Bőgj, ahogy bírsz, hullj, zápor; tűz, okádj!
Tűz, zápor, villám, szél nem lányaim.
Titeket én nem váddlak, elemek,
Kegyetlenséggd. Én nektek soha 
Nem adtam országot, nem hittatok 
Lányaimnak, nem tartoztok szót pgadni.
Teljék be hát borzasztó kedvetek.
Itt állok, rabszdgátokul, szegény,
Kór, gyenge, megvetett öreg.
És mégis szdgaldkü udvaroncnak 
Kdl, hogy nevezzdek, kik dpjult 
Két lányaimmal frígyesülve, ádáz 
Hadat visdtek egy fej dien, amdy

Agg és fehér, mint ez. — Ó, ez gyalázat! 
BOLOND
Akinek háza van, hova fejét dugja, annak jó 

fejrevalója van.
- Ha a fej még lakházat nem csinált 

S a gatyapőc1 már lakzit ül,
Tetves lesz mind a kettő. így szokott 
A koldus nőszni mindenütt.
Ember, ki szívén gydcgd 
S kimdi kérges lábait, 
jajgat, ha majd tüskébe hág 
S dveszti csendes álmait.

Mert még eddig nem volt szép asszony, aki ne 
fintorgatta volna száját, mikor tükörbe nézett. 

Kent jő
LEAR
Nem, a türdemben példát mutatok.
Nem szólok semmit.

KENT Ki van itt?
BOLOND
Biz itt a kegyelem és gatyapőc, azaz egy bölcs 

és egy bolond.
KENT
Ah, sir, te vagy? Kik az éjét kedvdik,
Nem kedvdnének ilyen éjszakát.
Még a setétség kóbor népe is 
Elrémül a zord ég tekintetén 
S odvába rejtezik. Mióta férfi lettem,

Tüzáradást, mint ez, ily szörnyű kitörését 
A mennydörgésnek s ily vad prgeteg 
Dörömbdését, nincs emlékezetem, hogy 
Hallottam volna; ember alkata 
Nem bír meg ennyi kínt és rémülést. 

LEAR
A nagy istenek, kik ily rémületes 
Dörömbolést tesznek fejünk plött,
Hadd leljék fd most ellenségüket.
Reszkess, nyomorú, kit még utói nem ért 
A törvény keze eltitkolt bűnödért; 
Véreskezű, s te hitszegő, s te, ki 
Erényt színlelsz s vérfertezetben élsz; 
Szakadj izekre, gaz képmutató,
Ki nyájas kép alatt más delére 
Törtél. Nyilatkozzál, dzárkozott bűn,
S fdtárva rejlő tartalmad, kiálts,
Hogy irgalomra bírd ez iszonyú 
Törvény szolgákat. Én oly ember vagyok, 
Ki ellen mások többet vétkezőnek,
Mint mások ellen én.

KENT Ah, hajadon-
Fővd! Kegydmesjó uram, itt közd 
Egy pajta, mdy tán némi enyhet ód 
A zivatar dien. Kérlek, ott pihenj meg, 
Mig én a zordon házhoz (zordonabbhoz, 
Mint a szírt, mdyen épült, hol imént, 
Midőn utánad kérdezkedtem, megtagadták 
A bemenetelt) most újra visszatérek,
S fösvény irgalmukat kialkuszom.

LEAR
Elmém bódulni kezd. ]erünk,fiam,
Hogy vagy, fiam? Fázol? Én magam is

Fázom. Hol hát a szalma, kis suhancom? 
Hatalmas mester a szükség, becset 
Ad a silány dolgoknak is. Jere 
Szegény, bolond fiú, még egy darab 
Maradt szivemből s téged szán az is. 

BOLOND (dalolva)
Kinek csak egy kis esze van,
Ejh-hajh, mi annak zápor s szd!
Elégli sorsát, mert eső,
Az napról napra esdegd.

LEAR
Igazad van, jó fiacskám.

Kenthez 
jer, vezess 

Most a pajtába.
Lear, Kent el 

BOLOND
Ez ám csak a derék egy éj kéjenceket meg- 

hűteni. Jóslatot mondok, mielőtt elmennék; 
Míg pap sokjót mond, s tesz keveset,
A szaladhozr serfőző önt vizet;
Ha majd szabónak úrfi gyáma lesz,
S máglyán nem hithagyó, kuraß vesz,
Ha bíró minden ügyben jól itd,
S lovag, nemes adósság nélkül d,
Ha nydven többé pletyka nem repes,
S a zsebmetsző tolongást nem keres,
Ha pénzén uzsorás p iáét m ivd,
S kerítő, kurva templomot emd:
Akkor lesz Albion 
Zavarral tdjes hon,
És oly idő jön, aki még megéri,
Hogy p  divat lesz lábbal mendegdni. t 

E jóslatot Merlin fogja tenni; mert én kora 
előtt élek.3

El

!Gatyapőc: a gatya ülepében lévő négy- 
szögletes toldás. Az eredetiben a reneszánsz- 
kori feszes nadrágnak arról a különálló 
részéről van szó, amely az ivarszerv elfedésére 
szolgált. A sorok valószínű értelme: hald a 
Goneril- és Regan-féléket jómódba juttatja, mi
előtt saját magáról gondoskodnék, keservesen 
megbánja. Szalad: maláta. ̂ Merlin: az Arthur- 
monda varázslója. Arthur és a Kerekasztal lo
vagjai a korai középkorba képzelendők, kb. 
egy évezreddel későbbre, mint Lear.

IV. FELVONÁS
6. SZÍN
LEAR

Nem, senki sem bánthat, hogy pénzt csinál
tam:

Király vagyok.
EDGAR 0 , szívrepesztő látomány. 
LEAR
Ebben a természet fölül áll a mesterségen. 

Itt foglalód. Ez a fickó úgy kezeli íját, mint egy 
kerti váz. Tégy fel nekem egy rőfös nyilat Ni! 
ni! egér. Csendesen. Ez a kis darab pörkölt sajt 
megteszi Itt van hadi kesztyűm: szerencsét 
próbálok vele egy óriás ellen. Hozzátok lán- 
dzsásaimat! Jól repülsz, madár. A közepébe, a 
közepébe: zurr! Mi a jelszó?

EDGAR 
Édes majoránna.

LEAR Mehetsz.
GLOSTER E hangot ismerem.
LEAR
Hah, Goneril! fehér szakállal! ó k  hízeleg

tek nekem, mint az eb. Azt mondták: fehér 
szálak vannak szakállamban, míg fekete sem. 
volt. Mindenre, mit szólék, igent és nemet 
mondtak. «Nem és igen» egyszersmind nem 
jövendölt jót. Midőn az esőben, a szélben di
deregtem, s a mennydörgés nem akart meg
szűnni parancsomra, ott találtam őket, ott 
éreztem őket Hagyjátok el: ők nem urai sza- 
voknak Azt mondták minden vagyok Ha- 
zudság: én nem vagyok lázmentes.

GLOSTER

» » » » » »
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£ hangjárásra jól emlékezem.
Nem a király ez?

LEAR ízről ízre király.
Ha szemet meresztek, nézd, mint reszket a nép. 
lm, most kegyelmet adok annak ott.
Mi volt a vétked? Házasságtörés?
Nem kell meghalnod. Házasságtörésért?
Nem, nem! Hisz az ökörszem is úgy ä,saz aranyos 
Kis légy szemlátomást buj&kodik.
Hadd menjen a párzás. A fattyú Gloster 
Jobb volt atyjához, mint törvényes ágyban 
Nemzett leányaim. Csak rajta, bujaság! 
Katonaságra van szükségem. Nézd csak azt a 
Bárgyún mosolygó hölgyet: arca szinte 
Havat jósol a combjai tövébe,
Erényt fitogtat, s elfordul, ha csak 
Nevét hallja a kéjnek. S a görény 
S a sárló kanca nem rohan neki 
Mohóbban, mint 6. Centaurok alul,
Bár asszonyok különben. Csak övig 
Bírják az istenek; mi azon alúl van,
Az mind az ördögé: ott a pokol,
Ott a sötétség, ott a kéngödör,
Mely forr és ég, ott bűz van és enyészet.

Huj, huj! Pihá!
Adj egy nehezék pézsmát, jó gyógyszerá

rus, hadd édesítsem meg képzelődéseimet. — 
Itt a pénzed.
GLOSTER
ó ,  hagyj kezet csókolnom!

LEAR Hagyd előbb 
Letörlenem a halandóság szagát.

GLOSTER
Ó, természetnek roncsolt müve! A nagy 
Világ is így kopik majd semmivé.
Ismersz- e engem?

LEAR
Jól emlékezem szemeidre. Reám kacsin

gatsz? —Nem, vak Cupido, kövess el, amit csak 
bírsz, én nem fogok szeretni. Olvasd ezt a kihí
vást, nézd meg csak ezen vonásokat.
GLOSTER
Minden betűje egy nap volna bár,
Nem láthatom.

EDGAR A hímek nem hivém ezt:
Hogy így van, szívem megszakad belé.

LEAR
Olvasd!

GLOSTER Hogyan? ez üres szemekkel?
LEAR
Ohó! Hát úgy vagyunk? Nincs szem a fejed

ben, sem pénz az erszényedben? Szemed sú
lyos, erszényed üres állapotban van? S mégis 
látod, hogy foly a világ?
GLOSTER 
Erezve látom azt.
LEAR

Hogyan? Megtébolyodtál? Az ember szem 
nélkül is láthatja, hogyan folyik a vüág. Nézz a 
füleddel: lásd, mint korholja ama bíró az egy
ügyű tolvajt. Köztünk maradjon. Cseréljük fd  a 
hdyedket, s pár, nem pár — melyik a bíró, me
lyik a tolvaj? — Láttál-e koldust, kit a gazdag 
kutyája megugatott?
GLOSTER 
Igen, uram.
LEAR

S hogy a szegény pára elfutott a kutya dől? 
Ez a tekintély valódi képe. A kutyának is enge
delmeskednek, ha hivatalban van.

Gaz hajdú, vond el véres jobbodat!
Miért vesszózöd a ringyót? Saját 
Hátadra verj. Leghőbb vágyad, vele 
Azt tenni, amiért most megvered.
Uzsorás csenészt akasztat. Rongyokon 
Keresztüllátszik a kis vétek is,
Prémes bekecs s palást mindent befed.
Borítsd arannyal a bűnt, és a törvény 
Lándzsája rajta kärtälen törik meg;
Göngyöld rongyokba, s a törpe szalmaszál 
Keresztülszúrja. Senki sem bűnös,
Ha mondom, senki! Én segítem őket.
Hidd meg, barátom, akinek hatalmad 
Van a vádló száját bezárni. Tégy fel 
Szemüveget s mint megrögzött csaló, 
látszódjál látni, mit nem látsz. No csak, no! 
Csizmámat húzzátok le. Jobban!

Még jobban! így.
EDGAR

Ó, mennyi mélység s mennyi képtelenség! 
Az őrületben ész!

LEAR
Ha sorsomon kívánsz könnyezni, vedd 
Szemeimet. Jól tudom, ki vagy. Neved 
Gloster. Legyen türelmed; sírva jöttünk 
Ide. Jól tudod, hogy amint legelőször 
Léget szagoltunk, s óránk és üvölténk.
Én prédikálok most neked: figyelj rám. 

GLOSTER 
Ó, fájdalomnak napja!

LEAR
Születésünkkor sírunk, hogy a bolondok 
E roppant színpadára fdjövünk.
Jól áll ez a kalap? Pompás hadicsel 
Lehetne, egy csapat lovat daróccal 
Patkolni. Én próbát teszek vele,
S ha éne vöket egyszer megcserkdem,
Ó, aikor öld, öld, öld, iád, öld!

Egy nemes jő, kísérettel
NEMES

ó , itt van; tartsátok fel őt. Uram,
Kedves leányod —

LEAR Nincs mentség? Hogyan? 
Elfogva? Én valóban a szerencse

Würtz Ádám grafikája

Természetes bolondja vagyok. Jól bánjatok 
Velem, váltságom meglesz. Hozzatok sebészt; 
Agyban vagyok megsértve.

NEMES Mindened lesz.
LEAR

Nincsen segéd? Minden magamra száll?
Ez képes az embert sóvá tenni, hogy 
Szemét használja kerti kannaként,
Az ősz porát elverni.

NEMES Jó uram —
LEAR

Bátran halok meg, mint egy vőlegény. Mit?
Vígan leszek! Jérték. Király vagyok.
Tudjátok ezt, urak?

NEMES Királyi férfi vagy,
S mi engedelmes szolgáid vagyunk.

LEAR
Még él; ha d  akarjátok fogni, futtában kell el

fognotok. Uccu! Hajrá!
. Elszalad, a kíséret utána 

NEMES
Siralmas látvány még szegényben is,
Hát még királyban! — Még van egy leányod,
Az majd megváltja a természetet 
A közátoktól, mit két lányod hozott rá.

EDGAR 
Légy üdvöz, sir.

NEMES Siess, sir. Mit akarsz?
EDGAR

Mi hírt tudsz a közelebbi ütközetről?

NEMES
Meglesz bizonnyal; közhír, s tudja azt 
Minden, ki képes szót megérteni. 

EDGAR
Bocsánatoddal! Milyen messze áll 
A másik had?

NEMES Közel, s gyors haladásban. 
S a fóhad minden órán várható. 

EDGAR
Köszönet, uram, csak ezt akartam. 

NEMES Ámbár
Magánügyért jött által a királyné, 
Serege már megindult.

El

7. SZÍN
Sátor a francia táborban. Cordelia, 
Kent és az orvos főnek 
CORDELIA
Ah, jó Kent, mit tegyék, hogy amíg élek, 
Jóságod megszolgáljam? Ahhoz éltem 
Rövid lesz és minden mérték csekély. 

KENT
Elismerés a legszebb díj. — Amit 
Elmondék, az mind egyszerű valóság, 
Nem több, nem kevesebb.

CORDELIA Végy más ruhát,
Ez öltözet rossz órák emléke.
Ó, vesd le, kérlek.

KENT Megbocsáss, nemes hölgy! 
Ha fölfedem magam, tervemnek ártok. 
Ajándékul azt kerem, hogy ne ismerj,
Mig én s az idő nem javalljuk. 

CORDELIA Hát legyen
úgy, jó mylord.

Az orvoshoz 
Miként van a király?

ORVOS
Még alszik, asszonyom.

CORDELIA Jó istenek,
Javítsátok kidűlt természetének 
Roppant törésit s hangoljátok újra 
Zavartan rezgő érzelmeit e 
Gyermekké lett apának!

ORVOS Most, ha tetszik 
Felségednek, felköltjük a királyt.
Már régen alszik.

CORDELIA Tudásod vezessen,
S tedd, mit legjobbnak látsz. Felöltözött?

Szolgák Leart egy széken behozzák 
ORVOS
Igen, asszonyom; mäy álma közben új 
Ruhát ódánk rá.

KENT
Légy itt jelen, kegyelmes asszonyom, 
Midőn fölkeltjük; nem kételkedem,
Hogy enyhültebb lesz.

CORDELIA Jól van.
Zene

ORVOS Közelebb
Méltáztassál. — De hangosabb zenü! 

CORDELIA
Hajh! drága jó atyám! Tégy ajkaimra írt, 
Ó, gyógyulás, és hozzon enyhet e csók 
A durva bántálomra, mit nővérim 
Tisztes korodra szórtak.

KENT
Ó, drága jó királynő!

CORDELIA
Ne lettél volna atyjuk, akkor is 
Irgalmazhattak volna hóhajadnak.
OÍy arc-e ez, melyet kitenni kelle 
A küzdő szélnek, hogy zord kitörésú 
Mennydörgések közt szembesz£ljon a 
Cikázó villám gyors csapáséval, 
Virrasszon (ó, szegény feje)
Ily hús sisakban? Ellenség kutyáját,
Ha megmart volna bár, ily éjszakán 
Tüzem mellé bocsátnám. És,Szegény 
Atyám, neked disznókkal s nyomorult 
Csavargókkal kellett megosztanod 
A silány, penészes almot. Hajh, csoda, 
Hogy eszeddel egyszersmind az élet is 
Véget nem ért. — Ébred. Szólítsd meg ót. 

ORVOS
Szólj, asszonyom, te; az legüdvösebb lesz. 

CORDELIA
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Uram király, mint vagy? Hogy érezi 
Magát felséged?

LEAR Ah, méltánytalanság 
Engem kivennetek a sírból. Te egy 
Megboldogultnak lelke vagy. De engem 
Tüzes kerékhez köttek, hogy konyáim 
Úgy átheoiünek, mint az olvadott érc. 

CORDELIA 
Ismersz-e engem?

LEAR Szellem vagy, tudom.
Mikor haltál meg?

CORDELIA
ó , még nagyon, nagyon távol van.

ORVOS
Aligha ébren van, még hagyjuk egy kevéssé. 

LEAR
Hol voltam, hol vagyok, szép napvilág? 
Szörnyen megcsaltak. Mást ha így találnék, 
Meghalnék szánalomból. Nem tudok 
Mit szólni. Nem mernék reá fogadni,
Hogy ez az én kezem. Lássuk csak: e tű 
Szúrását érzem. Bár tudnám, hogyan 
És mi vagyok.

CORDELIA Ó, nézz reám uram.
S tedd rám kezed, hogy áldjon meg. — Nem így, 
Ne térdepelj.

LEAR Kérlek, ne űzzetek 
Tréfát velem. Valóban, én bohókás,
Gyarló öreg vagyok, már nyolcvan éves,
Sót több is annál, s nyíltan szólva, félek,
Hogy nem vagyok valódi eszemen.
Úgy tetszik, ismerlek, sót ismerem 
Ez embert is. S mégis kételkedem.
E helyről nincs fogalmam, s bárhogyan 
Erőlködöm, e ruháról nem tudok.
Hol voltam éjjel? Ki ne nevessetek,
Mert életemre mondom, azt hiszem,
Hogy ez úri hölgy lányom, Cordelia. 

CORDELIA 
Ó, az vagyok, az vagyok!

LEAR Könnyed nem nedves-e?
Valóban az. Kérlek, ne sírj.
Ha van számomra mérged, megiszom.
Tudom, te nem szeretsz. Testvéreid 
Amint emlékszem, megbántottak engem:
Neked lehet, nekik nem volt okuk.

CORDELIA
Ó, semmi, semmi ok nincs!

LEAR Frankhonban vagyok?
KENT
Saját országodban, sir.

LEAR Ne csaljatok meg.
ORVOS
Vigasztalódjál, drága hölgy: a düh 
Rohamja, mint látod, gyógyítva van;
De még veszélyes az elveszett időt 
Előtte fejtegetni. Vidd be őt most,
S ne bántsuk, míg jobban lecsillapul. 

CORDELIA 
Méltóztatik, felséged?

LEAR <5, legyen
Türelmetek velem. Kérlek, felejts 
S bocsáss meg: én agg és bohó vagyok.

Lear, Cordelia, Orvos, kísérők el 
NEMES
Igazolódik a hír, hogy Comwallt megölték? 

KENT 
Kétségtelen.

NEMES
Ki vezérli most hadát helyette?

KENT
Mint híre jár, Gloster fattyú fia.

NEMES
Mondják, Edgar, a száműzött fiú,
Kent gróffal Némethonba ment.

KENT A hír
Bizonytalan. Most már ideje lesz 
Körülnéznünk. Az ország serege 
Gyorsan közeledik.

NEMES A hadi döntés
Gyaníthatón sok vérbe fog kerülni.
Élj boldogul.

El
KENT
Most célom as pályám itt véget ér,
Jól, rosszul, mint rá e harc sorsa mér.

El

V. FELVONÁS
3. SZÍN

Edmundot kiviszik. Lear jő, ölében a meghalt 
Cordelia; Edgar, tiszt s egyebek 

LEAR
Üvöltsetek, ó, üvoltsetek! Ti mind 
Kő-emberek vagytok. Ha nyelv- és szemetek 
Enyéim volnának, oly zivatart 
Indítanék velők, hogy meghasadna 
A mennynek boltozatja. 0 , oda van 
Örökre! Én tudom, ki holt meg, és ki él. ó  
Holt, mint a fold. — Egy tükröt adjatok; ha 
Lapját lélegzetétől köd borítja,
Ó, úgy még 3.

KENT Ez az ígért vég tehát?
EDGAR 
A végitüet?

ALBAN Roskadj össze, szűnj meg!
LEAR
Mozdúl a toll, még él! Ha úgy van, e csere 
Megvált minden bút, melyet valaha 
Éreztem életemben.

KENT (térdepelve) Jó uram!
LEAR

Kelj innen, kérlek.
A LBA N  Ez Kent, hú barátod.
LEAR
Pusztulás érjen, gyilkos árulók ti! 
Megmenthetém! s örökre oda van.
Cordelia, Cordelia, várj egy kicsit. Hah!
Mit mondasz? Mindig nyájas volt szava,
Szelíd és halk — nőben dicső dolog.
Megöltem a szolgát, ki felkötött.

TISZT
Uraim, valóban azt tévé.

LEAR
Hát nem tevém-e, fickó?
Volt oly idő, hogy éles pallosomtól 
Megszöktek volna mind. Most agg vagyok 
S a szenvedések megtörtek. Ki vagy te?
Szemem nem legjobb. Megmondom legitt.

KENT
Ha szerencse kettővel dicsekhetik,
Kiket szeretett s gyűlölt, az egyikét 
Itt láthatod.

LEAR Mily tompák e szemek.
Nem Kent vagy-e te?

KENT Az, szolgád, Kent. De hol van
Cajus cseléded?

LEAR Az, mondhatom neked,
Derék fiú; nem vár, ha ütni kell.
Meghalt és rothad.

KENT Nem, nem, jó uram:
Az én vagyok.

LEAR Mindjár meglátom.
KENT Az,
Ki a legelső megbomlás után 
Kisérte gyászos léptedet. —

LEAR Hozott
A jó szerencse.

KENT Az vagyok bizony,
Senki más. Itt örömtélen, sötét,
Halálos minden. Idősebb lányaid

Magok kárhoztaták el magokat 
S kétségbeesetten haltak d.

LEAR Úgy hiszem.
ALBAN
Nem tudja, mit beszél. — Hiú dolog 
Magunkat ismertetnünk.

EDGAR Mind hiába.
Egy tiszt jő

TISZT
Edmund meghalt, mylord.

ALBAN Az itt most csekélység.
Most halljátok meg szándokom, nemes 
Urak s barátim. Ami enyhet hozhatunk 
Ily nagy csapásra, megkísértjük. Ami 
Magunkat ület, élte fogytáig 
Az agg folség kezébe adjuk át 
Teljes hatalmunk. —

Edgárhoz és Kenthez 
Minden jogotokba 

Ezennel visszahdyzünk titeket,
Oly ráadással, mit húségetek 
Bőven megérdemdt. ízlelni fogják 
Erényök díjait minden jó barátink,
És bűnök kdyhä dlenségánk.
Nézzétek, ó, nézzétek!

LEAR S az én szegény kis 
Bolondomat megfojtották. Nincs, ó, nincs 
Már benne élet. Miért kéne élnie 
Patkánynak, ebnek, lónak, ha neked 
Lélekzeted nincs? Ő, nem fogsz te többé 
Eljőni, nem, soha, soha, soha!
Gomboljatok ki, kérlek. — Köszönöm.
Látjátok ezt? Nézzétek őt. Nézzétek ajkaitt 
Ide nézzetek, ide nézzetek!

Meghal
EDGAR
Szédül! — Mylord, mylord!

KENT Szakadj meg, szív,
Kérlek, szakadj meg!

EDGAR Nézz fd ránk, uram!
KENT

Ne gyötörd Iákét. Hagyd, menjen. Nem barátja, 
Ki e konok világnak kínpadán 
Tovább is nyujtóztatja.

EDGAR O, valóban
Már vége van.

KENT Csoda, hogy eddig kibírta;
Már úgyis csak bitorlá életű.

ALBAN
Vigyétek d. — Jdenleg fő ügyünk 
Az általános fájdalom.

Kenthez és Edgárhoz 
Ti ketten,

Ldkem baráti, kormányozzatok,
S tartsátok fenn a sebzett államot.

KENT
Reám nagy út vár, mdyet tenni kell:
A gazdám hí, nem mondhatok nemet.

ALBAN
Nehéz idő sújt: itt engedni kdl,
És mondanunk, mi fáj, nem ami ülik.
A legkorosb legtöbbet szenvedett.
Ifjabbak, akik itt vagyunk, nem érünk 
hy dolgot, s nem jut ily sokáig élnünk.

Mind el, gyászinduló mellett
VÖRÖSMARTY MIHÁLY fordítása
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FELVÉTELI - FELKÉSZÍTŐ 4.
Alapvetőnek tartjuk: (...)
irodalom-, művelődés- és eszmetörténeti ismereteket: ismételten hangsúlyozzuk, hogy 

ebben az esetben sem elsősorban lexikális ismeretanyagra gondolunk; hiszen a történetiség elve 
nemcsak a kronológia ismeretében érvényesülhet, hanem a mű és a befogadói tudat közötti 
történeti távolság felismerésének, áthidalásának képességében, az egymással kapcsolatot tartó 
művek közötti történeti távolság - az intertextualitás - felismerésében is. Tehát annak a befoga
dói magatartásnak az érvényesülését várjuk el, amely egyszerre van tekintettel a művek 
esztétikai értékére és a történeti folytonosságra.

(Részletek a Magyar Irodalomtudományi Tanszék Felvételi Bizottságának a 
felvételi vizsgarendszer módosítására vonatkozó javaslatából: A Hét 1994/19-20)

Irodalom-, művelődés- és eszmetörténeti is
meretek: mire is használhatók ezek? Először is 
arra, hogy ne csupán az egyes műveket lássuk 
egymástól elszigetelten, hanem azok hátterét is, 
a kontextust, amelyben létrejöttek, és amely a 
bensejüket is formálta. Az irodalomtörténet 
magát a folyamatot követi nyomon: a kialaku
lást, a módosulásokat, a fejlődést és a hanyat
lást A nemzedékek és programok váltakozását 
kíséri figyelemmel, s ily módon, az irodalmi 
kánon változásainak megértésével az egyes ko
rok műveinek másságát segít áthidalni, empá
tiával m egközelíteni. Az irodalomtörténeti 
tájékozottság révén válunk képessé arra, hogy 
az egyes műveket térben és időben fölmérjük, 
és meglássuk a közöttük levő összefüggéseket. 
Hiszen éppen azért kell tekintettel lennünk az 
irodalmi folyamatra, mert a művek igen lénye
ges összefüggések rendszerébe ágyazódnak, 
kölcsönösen gazdagítva egymást. Egymásra 
utalnak és egymásra vannak utalva: ez az inter
textualitás, amelynek fölismerése gyakorta ér
ték es szem p on t(ok )k a l gazdagíthatja  
műértelmezésünket Weöres Sándor Maria siral
ma című verse például csak az Ómagyar Mária- 
siralommal együtt bontakozhat ki előttünk a 
maga gazdagságában: ebben az összefüggés
ben tudjuk igazán értékelni a verselés könnyed 
zeneiségének és az anyai-emberi fájdalom 
m élységének egyidejűségét, azt az, egyide
jűséget, amely egyébként a középkori ihlető 
forrást is átjárja. Weöres Sándor verse ugyanak
kor, a maga költői eszközeivel, mintája értékei
re is rávilágít: arra, hogy a 13. században, a 
szóbeliség és az írásbeliség határán el lehetett 
mondani emberileg és költőileg érvényes dol
gokat oly módon, hogy azokat érdemes legyen 
sok évszázad után is fölújítani, újraénekelni.

De az irodalomtörténet számol azokkal az 
irodalmon kívüli tényezőkkel, jelenségekkel is 
(történelmi-politikai helyzettel, eszmeáramla
tokkal stb.), amelyek bizonyos mű vagy művek 
csoportjának létrejöttében tematikai- vagy él
ményháttérként szolgáltak: így hát ismeretük 
adalék lehet a kérdéses alkotások mélyebb, hi
telesebb megértéséhez. Gyakran megtörténik, 
hogy az ilyen jellegű, első látásra irodalmin 
kívülinek tetsző ismeret egyik-másik mű ho
mályba vesző vagy már elveszett jelentéseinek 
felkutatásához szolgál információval.

Miért segít közelebb a műalkotás titká
hoz, ha tudjuk, hogy Arany Jánosnak A 
w alesi bárdok című balladája egy vissza
utasított királyköszöntő helyett íródott, 
éppen 1857-ben, amikor I. Ferenc József 
körutazást tett Magyarországon? 
Irodalom-, művelődés- és eszmetörténeti is

meretek: melyik másik, kérdezhetnénk csodál
kozva, hiszen olykor annyira elmosódottnak 
látszik közöttük a határ. Igen, mert ezek a fogal
mak kéz a kézben járnak: humanizmus, rene
szánsz, barokk például mindhárom tudo
mányszaknak kulcskategóriája. Adeizmus filo
zófiai műszó, ám ha Madách drámai költemé
nyének istenképét — és ezáltal A z ember 
tragédiája felépítését, működési elveit akarjuk

tetten érni, akkor elkerülhetetlenné válik, hogy 
annak mibenlétéről fogalmat alkossunk.

Hogyan van jelen a deizmus az iménti 
műben, és mi a szerepe Adám cselekvése, 
ill. a végkifejlet szempontjából?
Vagy nézzük — kissé bővebben — Janus 

Pannonius Névváltoztatásáról című epigrammá
ját:

János volt a nevem, s Janus, ki e verseket írta!
Megmondom ha netán, tudni kívánod okát.

Nem buta gógból hagytam cserben a régi
nevem, nem!

Tudna-e bárki különb s szebb nevet adni nekem?
Ezt hittem magam is s lásd, Janus lettem, amint a

Múzsa magához emelt s megkoszorúzta fejem.
Hogyan segítenek az értelmezésben a hát

térismereteink?
Költőnk polgári nevét tudva nyilvánvaló: 

az epigramma e keresztnév latinosítása alkal
mából született. Az eljárás — szépen csengő, 
antikizáló írói név választása — tipikus huma
nista szokás. Csakhogy Pannonius kihasználja 
az eljárásban rejlő szójáték-lehetőséget is, hi
szen a Janus nem csupán annyit tesz, mint "Já
nos", hanem egyúttal a kétarcú római isten neve 
is, aki egyszerre tekint a múltba és a jövendőbe. 
Az epigramma tehát, különösen ha a Múzsára 
való utalását is figyelembe vesszük, a mitoló
giai hozadék révén, a képességeinek, kiválasz
tottságának, bizonyos értelemben istensze
rűségének tudatában levő önbizalom verse. De 
ahhoz, hogy eme üzenet-többlet egyértelművé 
váljék, elkerülhetetlen az alapmotívum szim
bolikus töltetének, gazdaságának a kinyomozá
sa, ismerete. És ha arról sem feledkezünk meg, 
hogy e vers: itáliai nyitány, amelyet a szereptu
datnak olyan vallomásai követnek, mint a már 
Magyarországon ke
letkezett Pannónia di
csérete és Egy dunán
tú li mandulájáról, ak
kor elénk tárulnak a 
költő belső fejlődésé
nek fő vonalai, a te
h etség  önérzetes  
megéneklésétől a ma
gányosság, a korán 
jött új sorsának fájdal- 
m as-m egrendítő él
ményszerűségéig.

És mindezek átlá
tásához csupán egy  
m itológiai lexikont 
kellett felütnünk.

Talán nem szorul 
im m ár különösebb  
magyarázatra, hogy e 
háttértudásra nem a 
lexikális bőség kedvé
ért van szükségünk, 
hanem hogy ennek lé
tét, működési mecha
nizmusait, hatását az 
elemzett vagy tanul
m ányozásra kerülő  
művekben fölismer
jük.

Az irodalom-, művelődés- és eszmetörténe
ti megközelítésnek van azonban egy csapdája 
is: hogy puszta dokumentummá szegényítheti 
a művet, háttérbe szorítva az esztétikai értékre 
való odafigyelést Ezért szeretném újból hang
súlyozni a funkcionalitás szem előtt tartásának 
fontosságát.

Hogy pedig név vagy szám szerint mi tar
tozik kötelező módon a felvételiző tudásanya
gába? Erre vonatkozóan csupán a föltétlenül 
szükséges minimumot határozhatom meg: 
mindaz az ismeret, információ, ami a művek 
tanulmányozása közben terítékre kerül és az 
értelmezéshez, megértéshez közelebb visz. De 
vigyázat: ezeket a fogalmakat, ismereteket nem 
fölsorolni kell tudni, hanem használni, kezelni! 
Fölismerni őket, de főként a szerepüket, akár 
egy először látott szövegben is.

Ahhoz, hogy megszokjuk az újonnan meg
ismert fogalmak használatát, érdemes "kislexi
kont" nyitni: ezt rövid idő alatt elkészíthetjük, 
folyamatosan kiegészíthetjük, már írás közben 
rögződik bennünk a lényeg, és a kérdéses cím
szó bármikor könnyűszerrel visszakereshető. 
Ajánlatos őket ábécérendben nyilvántartásba 
venni: a megnevezés mellett szerepeljen a tö
mör, csak a legfontosabbakra szorítkozó meg
határozás, majd a forrás, amelyből dolgoztunk,
oldalszámmal.

*
Nagy M elindának Székely udvarhelyre, 

Gáli Gabriellának és társainak Segesvárra, Sza
bó Melindának Nagykárolyba üzenjük a követ
kezőket:

1. Az idegen nyelvvel kapcsolatos követel
mények tekintetében nem tudunk tájékoztatást 
adni, ez nem a mi illetékességi körünk. Egy 
dolog bizonyos: minél alaposabb a nyelvtudás, 
annál biztosabb a siker.

2. Magyar — idegen nyelv vagy idegen 
nyelv — magyar szakra nem kell román nyelv
tanból felvételizni. Magyar irodalomból közöl
tük a felvételi tananyagot és a kötelező/ajánlott 
olvasmányok listáját a Helikon 1995. január 20-i 
számában.

3. A felvételi vizsga idén is, akárcsak az 
előző években, két szakaszos lesz: a kizáró jel
legű szóbeli vizsgát írásbeli követi. *

GÁBOR CSILLA

WEÖRES SÁNDOR: Mária siralma

Nem tudtam a búról, maradj anyád mellett.
most a bú megölel, Ámomban csókoltam
halványsággal belehel. apró dundi lábad,
Jaj nékem, én fiam, mosolygott a csöpp szád,
égi virágszál, jaj én fiam, én fiam,
igen elváltoztál, hadd menjek utánad.
messzire távoztál. Véred hullása
Iszonyú vasszegek szemeim sírása,
törik a csontodat, szép arcodnak heroadása
facsarják izmodat, szívem szakadása.
jaj én fiam, én fiam, Gógicsélve heverésztél
feketüló vérrel kä  karomba dőlve,
csombókos a hajad. hullt, csak hullt a zápor könnyem
A z éjjel álmomban a nagy tekenóbe.
kicsi baba voltál, Rászegeztek a keresztre,
fürdettelek téged nem igaz, nem, nem,
egy nagy tekenóben. jaj nékem, megfulladok,
Abban a nagy tekenóben fogjatok föl engem.
tükrözött az égbolt, Szíved fárad,
jaj én fiam, én fiam, karod is kiszárad,
kjét szemed is kék volt. éjféltájban sötét hollók
Gonoszok lándzsája tépázzák a vállad.
szúrja át a melled, Jaj nekem, én fiam,
gyere vissza, jaj én fiam, jaj én fiam.
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VERESS MIKLÓS

Lepkevihar
g o n d o ld  csak: szám olsz  szám olsz  

mintha m ennél előre ped ig  azt is hihetnéd  
hogy visszafele: mert fekszel egy krisztus
ingben am i azért ilyen elnevezésű hogy a 
betegek tudják: a kínok keresztjére feszí
tik őket de különben nem is egészen illen
d ő  m in d a h h o z  a m it v a llá s ila g  e lsa 
játíttattak velünk hátulgom bolós korunk
ban mert ez ez hátul nyitott s nem  egészen  
azért h ogy  szellőzzön az ember segge  
m elybe alulról már előzőleg beadták a 
bélkihajtó szereket hanem  azért mert 
ugyebár fölülről az a helyzet hogy nem  
kell m ellreszívnod a halált csak az altatót 
aztán megfordítanak és hátulrul (mint a 
bősz Turul) szánt beléd a kés feszítik szét 
a bordáidat majd ú g y  szedik ki azt a száz- 
karú polippá csavarodott tüdőlebem ye- 
get (ha nincs m ás baj ha nincs rák ha nem  
önti el a genny a többi tüdőfelületet és 
élhetsz tovább — visszaszám lálva amit 
félkábulatban m ég m ondtál mert megta
nítottak rá sőt m ég az egyszeregyre is de 
az altatónővérkék és doktorurak csak azt 
kívánják hogy m ondd tovább a számokat 
m íg el nem  alszol s akkor majd hasra for
dítanak fölvágnak kiszikézik azt a vörös 
belsőséget am elyen majd m ásnap hehe- 
résznek a két szom szédos osztály ápoló
női: m ert sz e m b e e s ik  az u ro ló g ia  a 
tüdősebészettel és akkor ott röhögnek  
egym ást ugrasztva hogy az egyik helyen  
péniszrezekdó volt a m ásikon pedig  p n e
umatikái —  ergo tüdőleves lesz és utána 
kolbász vagy debreceni

egyelőre azonban műtétre fölkészült 
félkába állapotban ki gondolhatna erre a 
jupiterlámpák fényében mintha valami 
nagy színjáték készülne rendezővel és az
tán csapóval bár rem énykedsz hogy utób
bi is  csak valam i tévedés folytán fősze
replő az ügyben mert ugyanolyan m űsza
ki mint aki beöntést adott m eg a k i előtte 
gigádon át lenyom ott egy  csövet s kiszip- 
pantyúzta a gennyet a rohadékszagú hör
gőkből —  volt nehány intravénás injekció 
amitől nem  juthat eszedbe: m iként páz- 
m ány-péterkedett kato likus h ittestvé
rünk hajdanán a testnek rom landó ál
lapotáról bűzeiről — nem  nem  és nem: itt 
a matematika uralkodik őt lebenyből az 
egyiket szed ik  ki aztán visszavarm ak  
(csak oldalvást m ég bele bele bele a sajgó 
m ellkasba két csövet hogy az a véres 
gennyes szütym ő follyon a bilibe) amíg 
ú gy  nyöszörögsz majd az elkülönítőben 
m int a szentjánoskenyerek a szélben a li
geti fákon és a krisztusinghez m éltó tövi
sek belülről szúrkálják a mellhártyádat —  
d e ha érzel akkor élsz is: ehhez van m ég  
n égy-öt órád am íg a fém ek matatnak  
majd benned ha szem edben kialszik a ju
piterlámpák fénye am íg hasról hátadra 
fordítanak mint a rossz műfordítók teszik 
slendriánul egy  verssel —  először is ar

codra kerül a maszk; m ost vagy bohóc 
leszel vagy Űrrepülő vagy kozmonauta 
ripacs és közben tanítóbácsik kérlelnek 
hogy számolj lehetőleg addig am íg majd 
valam i furcsa történik

fölötted hallod miközben ú gy  m on
dod a számokat mint amikor nem tudtál 
aludni és ötezerig bírtad hogy aztán föl
kelj —  telihold volt szél vagy szerelmi 
bánat vagy mindhárom egyszerre - arcuk 
eltorzul szájukról olvasható le hogy akkor 
már nincs baj ha megérkeznek a lepkécs- 
kék —  mit! pillangócskák: m otyogsz m ég  
de rádzúdul valam i szörnyű viharzás 
mintha valamennyi kit elkaptál gom bos
tűre szúrtál a kötelező rovargyűjtemény
h ez  v a g y  belezártál eg y  színespapír- 
ablakú kockavárba vergődni —  jönnek a 
lepkék seregestül —  állítólag huszonné
gyig bírtad mert csak piás voltál m indig  
de narkós sosem  — addig hallottad hogy  
betemet a lepkevihar

a jézuskrisztusszupersztár vége ilyen 
de akkor m ég híre se volt ott Szegeden  
ahol a kulkafrigyes bebizonyította a teste
den amit a koreai háborúban kísérletezett 
ki a kis tüdőlövéses pasikon: hogy lehet 
bordametszés nélkül is  operálni: micsoda 
szerencse hogy voltak nagyhatalmak akik 
m indig helyi háborúkat vívtak s így  volt 
alkalm a kísérletezn i az em beriségnek  
fen n m a ra d h a tn i am ikor irtja m agát 
ahogy én tettem a lepkékkel is —  egyszó
val a SZUPERSZTÁR-lemez végén hallot
tam ilyen zúgást nyilván narkósan írták a 
fiúk a zenét amikor ácsolják a keresztet 
szenved a test és kábulatban az agy csak 
a lélek rab m ég —  nem tud szabadulni: ez  
a lepke-vihar zúgott akkor bár m ég éve
kig vártam hogy marcsinéni férje: ladbá- 
csi hazahozza a lem ezt Amerikából ahol 
ebbe is beleuntak azok akik már a koreai 
háborúra sem emlékeztek csak utálták a 
vietnámit —  én is üvöltöttem ahogy ké
sőbb mesélték: szidtam a pártot és m in
denkit akit szó v a l elértem  ú g y  h ogy

k u lk a p ro fesszo r  m eg tö rö lv én  iz z a d t  
homlokát így  szólt m íg vergődtem  az éb
redésért a krisztusingben de nem  az előző  
vérmocskosban hanem  egy  másikban míg  
valami lavórban hevert a szalonokban bi
zonyára nem kívánatos tüdődarabka —  
szívem  alatti lebernyegem  szó v a l azt 
m ondá m iközben az utolsó öltéseket varr
ta sajátkezűleg sajáthátamon: M ost hívjá
tok be a párttitkárt

a lepkék bosszúja volt ez a tehetetlen 
fájdalom is aztán m eg egy kis narkózis: a 
genny a tüdőből ahogy a tom atanám ő  
parancsára karhajlítottam ki szivattyúilag  
a vérrel együtt —  a lepkék bosszúja hogy  
csak egy  kis pattintásba került és már nem  
libbent a szárnyuk ha elfogtam őket igaz 
kím életesen  h ogy  szép en  ágáljanak a 
gombostűre szúrván mert m ég nem  tud
tam szabólőrinc igazáról egészen vagy  
tudtam csak nem  hittem abban hogy dön
tetlenre áll a teremtés ha az árnyék is testet 
vethet a földre és Dsuang D szi a nagy  
mester sem  tudja eldönteni hogy ki kit 
álm odik  —  sőt halm azatüag m ég  na
gyobb büntetés a valóság mint az öröklét 
és hogy az Isten nem  az édenkertből való  
kitiltással sújtotta legjobban az embert ha
nem az álommal m elyben önm agával úgy  
azonosul hogy ő —  a m ások is: "az hogy  
Dsuang Dszi álmodja a lepkét a lepke őt 
és mindhármunkat én" —  dehát ha ezt 
olvasom  akkor már szabólőrincet is álm o
dom  m eg m indazt am i rám zúdult egykor 
a szegedi m űtőasztalon amikor

a lepkék bosszúja volt az egész: a leg
szebbet balatoni nyaraláskor fogtam  el és 
zártam egy gyógyszeres dobozba hogy  
majd —r ha nem  m egy másként —  a gyűj
tem énnyel szerezzek ősszel biológiából 
ötöst de mikor kaposvári albérletünkben 
kinyitottam börtönét —  megrémültem: 
valami szörnyű szőrháló fonta be az egé
szet undorítóan: az utcára vágtam  mintha 
a szerelmet am ely oly gyönyörű az ember 
tenyerében előbb— a hernyó nem  is jutna 
eszedbe pedig hát: ki tudja —  Dsuang  
Dszi álnéven szabólőrinc —  hogy a lepke 
álcája-e a hernyó vagy a hernyó álcája a 
lepke: olyan ez mint amikor jön a szám lá
lás oda vagy visszafele —  amikor direkte 
háttal m égy az utcán furcsa kábulatban 
krisztusingtelenül mintha nem is föltéte
leznéd hogy majd jön egy este —  nem  
kamaszkori hanem  olyan ötvenéves kor
beli hihetetlen —  amikor telek telében —  
ez a pillangók bosszúja m ég —  a konyhai 
lámpa fénykörébe beröppen egy káposz
talepke

és nem  álom mert azzal lehetne vala
mit kezdem  de ezt ki kell bocsánatani oda 
ahol megfagy: d e megbocsájtja —  virág 
tövéből kelt ki abból á földből amit a park
ból oroztál: viszi m agával a zúgást a lep
kevihart eg y ed ü l —  o lyan  m int egy  
kórházi krisztusing vagy egy lélek amely 
eltévesztette az időt m elyben szabad vol
na szárnyalni:

d e — föloldoz mert m egfogtam  és nem  
öltem  m eg hanem szabadon engedtem  
hogy ezzel megöljem: a lepkék bosszúja 
ugyan is üyen  eg y szerű  m int az oda- 
vissza-matematika amikor egy  műtőben  
ráhajló arcok alatt szám ol az ember a 
szám yzúdulásig
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P a c s k o v s z k y  J ó z s e fE l e k  J u d i t

MAGYAR FILM—1994
A z idei, a 26. M agyar Film

szem le a m ozi születésének szá
z a d ik  évford u lójára  is  em lé
kezett. Okkal és joggal, ugyanis a 
m agyar film ezés  in tézm én yes  
történ ete  is  több m in t n yo lc
v a n e s z t e n d ő s  m ú ltra  tek in t  
vissza, h isz Korda Sándor (a ké
sőbbi angol és amerikai film világ  
Sir Alexander Kordája) Budapes
ten már 1912-ben film stúdiót ala
p íto tt .  D e m in t az  fe lé n k  
köztudott, ezzel egyidőben, sőt 
ezt m egelőzve a századelő ko
lo z sv á r i sz ín já tszá sa  m en tén  
ugyancsak leágaztak film es kí
sérletek.

H ogy a hetedik m űvészet mi
lyen mértékben szólt bele e szá
zad  életébe, ezt ma talán m ég  
senki sem  tudhatná m egm onda
ni, ám az, h ogy  az em beriség száz 
év alatt százm illiárd órákat töl
tött el a vetítővászon, majd a kép
ern y ő  e lő tt , az  sze m lé le té re , 
világlátására, de talán egész lé
nyére sorsformálóan hatott.

A  s z á z é v e s  év fo rd u ló ra  a 
szem le Szirtes András LUMIÉRE 
TEKERCSEK d m ű  alkotásával 
em lékezett. Szirtes, ez a "függet
len" film es fantaszta korabeli ké
zikurblis felvevőgéppel indult el 
azokra a helyszínelőre, m elyeken  
a film atyja forgatta le az első te
kercseket, majd ez a kései kézm ű
ves film készítő utód ugyancsak  
kézitekerős masinán vetítette le a 
közönségnek a tisztelgő alkotást. 
Ez a filmkísérlet volt a szem le 
egyik —  ha nem  is szenzációja —  
pikantériája...

A m úgy a m ai filmestársada
lom  továbbra is untig azt hajto
ga tja , h o g y  a m a g y a r  film  
válságban van; ném elyek szerint 
rég halott. Félő, addig festjük az 
ördögöt a falra.. .— m íg nem  lesz, 
ki e borúlátással vitatkozzék. A 
"mennyiségi mutatók" (bár ezek 
a valós értékekről mit sem  árul

nak el) évről évre alig változnak; 
eszerint '94-ben is elkészült 16 
úgynevezett nagyjátékfilm, m e
lyek a 26. filmszemlén (1995. feb
ruár 4-8.) "lekötöttek" szűk 26 
órányi adásidőt. Ezek kiállítása 
egyébként cseppet sem  tűnt sze
gényesnek, ahhoz tehát, hogy ez  
a l ó  film (m eg m ég három rövid) 
rendesen kistaffírozódjék, vala
honnan a panaszözön ellenére is 
csak kikerült a pénz. (Na m eg a 
dokumentumfilm-áradatra is: a 
szem lén bemutatott 39-et 160-ból 
válogatta ki egy három tagú elő- 
zsűri.) Ez ugyan nem  sok, de ta
lán nem  is  lenne kevés, inkább az 
a m eggondolkoztató, hogy aüg 
volt köztük 2-3 igazán jelentős, 
vagyis olyan úgynevezett fontos 
alkotás, mely, ha most nem szü
letik meg, szegényebb volna nél
küle a kortárs magyar filmkul
túra.

Közben a magyar filmnek ma 
nyilván nincsenek szakmai-mes
terségbeli gondjai; sőt üyen gon
d o k  n e m ig e n  v o lta k  m ár a

"régmúltban" sem , amit kem é
nyen bizonyítottak a zárógálán 
vetített archív képsorok, melyek  
között nem zetközi összefogással 
restaurált, közel n yo lcvan esz
tendős, ma is "élvezhető" filmte
kercs is akadt.

M iu tá n  v is z o n t  g y e n g é n  
m egm ódolt, m ívesség-gondok- 
kal küszködő alkotás ezen a se
regszem lén nem igen  nevezett, 
m égis jelentéktelennek éreztük a 
futottak zömét: a nagyszám ú fi
askó okát valahol abban kell ke
resnünk, amiről a m ai film beszél, 
s csak ezután lehetne érdekes az, 
hogy erről miként s hogyan.

A  m agyar film es-bizonyta
lanságot generálja a közönség  
közönye, az ízlésterrort kolportá- 
ló forgalmazói önkény, no m eg a 
televízióhoz való viszony. A  kö
zönség elh idegülésének, m ozi
termekből való távolmaradásá
nak okait eleget s elegen vizsgál
ták nálunk avatottabbak; itt hát 
tényként vesszük tudom ásul az

E n y e d i  I l d i k ó

eluralkodott közönyt —  de az er
re adott film es válaszok továbbra 
sem  közömbösek.

Bár ezek a válaszok —  ha az 
egyéb m űvészeti ágak s m űne
mek (mondjuk, a líra és a képző
m űvészet) indulathullám zásain  
a századelőre v isszalapozunk , 
kiderül —, nem  egészen újkeletű- 
ek. Csak persze a húszas-harmin
cas években, amikor a dada s a 
m indenféle aktivizm usok m eg
hökkentő fintorain borzolódott 
az állig gom bolt kedély, senki 
sem  h itte vo lna , h ogy  valaha  
majd a hetedik m űvészet is  ha
sonló sorsra juthat, hisz az akkor 
épp diadalútján menetelt. Mára 
viszont hasonlóak a gondjai a 
m ásik hat m űvészetéihez, s vála
szai is  em lékeztetnek amazokéira 
— ú gy látszik, ezek a mindenkori 
lehetségesek. Vagyis:

1. Ha a közönség hátat fordít, 
igyekszem  elébe kerülni, bármi 
áron a látóterében maradni, ke
gyeit keresni, akkor is, ha ezért 
veretes strófáimat slágerszöveg
re kell fölcserélnem, komor szí
neim et giccsbe kell gányolnom  
—  mondván: ez kell nekik. A  film 
esetében: m egnézem , m i az, ami 
m áshol m ég m oziba csalogatja a 
n é z ő t , s  ha e z  a m an h attan i 
gengszter vagy gondterhelt zsa
ru, nyomába eredek —  s behe
lyettesítem  honival. H isz itt is 
van már minden: maffia, nehézfi
úk, leszbikus szubkultúra (szem
szájnak ingere...) —  csak végül az 
egész  m égis ú g y  fo g  k inézni, 
mint ama ócska viccben, ahol a 
villam osszéket rezsóval próbál
ták helyettesíteni.

A  m ozinéző kegyeit a látottak 
közül legelszántabban Bacsó Pé
ter filmje, a MEGINT TANÚ cé
lozta m eg. Már eleve azzal, hogy  
a huszonhat évvel ezelőtt bem u
tatott s azóta is em lékezetes film
szatírát, A tanút próbálta m eg "új" 
életre kelteni. N yilván az azóta 
igencsak m egváltozott dunai víz
állás-viszonyok közepette. (Sze
ren cséjére m o st is  a hajd ani 
Pelikán Józsefet alakító Kállai Fe
renccel a főszerepben.)
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Mára Pelikán József, ez a csu
pa naiv jóhiszem űség, békésen  
kertészkedő nyugalm azott gátőr, 
ám oroszvári háza előtt egyszer- 
csak m egint föltűnik a fekete ko
csi. A ztán m eg eg y  szürke és 
m indenféle ismeretlen alakok. És 
ezzel vége a galamblelkű gátőr 
békéjének: hol egy nagystílű vál
lalkozó-szélhám os emberei, hol a 
nem zeti búgócsiga gyár alapítói, 
hol m eg a m últ "sötét erői" pró
bálják hálójukba keríteni; min- 
denik "érdekeltség" (tekintettel a 
hajdan meghurcolt ember fedd
hetetlen múltjára) polgármester
nek szeretné fölfuttatni, s ezzel 
saját szolgálatába kényszeríteni. 
Látatlanban tehát m inden "adva 
(lett) volna": mulatságosnak is el
m enős helyzetek, elsőrangú szí
nészek —  de a vásznon kiterítve 
v a la h o g y  m ég sem  le tt b elő le  
"megint" (A) TANÚ. Hiába volt 
itt m ondén  m asszázsszalon  és 
g ú n y  tárgyává te tt b ű g a ty á s  
nem zeti, és hiába jött majd a maf
fia is, hogy Pelikánt (miután az 
nem váltotta be a hozzá fűzött 
ü z le ti rem ényeket) a D unába  
dobja, hogy az szegény végü l va
lóságos hálóba kerülve menekül
jön m eg —  m indez nem  segített. 
Pedig a jámbor gátőrrel mindent 
elkövetnek (s ő  is  m egteszi, ami 
csak tőle telik), m ég szerelm es is  
lesz (mintha), és szem élyiséget is  
cserél; és m ég egy kis árvíz is jön 
a végére, csak éppen m odem  sza
tírává nem  áll össze ez az egész. 
Talán éppen a túlhajtott sikeraka
rás miatt.

2. A  m ásik lehetséges (am úgy  
untig ismert) válasz: amikor a 
m űvészet m ellőzöttségében hec- 
celni próbálja a közönyöst, fügét 
mutat a nagyérdem űnek. Itt ama 
bizonyos polgárpukkasztás kései 
változatairól lehetne szó, csak ha 
éppen se polgár, se szalmaszál, az 
efféle késztetéssel nem  sokra m e
gyünk. A m úgy szem e sarkából 
ez a m ásodik válasz-változat is 
lesi a "fogadtatást", néha már- 
már áhítja a közönség ellenérzé
sét, ro ssz a llá sá t —  berm uda  
göncben slattyog be nagymisére, 
hátha kiprédikálja a plébános úr.

Csakhogy az idei szem lére a 
fügem utogató kedv is m egcsap
pant valahogy. A  tavalyelőtti Sa- 
de márkihoz, vagy pláne a tavalyi 
Sátántangóhoz mérhető "rendha
gyások" szinte teljesen hiányoz-, 
tak. De mára m ég a független  
m eg alternatív ígéretekből is (Cit
romdisznó, Kis vakond) csupán sá
padt önism étlésre futotta (ILYEN 
AZ ÉLET). Sőt az underground is  
dom esztikálódott, fura mód.

3. Maradna ezek után harma
diknak az a mindenkor m egvolt 
alkotói attitűd, m ely  szerint a 
m űvész járja a maga útját (mint
ha m i sem  "történnék"?), nem  tö
rődik p iaccal, nem  kacsintgat, 
nem  dörgölődzik, nem  riszálja
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magát, nyűvi ki a papírt, ki a cel
luloid szalagot legjobb tudása s 
lelküsm erete szerint. Kétségte
len, ebből a "mezőnyből" került 
ki az idei szem le valahány figye
lemre méltó alkotása, ám itt sora
kozik föl az a jó féltucatnyi is, 
m elyeknek elkészülte szinte ért
hetetlen nagylelkűséget, mi több, 
bőkezűséget feltételez. A  tény, 
hogy ezek elkészülhettek, ellent
m ondani látszik m inden pénz- 
szűkinek, ezek világra (vászon
ra) jötte ugyanis akkor sem  volna  
indokolt, ha nem 16, de ötször 
an n y i film  forgatód hatn ék  le  
éven te  M agyarországon, vagy  
m agyar közreműködéssel. Mert 
például az, hogy egy Észtország
ból szám űzött család gyermeke 
negyven évvel később mint pró
bálja vidámpark-álmát tető alá 
hozni zavaros keresztbe-szerel- 
mek, piszkos pénzügyietek szö
vevényében (HULLÁMVASÚT); 
vagy az, hogy egy félig iráni szár

próbál küzdeni. A m úgy a bor
zongató élm ényt és hatást nem i
gen hajszolja, ám a szorongás
keltésről nem szívesen m ond le, 
szinte ragaszkodik jól bevált fé
lelmekhez. (Ablak alatt randalí
rozó nácik, akik bármelyik pilla
natban berúghatják az ajtót, hogy  
lecsapjanak a család bújtatta ül
dözöttre stb.-) Ha viszont úgy vél
jük, ezt "hazaüag" százszor el- 
játszottuk, átruccanunk a témával 
Párizsba (mintha ott nem csőröl
ték volna le ezerszer), igaz, fran
cia-magyar közösben (ÁLLAT
KERTI MESÉK) profi m ód össze
hozott film készülhet el. M ond
juk a r iad ék on y  n yársp o lgár  
értelmiségiről, aki miután fiát ki- 
végzik, föllázad saját gyávasága 
ellen, s robbantgatásra vállalko
zó vakmerő ellenállóvá vedlik át. 
(Egy remek gyerm ekszínész és 
egy egész állatsereglet kínálko
zik fogódzkodónak a sikerhez.)

S ha már nem  futná az elvá

Két évvel ezelőtt, a 24. film
szem léről készült beszámolóban  
kiadósán zsörtölődtem az iroda
lom  m ellőzöttsége miatt. M ost 
ném i elégtétel lehet számomra 
az, h ogy  a '94-es term és vala
m ennyi jelentősebb filmje irodal
m i m ű alapján k észü lt, v a g y  
legalábbis kultúrtörténeti vonza
tú. A  legelevenebb s egyben esz
k ö z e i s o k fé le s é g e  m ia tt le g 
ziláltabb Enyedi Ildikó filmje, a 
BŰVÖS VADÁSZ. A  film egyik  
szálon a Weber-opera "sztoriját" 
k ö v e ti ,  s en n ek  m e g fe le lő e n  
szentképet utaztat ökörszekéren 
és történeti hacukába bújtatott 
menazsériát vonultat végig  egy  
erdőn (m eg persze a filmen); mi
közben a másik szálon egy jelen
beli zsaru-m ese futna. Maxot, 
akit egy  baki miatt épp cserben 
h agyott a m ester lö v ész  tu d o
mánya, nos M axot azzal bízzák  
m eg, h ogy  titokban testőrként 
kövessen egy orosz sakk-vüág-

m azású pesti diáklány hogyan  
keresi az identitását m eg az apját, 
kinek lev e le it eltitkolták előle  
(LEVELEK PERZSIÁBÓL); vagy, 
uram bocsá', a lelécelő román kis- 
értelmiségi család hányattatásai, 
majd m eg a tőlük elszakadó Pet
ra nevű  kisfiú kalandjai jóságos 
bajor nyugdíjas házaspár véd ő
szárnyai alatt (EURÓPA MESZ- 
SZE VAN) —  hogy m indezek a 
filmek kinek a m ilyen fogadtatá
sára számíthattak, az számunkra 
megfejthetetlen maradt. Mégha 
néhol egy-egy frissebb film es öt
let moccantott volna az érdekte
len történetek vonszolódásán —  
eh elyett érzelgősség-csiganyál 
szárad a film szalag száz métere
in.

Furcsa jellem zője, tünete a 
mai magyar filmnek ez az elvá
gyódás-kényszer, m ellyel talán a 
saját élethelyzet-közhelyek ellen

gyódás francia, bajor stb. helyszí
neire, ú gy  a nagyvilágba szerte
kószált saját tékozló fiainkat ci
peljük haza: hol a svájci A lpok
ban hegyim entősködő Felidánt, 
ki anyját eltemetni jön vissza, s 
egyú tta l titkok nyom ába ered  
idehaza (TÖRVÉNYTELEN); hol 
m eg a new  yorki szállodatulajdo
nost, hátha gyönyörű fehér fele
ségét a pesti külvárosban vala
kinek csak sikerülne teherbe ejte
ni (A BROOKLYNI TESTVÉR).

M iután a saját hazajáró lel- 
kekből kifogytunk, importálunk 
szerencsét próbáim erre járó kül
földit, mondjuk, egy ifjú ukrán 
táncművészt (V OROS COLIBRI); 
ez ugye már-már tipikus —  ha az 
a nagylelkűség nem is, m ellyel 
Anna, a harmincas éveiben járó 
taxisofőm ő várótermek mocská
ból, orosz maffia karmaiból kira
gadja a nagyrem ényű balerint...

nagyságot (aki ellen persze m e
rénylet készül). H ogy aztán ez a 
két szál hogyan fonódik össze? 
M intha egy  szódok háncsból s 
egy  drótfonatból próbálna valaki 
kötelet verni —  vagyis bajosan. 
Van itt persze elm agányosodó  
rendőrfeleség is m eg ördög köl
csönözte bűvös revolvertöltény, 
és  k ósza  érzelm ek k ilengései; 
m egannyi közhely- nyalánkság, 
ám az kétségtelen, itt gurultak 
elő olyan megejtő ötletgyöngy
szem ek is, m elyek opálos fényü
ket valam i kultúra alá gyűrt d e
rűtől nyerik. (A m enekülő nyuszi 
előtt a m adonnakép m egem eli 
köntösét, hogy  a tapsi alája búj
hasson; a "csoda" láttán megtor
p a n ó  v a d á sz e b e k  é r te t le n ü l  
m orfondírozó "ábrázata" felejt
hetetlen.)

♦

» » >  folytatás a 20. oldalon
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» > »  folytatás a 19. oldalról

Elek Judit ÉBREDÉS cím ű  
filmje, m elynek forgatókönyve a 
szerző-rendező  (talán harminc 
évvel ezelőtt megjelent) kisregé
nyére alapoz, különös, keserves 
alkotás. Bakfis főhőse a ’legkriti
kusabb" életkorban m arad szü
lők nélkül (anyja m eghal, apja —  
vélhetőn —  polgári múltat veze
kel távoli vasgyár kohói mellett 
pörkölődve) az "átkos” legzor
dabb éveiben. A  film szándéko- 
sa n -tu d a to sa n  e lu ta s ít  bárm i 
távolságtartás-effektust: a kímé
letlen —  immár történeti —  való
sághűség igényével fogalmaz, s 
ezzel 110 percre bennünket is a 
kor kalodájába rekeszt. A hol út- 
törő-kirándulásos iskola, társbér- 
lős-nyom or "gondoskodik" az al
kalm azkodáskényszerek brutali
tásairól, h ogy  ennek a szoronga
tó életháttér-televénynek a süp- 
p ed ék ein  a m agakereső gyer
m ekiélek végü l élővé idézze az 
elvesztett anyát, aki aztán már a 
saját törvényei szerint lesz a valós 
életben jelen —  tehát kéretlenül 
is. A  konok realizm usigény a fur
csa pszichológiai esettanulm ány
vonulat logikája szerint sem bot- 
lik — bár a filmlogika az ilyen ter
helést nehezen  viseli. A  kor és tör
ténet m otivációs egybehangoltsá- 
gát a helyszínek, mindenekelőtt 
az enteriőrök m egválasztása, "ki
képzése" csak m ég hangsú lyo
sabbá teszi —  néha az az érzé
sünk, túlságosan is bújnak a ka
merába e levegőtlen léthelyzetek, 
mintha m enekülnének a megörö- 
kítődésbe, m elyre talán ez az 
utolsó esélyük, m ielőtt m ég egy  
avatatlan kezű  jövőidő ablakot 
nyitna rájuk, hogy porrá omolja
nak.

Elek Juditnak e sorsdráma- 
vállalkozáshoz sikerült remek fő
sze rep lő t ta lá ln ia , E szes Fru
zsinát, alig innen a serdülőkor 
küszöbén, akit végül szinte szán 
a néző, amiért e filmbéli életnek 
(a század legfojtogatóbb évtize
dében) egyetlen  jó lépése sincs 
vele.

A  szem le egyik m eglepetése  
Pacskovszky József (rendező) és 
G ózon Francisco (operatőr) film
je, az ESTI KORNÉL CSODÁLA
TOS UTAZASA. Azért reveládó  
ez a vállalkozás, mert a harmin
cas éveiben járó alkotóknak volt 
bátorsága úgynevezett szép fil
m et készíteni. Sikerüket valószí
n ű  annak  k ö szö n h e tik  m ajd, 
h ogy  olyan, mára kiveszőiéiben  
lévő , m űvészalázattal közelíte
nek a forgatókönyv alapjául szol
gáló irodalmi m űhöz, hogy an
nak nem csak szellem ét, de korhű 
"valóságát" is sajátjukká vállalják 
a film es újrateremtésben.

Két vonat indul ugyanarról 
az állomásról, egyik  19Ö3-ban, a 
m ásik harminc évvel később (a

filmen nyilván néhány perc éke
lődik csupán a két rajt közé). Az  
elsővel az ifjú Esti Kornél indul 
vüágot s tengert látni, a másikkal 
az élettékozlás delelőjén túl, a 
megfáradt európai hírű író m egy  
utolsó felolvasói útjára. Szüksé
geltetik tehát egy m egfelelő ter
m etű , k u ltúrált, k o szto lá n y is  
arcú színész (Máté Gábor) s egy  
nyurga, 17 éves középiskolás fiú  
(É rdélyi M átyás) (szerin tü nk  
mindkettőjük kiválasztása telita
lálat) —  s indulhatnak a vonatok  
Európa felé.

A  film aztán a maga pályáján 
s váltóin  o ly  rem ekül igazítja 
m ajd egym ásh oz a két vonat 
sorsmenetrendjét, hogy a külön
böző helyszín- m eg idősík-csa tla- 
koztatásokkal a két fiatal alkotó 
néhol leiskolázza a mai nagy ta- 
pasztalatú mestereket is.

Miközben a nézőben csendes 
m egrendülés m eg ném i veszte- 
ségérzéses rezignádó: hol s mi
k or a d o tt  tú l ra jtu n k  ez  az  
Európa; másrészt: m ivé lett ez a 
kul- túrföldrész Esti Kornélok 
nélkül, akik hajdan oly magabiz
tos elegandával suhantak át állo
másain?...

Utoljára hagytuk azt a filmet, 
m ely hozzánk legközelebb áll —  
sa jn o s  valóságában is .  B odor  
Ádám  A  RÉSZLEG című novellá
ja először kb. 15 évvel ezelőtt je
len t m eg az akkori Utunkban, 
ebből készült m ost Gothár Péter 
filmje, s ez a m ű eredeti óm ét  
nem  véletlenül tartotta meg: tel
jesértékű adaptádó, m ely nem
csak a novella látásmódját, filo
zófiáját vállalta; de m inden su
gallatát, üzenetét magáévá oldja, 
m i több, szó szerint veszi át an
nak eredeti dialógusait. A  hely
sz ín re , az á zo tt b eton szü rk e  
té lv íz -id őb e m álló  ipartelepre  
(rothadó havaival és traverzei
vel) valahol a Déli-Kárpátokban 
leltek rá, s ebben talán Vivi Drá
gán, a kiváló bukaresti operatőr

is segíthetett nekik. A  többi, ú gy
m ond, adva volt: a két és fél em
b erö ltő t a lig  m egért (tehát a 
történelemben a legrövidebb éle
tű) társadalmi rendszerkísérlet 
csődállapota —  avagy az "esz
mei" terep, m elyen Weisz Gizella 
utazik keresztül a részleg felé. 
M egint utazunk tehát, csak itt az 
Esti K ornéléval m eredeken és  
m inden szem pontból ellenkező  
irányba. Ahol a madártestű, töré
keny főhősnőt hideg, sötét, lerob
bant telepiroda-sufnikban adják 
kézről kézre tagbaszakadt, ved- 
lőpufajkás ipari csőcseléknépek, 
mint fölösleges papírtekercs-sta
fétát, toloncolván egyre m esz- 
szeb b , m ég  eb b ől a p a n e ls i
várságból is, valahová az örök 
havak s hölgym enyétek honába, 
ahol majd verheti a köves talajba 
a cövekeket. Csakhogy W dsz Gi

zellának, mikor útnak indítják, 
m inderről sejtelm e sem  lehet. 
Weisz Gizelláról kb. m ég annyi 
tudható, hogy valami jobb egye
temen végzett, közben volt férje, 
és külföldi tanulmányúton is járt 
k ih elyezése  előtt, s bizonyára  
volnának elképzelései... M elyek
kel az ipartelepi borostás guruk 
nem nagyon tudnának mit kez
deni, ez, m eg ki tudja m ég milyen  
intellektussal szem beni ellenér
zés, bizalmatlanság szüli a perfid  
átejtés-ötletet, m ellyel megszaba- 
dulhatnak tőle, m ondván, ott 
majd önálló részleget vezethet s 
megvalósíthatja terveit.

Persze m indezt a néző csak 
sejtheti, miközben Weisz Gizellát 
lerobbant terepjáró, koszos vici
nális, ramaty autóbusz, majd ké- 
zihajtány viszi ki a világból a 
"Kálvária-részleg" megaláztatás- 
stádóin  fölfelé. Útközben eset
len, od vas fogú  előzékenység; 
mindenki m indent tud az áldo
zatról, sőt ók annak "úticélját" is 
ismerik, no m eg a sorsot, m ely ott 
reá vár; ám ki-ki csak azt szólja, 
mi a legszükségesebb, azt is az 
áldozat "érdekében"; néhol m ég

túlélés-jótanácsok is dejtődnek, 
csak éppen kérdezni fölösleges. 
A  környezet suta "kíméletessége" 
néhol már-már végzet-sugallatú. 
A  film - s nyilván már eleve a 
novella - egyik  telitalálat-soroza
ta, ahogyan a főhősnő nem  reagál
ja le felismeréseit. Kényszeredett 
m osolyba bugyolált önfeladás
látszatok tűnnek át halványan  
gyűrött újságpapírból kibom ló  
rem ény-derengésbe. Ennyi, amit 
az arc tükröz.

E gyik  legk em én yeb b  film , 
amit valaha is láttam, holott nem
hogy senkit sem "bántalmaznak" 
benne, d e itt m ég bár egy "rossz 
szó" sem  hangzik el a 85 perces 
film idő alatt. Ám a nyers m egfel- 
leb b ezh ete tlen ség  és  a környe
ze tid eg en  törék en ység  "dialó
gusa" olyan  m ár-m ár sze llem i 
p erverzitá sú  ellenpont-játékot

in g á z ta t,m ely eg y id ő u tá n e lk e -  
rü lh e te t le n ü l a n é z ő  p sz ic h é 
jéb en  h in tá z ik  továb b .

Felmenőket alig lehet előbá
nyászni a film  "nagy büdös" él
m ényrétegei alól —  talán Kafka 
és Tarkovszkij venné jónéven, ha 
árnyát m égis felismernénk e ritka 
alkotás rejtett zugaiban.

A  RÉSZLEG elnyerte a 26. 
M agyar F ilm szem le fődíját, a 
m eghívott külföldi vendégek ad 
hoc zsűrije is egyemberként rá
szavazott. A  közönség? N éhány  
nappal a szem le után valamelyik  
körúti m oziban állítólag 47 néző  
volt kíváncsi rá...
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L U I S  P I M E N T E L  

SEBÉSZETI KÓRTEREM
Súlytalan, a hangok
az éj holtvizébe hullnak s közelednek
akár egy leoltott fényű hajó.

Hallszik, egy holttest,
arra, a hullaházban,
mint súlyos kő, a homályba zuhant.

Munkások ruhája, ernyedten, szutykosan, 
s köztük egy óra nagyokat dobban.

Kulcs- és feszületcsörgés halad tova.

Az éj felhúzta már nesztelen papucsát. 
Holtsápadt lábával, mezítláb, 
belép a pirkadat.

G O N Z A L O  N A V A Z A  

MEGHITT KÖLTÉS
Egymaga szövi hálóját a lusta tarantula.
Az ostrom zűrzavarában, a pusztulás
romjai közt egy zugban haláltrófeákat
gyűjt sötéten. Akárha
kincs volna, törékeny sorstól gyanakvón
önnön sebeit nyaldossa a homályban
s abban a hitben él hogy a lét
addig tart, míg a szív odabent dobban.
Tudja, hogy minden odalett, hogy
semmi sem lesz többé ugyanaz, és mégis
egyedül s védtelen az éjben
halovány lámpást ragad, mely a csönd
sivár bozótján akár egy
hang, ragyog. Alázattal,
egymaga szövi hálóját a lusta tarantula
és fájdalommal méri az élet tartamát.

M A N U E L  M A R Í A  

FALRAGASZ
A polgármesteri hivatal ezennel elrendeli: 
tilos a rózsáknak a sétatéren 
minden ok nélkül bimbózni.
Mától a felszálláshoz engedély 
szükségeltetik valahány galambnak.
Tilos a holdnak esténként 
az égen szabadon sétálni.
Félnótás alak, ki meztelen örökké, 
s rossz példát nyújt ezáltal szüzeknek, 
ifjaknak, kik jó családból valók.
A költők adót tartoznak fizetni.
Tilos álmodni 10-től 11-ig.
Tilos úgyszintén könnyeket hullatni. 
Csupán szárazság idején szabad, 
hogy a víztárolók le ne apadjanak. 
Lelkesedhet a polgár 
csütörtökön és vasárnap, 
mikor a városi banda 
a kioszkban muzsikál.
Törvényen kívüli mától 
a kikelet, valamennyi 
csillag, virág és madár.
Közzé tétetik ez a hirdetmény 
és a polgármester rendeletére 
ezennel hatályba lép.
Pecsét, aláírás, sk.

ASZTALOS LAJOS fordításai

K olozsváron , a HELTAI - K LUBBA N  
Mikó (Clinicilor) utca 18. szám 
1995. április 1-én és 2-án.

Belépődíj lOOOlej

FELHÍVÁS
1995 decemberében immár hatodik alkalommal fogjuk m egrendezni a 

Gellért Sándor szavalóversenyt Szatmárnémetiben. A  világ m inden tájáról 
fellépnek itt versmondók, a magyar nyelv és költészet szerelmesei. Kiváló 
előadók bizonyították eddig, hogy a költészet és az anyanyelv ápolása 
m indennapi lelki tápláléka a magyar nem zetnek a határokon innen és túL 
Ezen a versenyen merült fel a kortárs költészettel való kapcsolat szoro
sabbra fűzésének igénye.

A Szatmárnémetiben működő Szent-Györgyi Albert Társa
ság meghirdeti a

D SÍD A JENŐ KÖLTŐI VERSENYT.
Dsida Jenő Szatmárnémetiben született, költészetének lenyűgöző for

m am űvészete ihlette a pályázat meghirdetését. Tökéletes ritmikájú és 
zeneiségű sorai bizonyítják, hogy a kötött forma nemcsak béklyó a költő
nek, hanem az érzések szilárd váza, hiszen a vers "az élők mértana”.

A költői versenyre kisebbségi magyar írók, költők jelentkezését várjuk 
eddig m ég nem közölt

KLASSZIKUS SZONETTEL.
A  Szent-Györgyi Albert Társaság három, egyenként 80 000 lejes díjat 

ajánl fel, m elyet hét tagú, filológusokból álló zsűri ítél oda. A  díjkiosztásra 
1995. december 10-én, a Gellért Sándor szavalóverseny ünnepélyes ered
ményhirdetésekor kerül sor.

Beküldési határidő: 1995. augusztus 1.
A kéziratokat a követk ező  cím en várjuk: 3900 Satu Maré (Szatmár

ném eti), M ihai Viteazul 10.
Szent-Györgyi Albert Társaság
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BULGAKOV-NAPLÓ-FELJEGYZÉSEK
Korok, idők, hangulatok, érzelmek nagy

ságrendi egymásratevődésének lehetünk tanúi 
a kolozsvári Állami Magyar Színház Bulgakov- 
premierjén. (1995. február 3.)

A fényt, XIV. Lajos korát, annak történelmi 
távlatokat, jelentéseket kölcsönző bulgakovi lá
tásmódját, az öregedés tragédiáját élő Moliére 
attitűdjét, minden idők művészsorsának kép
sorai a művészi látványszínház kiemelkedő 
eseményévé avatták a sétatéri bemutatón.

A  felvonások jeleneteinek feszessége, szö
vegkörnyezete a rendezői szándék látványszín
ház koncepciójának mesterségbeli nagyság
rendjére utal...

Moliére új darabjának, a Tartuffe-nek bemu
tatója előtt Charron érsek Bartholomé atyát La
jos királyhoz küldi, hogy tolmácsolja az egyház 
követelését: az uralkodó semmisítse meg az is
tentelen Moliére-t új művével együtt. A  király 
mégis engedélyezi a Tartuffe előadását, de en
nek fejében elvárja az írótól, hogy művészete a 
jövőben "helyes úton” haladjon. Moliére most 
még győztesen hagyja el az udvart.

Az idősödő mester magánéletében is új for
dulat áll be. A  nagy korkülönbség ellenére szen- 
v e d é ly e s  szerelem  szö v ő d ik  M oliére és 
Armande között, úgy döntenek, hogy összehá
zasodnak, mivel az asszony gyermeket vár. 
Moliére magához hívatja Madeleine-t és első
ként vele közli elhatározását. Madeleine tiltako- 
zásáb ól nem is annyira a régi szerető  
féltékenysége, hanem valami baljóslatúbb 
nyugtalanság árad. Ennek titkát a színtársulat 
egyik tagjával, La Grange-zsal osztja meg. Ar
mande nem a húga, hanem a lánya és éppen 
Moliére-rel való kapcsolata idején született. 
Időközben Armande megszökik Moironnal, 
akit fiaként nevelt fel Moliére.

A Charron érsek vezette Oltáriszentség Tár
saság szervezkedésével egyre nő Moliére ellen
ségeinek száma. A híres párbajhőst, D'Orsignyt 
elcsalják a titkos ülésre és azzal állítják pártjuk
ra, hogy Moliére a nevetséges Don Juan figurát 
őróla mintázta. A beteg Madeleine halála előtt 
éppen Charron érsekhez megy gyónni. Az ér
sek az örök világosság ígéretével rábírja Made- 
leine-t, hogy vallja be Moliére-rel folytatott 
viszonyát és Armande származását.

XIV. Lajos magához rendeli Moliére-t. A 
művészt egymás után érik a csapások: felesége 
elhagyta, Madeleine meghalt, Lajos megvonta 
tőle és társulatától a királyi pártfogást A beteg 
Moliére-t lesújtja a kegy vesztés. D'Orsigny pár
bajra hívja ki. Úgy érzi, méltatlanul szenved: 
"Egész életemben csúsztam-másztam a lába 
előtt és csak arra gondoltam: ne taposson el."

Moliére utolsó erejével előadásra készül. 
Színészei menekülésre akarják bírni, hiszen a 
színházba betörtek a muskétások és a csőcselék. 
Moliére mégis színpadra lép. A  képzelt beteg 
utolsó felvonása következik. La Grange bejegy
zi kis Regiszterébe az est tragikus eseményét 
Moliére m eghalt Legyőzte az álszentek össze
esküvése.

A királyi vacsora jelenetben a csend min
denhatóságát a monoton, lassított mozgás-cse
lekvés jellemzi. Lajos király vacsorát ad a 
költőóriás tiszteletére — a jelenet koreografált, 
rokokós, précieuse mozgástechnikája már a 
film nyelvére átültetett mozgás-látvány-ritmus 
dimenziók: történelmi idők paradox jelentéseit 
közvetíti a ma színházának.

Az első felvonás kulcsjelenetének, a Molié
re- és Madeleine-találkozás kettősének nem a 
megrendülés a lélektani indítéka; egy tehetsé
gét, írói zsenialitását már megélt művész kissé 
fellegjáró, elkalandozó hangulatát szabták a

földre hulló, idősödő színésznő tragikus létel
méleti panaszához.

A kezdőjelenet felgyorsított, némafilmekbe 
is beillő, ragyogó a dinamikája — színészek 
készülnek előadás előtt a királyi felség, a nagy 
uralkodó fogadására. Tükrös lengőajtókon, 
csapóajtón érkeznek, rohanvást szelik át ke- 
resztül-kasul a színpad előterét: tükrök fényé
ben m egsokszorozódott színpadi alakok  
térdimenziói látszanak — Dobre Kóthay Judit 
díszlettervei —, ellenpontozzák dinamikai, 
pszichofizikai adottságaikkal a király vacsora
jelenetének lassított térdinamikáját képsíkban.

A fiatal, örökösnek is beillő XIV. Lajost ala
kító Bíró József nehéz színészi feladattal birkó
zik: tartással, méltóságteljes színpadi gőggel és 
fiatalos kecsességgel bejárja a színpadi emelvé
nyen látható kecses trónus és az alsó, félköríves, 
tükrös fal, valamint a vastraverzek térképződ
ményeit. Trónusára bolondja ül, asztalára bo
lond ugrik, fényes gyertyáit is a bolondja 
koppantja el.

A második felvonásban az Oltáriszentség 
titkos ülésének monoton, elnyújtott, sátános 
szertartásnak is beillő feszült 
hangulata, a Dies irae és a do
minózásnak mint társadalmi- 
játék-szónak sűrű
ismételgetése, Párizs érsekének 
egész színpadot betöltő monu
mentális alakja, a történelem 
borzalmait jelmezzel szemlélte
tő kardos, hóhérmezes jelkép 
megsokszorozva, tömegméret
ben a faji üldözés és a yilágcso- 
dák, kardcsapások, vallás- 
háborúk képzetei, a megsem
m isítő égetésnek helyet adó 
színpadkép hátborzongató. A 
főhősnő, Madeleine Béjart gyó
násának megrázó jelenete, ha
lála a művészsors lelki habi
tusának értékítélete is, az igazi 
művész a vallás terheit, meg
nyugtató, üdvözítő keneteit 
élete végéig ékként szenvedi. A  
valószínűleg szegénysorból jött 
Madeleine két szeretőjét nevezi 
meg a gyónás pillanatában, le
ánya sorsa, Moliére-rel kötött 
házassága aggasztja, művészi 
létének kiapadt energiái megtö
rik idejekorán.

Moliére kegyvesztettsége a 
Tartuffe bemutatójának, előa

dásának körülményeire utal, a neves hőssze
relmes, Moirron túlbuzgó, fiatal erőből sarjadó 
jelentései az udvarnál, neves személyek áskáló- 
dásai aláássák a neves drámaíró-színész helyét, 
baráti gesztusoknak szánt főúri méltatások ki
apadhatatlan érzelmi talaját, fiatal barátnője 
megszökik tőle, fiatal vetélytársának nyújtván 
kezét. A királyi kihallgatás földre sújtja a költő
óriást, bár parókásan, korabeli jelmezében akár 
a király tükörképe is lehetne.

A harmadik jelenet fehéren omló, szépen 
redőzött asztali köntös, azaz abrosszal terített 
hosszú asztal mögött kezdődik. AMoliére-t ala
kító Csíky András hanghordozásában, fehér, bő 
ingében mindétig előnyös fizikai tulajdonságai 
által tetszetős színészóriásoknak is emléket ál
lít, dörögve szól, szeretettel néz ifjú tanítványá
ra, miközben karabély dördül a Regisztert 
alakító energikusan, feszesen, mértéktartóan 
észlénynek ábrázolt La Grange-Salat Lehel ke
zében.

A  színész mégis megtörik, vonszolja testét, 
a fehér ing szimbólumként vakítóan hat. Ami
kor lefektetik a ravatalra, Moliére-t mozgássé
rültek lepik el. Spolarics Andrea Mariette 
Rivaille-ként a kötélhágcsónak is beillő hinta- 
szerű képződményen ereszkedik alá, Bumfordi 
mindent elsimítani kész partnere. Jean- Jacques 
Bouton, koppantó, Moliére szolgája, aki a 
Szentivánéji álom mesterembereihez is illő 
komolysággal szorongatja nádból font elemó- 
zsiás kosarát, a szökési jelenetben is karakte
res vonásokat ábrázol.

Sorsok, jellemek, fiatal indulatok, heves 
szenvedélyek, tragikus búcsúzás az élettől, egy 
élet játékaitól, történelmi korfordulatok, visel
kedéskényszer és szertartásosság jellemzik 
Tompa Gábor mostani rendezését, a Képmutatók 
cselszövését. A tömegszereplők mozgatásával a 
jól térérzékelhető vizuális meditációnak szánt 
tükrök, lengőajtókkal, lépcsősorokkal, vastra
verzekkel, festménynek is beillő hatalmas fes
tett vászonnal a háttérben, legfőképpen kitűnő 
akusztikai hatáskeltő rendezői képességének 
gondolati dinamizmusával jelentős történelmi 
drámák színreviteléhez teremt kedvet, alkotói 
fegyelmet: Tompa Gábor.

VAJDA ZSUZSANNA JÚLIA

MIHAIL BULGAKOV  
K ÉPM UTATÓ K  CSELSZÖ VÉSE
(MOLIÉRE)
Színházi játék két részben 
Karig Sára és Elbert János fordításai alapján 
J. B. Poquelin-Moliére, drámaíró és színész..Csíky András
Madeleine Béjart...........................  Borbáth Júlia
Armande Béjart Moliére....................  .Gajzágó Zsuzsa
Mariette Rivaille.............................................Spolarics Andrea
Charles de la Grange, avagy Regiszter.........Salat Lehel
Zacharie Moirron, neves hősszerelmes......Szikszai Rémusz
Philibert du Croisy, színész.........................Bács Miklós
Jean-Jacques Bouton, Moliére szolgája.......Nagy Dezső
Nagy Lajos, Franciaország királya............... Bíró József
Marquis D'Orsigny, a "Félszemű".............. Kardos Róbert
Marquis de Charron, Párizs érseke............ Boér Ferenc
Marquis de Lessaques, kártyás...................Dehel Gábor
Az igazságos varga, udvari bolond............Bogdán Zsolt
Sarlatán (bűvész) a clavednjével................ .Jancsó Miklós
Ismeretlen, álarcos hölgy............................. Tordai Tekla
Bartholomé atya, vándorprédikátor...........Hatházi András
Erő testvér.....................................................Bogdán István
Hűség testvér................................................Madarász Lóránd
Renée, Moliére öreg dajkája........................ Katona Éva
Súgó...................... .........................................Die Ferenc
Apáca...........................................................................
Az Oltáriszentség Társaság tagjai álarcban és fekete köpeny
ben II., ül. éves főiskolai hallgatók. Udvaroncok, muskétások...

Rendező: TOMPA GÁBOR; Díszlet- és jelmeztervező: 
DOBRE-KÓTHAY JUDIT; Dramaturg: VISKY ANDRÁS; 
Vívómester: HABÁL A PETER; Zenei összeállítás: 
TOMPA GÁBOR
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A rendszerváltással Jezcruics Piszkos Fred kocsmájába került, aki 

undorodva kavargatta pártvörös málnaszőrét.
— Odanézzen. Ezek az állat írók. Utik-verik egymást, leköpik, 

hasba szúrják. Vigyázzon, röpül a szódásüveg! — ami aztán nagy 
csattanással végezte a fejük fölött, telibe találva a háromszínű címert. 
— Hagyja, majd összeragasztom. A múltkor is leesett, svájcisapkát 
húztak rá, belevizeltek! Ugyan! Pedig úgy raktuk, hogy eltakarja a 
poloskákat.

Jezcruics rémülten pislogott
— Azt hittem, az irodalom megbékít.
— Megbékít! ne röhögtesse ki magát! Azelőtt! A régi Nagypiszkos- 

ban összejártak, összehajoltak, mint az apostolok Caravaggio képén. 
Különböző alakok, arabok, zsidók, szírek, még rómaiak is. Féltek 
Rómától. Föl akartak szabadulni. Na, most aztán fölszabadultak! Fü
rig! Nézze, ami belefér!

— Mi frecseg ott a zugban?
—  Verekedtek. Bús Húst, a M inden Kanálba Lé albizottságának 

Perverz Esztétáját m ost köpte le Töpszl Benjámin disznóárus önfel
m entő alkirály, fermentológus és szarkutató. M indennap bejön és 
leköp valakit, ó  legalább konzekvens.

Zizegve állt meg a fejük mellett egy tőr a falborításban.
—  Annak a gnómnak kése is volt! Aszemét! Az elsőnap ordítozott, 

mindenkibe beleköt Szarv Xavér. H ogy őt ne nézzék zsidónak.
—  N em  az?
—  Dehogynem. De ne nézzék annak! Ó arab-zsidó. Vigyázzon, jön 

az a nagydarab Póker Béby, az rögtön belevág  ha szagot kap. Ilyenkor 
összetöri az egész berendezést.

— Mért, ő mi?
— Mélyarab. Ki akarja szorítani a kocsmából a hígarabokat, a 

zsidó-arabokat, a jenkiket. Mögötte settenkedik a Chartesiano. Aki 
hátulról irányít. Figyeli? Nem keveredik ütlegbe, csak súg. Van aztán, 
aki ad a pofájukba.

—  Ki?
—  Ki, ki. N em  látja? Az a félboszniai, állítólag van valami bosnyák 

könyve, am i kitűnő. Huszonhárom nyelvre lefordították Vigyázzon! 
Most löttyintett szarlevest a Póker Béby képébe. Magát is érte? Törülje 
le!

— És ki az a falnál meghúzódó szervező? Békés palinak látszik
— Ajaj! A Nagy Toll, hajdani indián főnök Az meg itt akar írni, 

ebben a kuplerájban. Elnézték neki, de valami kétértelműséget írt le 
egy egyértelműségről. Talán, hogy mi a pia feltételes módban? Akkor 
száznyolcvanketten estek neki, még a rakparton is ütötték! A legjobb 
barátja kilépett a Nagy Ivószövetségből is emiatt, a Küencek Bandájá
ból, ami a hétszáz tagú idegenlégiót mozgatta.

— S a bondor?
—  Ja! Sergeant a Sacré Coeurből, szerzetesnek álcázta magát, de 

rejtett arisztokratának mondja Senki Alfonz. Na, az is otthagyta a 
Hitelbankot, ahol igazgatóhelyettes volt szép  summáért. De azt mond
ja, nem dolgozik  együtt a kirekesztőkkel.

— Kirekesztők is vannak?
— Ajaj! Valódiak, meg könyvbeUek. Látja ott a Póker-Bébyt, a Nagy 

Tollat? Hogy ők olyanok, írták, mint a Sterilizálók meg Likvidálok. 
Még négy-öt régi idegenlégiós főtisztet is belekevertek.

— De mi a baj!
— Piszkos az egész — mondta főlehajtva Piszkos Fred, a maga 

piszoktalanságában. — Föllazult a fegyelem. Róma már szarik ránk, 
talán magára is. Nem fél senki. Az egységes idegenlégióban — ahol 
százféle ember élt — most mindenki előállt a maga baromságával 
Hogy ő ószír, délarab, mattzsidó, kikeresztelkedett római. — Odaha
jolt Jezouics füléhez. — Még jehovista meg kommunista is akadt Meg 
avantgárdista!

— És?
— A zöme alkoholista. Vigyázzon! Röpül a szék! — Szétfreccsent 

a fejük fölött. — Állatok! Nézze. A hasába rúg! A barom, hát a golyóját 
éri! Inkább a fejét üsse, azért nem kár! — Elindult szétválasztani őket.

Szakállas alak állított be nagy hadonászva.
— Gyere márrr! Szervezzük a Csontbrigádot! — Cetliről olvas. — 

Ott csak dolgozni kell... Béke van... A munka rabságában béke van... 
Különböző korúak, műveltségűek, színűek! Kőtörés. De béke! És Jó
ság! — Aláírás: Ne tudd ki. — Kiviharzott.

— Ki volt ez?
Piszkos Fred leporolta a kezét.
— Fogyatékos. Fülig Jimmynek mondják. De lehet, hogy neki van 

igaza. — Ellépett egy realista órarab költő mellett, a tőrt a hátába 
hagyva, nehogy elvérezzen.

—  Gyerekek! Össze kéne tartani.
—  Hagyja, mert beverik a pofáját! —  és pártvörös málnaszőrét a 

padlóra loccsantotta.

Gyurkovics Tibor: Fogadó a "Bársonyos Ököl"-höz (1994)
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SZÍNEK ÉS VONALAK KÖZÖTT 8.

HATVANÉVES LETTEM
— nem meglepetés e lelemény. 

És nem is "csecse-becse" — paraf- 
razálhatnám József Attila verssora
it. És nem is érdem ez a kerek szám 
— tehetném még hozzá az előbbi
ekhez. Mert ériem fiatalnak marad
ni, ha nem is fizikailag (bár ez sem 
megvetendő!), legalább szellemi
leg.

Egész életemet — mint tanár— 
fiatalok között éltem  le, ezért 
minduntalan vissza kellett hogy 
menjek az időben. A tanár, ha nem 
képes állandóan újraszületni, nem 
tanár. 1947 óta tanítok. Voltam zon
goratanár, kontrapunkt, majd 
összhangzattan tanár. Később ze
neszerzést tanítottam és tanítok 
ma is. Közben "áthangolódtam" a 
zenedramaturgiára és onnan "át
léptem" az operarendezésre. Taní
tottam  ö tév es gyerm ekeket 
"éppúgy", mint hajlottkorú felnőt
teket. Időnként újraéltem a kama
szok világát — ez volt mindig a 
legnehezdib! —, és minden ősszel 
átéltem az "iskolába indulás" kelle
mesen borzongató újdonságú cso
dáját. Mert CSODA minden új 
indulás, ez a soha véget nem érő 
varázslata az iskolának; minden 
év, mintha ismeretlen kontinens 
meghódítása lenne, vagy a kozmi
kus tér egy darabjának felfedezése. 
Ezért is jó tanítani, tanárnak lenni. 
És különben is: a tanár annyi ener
giát kap vissza, amennyit ad, a- 
m ennyit magából környezetére 
kisugároz.

Egyszóval: nem sajnálom a ta
nári pálya oltárán feláldozott kom
pozícióimat.

Egyébként minden alkotónak 
problémája, hogy ne térjen le vá
lasztott művészetének főútvonalá
ról. A* tanárságot afféle mellékvá
gánynak érzik, tartják sokan. Véle
ményem szerint ez a "mellékvá
gány" csak erősíti a fővonalat. 
Ahogyan újrakezdi a tanár az isko
lai éveket, úgy kell hogy az alkotó 
is újrakezdjen. Végeredményben 
minden mű teljes újrakezdés. Min

den mű öntörvényű, tehát mindent 
újra kell kezdeni megteremtésekor. 
Minden művel újra éljük a világot, 
mintha előtte semmi nem lett vol
na és utána sem következne sem
mi. Az alkotó is tanár, aki egész 
népét vagy tán az emberiséget ta
nítja "nem középiskolás fokon".

Zenémmel mindig újrakezd
tem a világ megértését, megérteté
sét. Voltam Bartók-hívő, dodekafo- 
nista, totál szerialista, zenei grafi
kus (vannak partitúráim, melyeket 
csak rámában, falra téve érdemes 
"meghallgatni"), múltba figyelő 
nosztalgikus, zenetörténeti kutató, 
írtam öt szimfóniát, egy tucat con- 
certót, jónéhány kamarazenei da
rabot, orgonam űveket, M isét, 
Stabat Matert, Te Deumot, kórus
műveket. Ahogyan barátaim tréfá
san mondják: "két pohár víz" kö
zött is tudok komponálni. Nem  
csoda: a zeneszerzés lételemem, 
pontosabban létfeltételéin. Zenét 
szerzek, tehát vagyok!

Szenvedélyesen érdekelt min
dig a zene titka. Talán ezért is mé- 
lyeídtem bele a zenetudományba. 
A  zenei harmóniák titkát kutattam 
a legkitartóbban (nem csoda, hogy 
még doktorrá is avattak ebben a 
tudományban!). Nem kevésbé ér
dekelt az európai zenében, zene
szerzésben megmutatkozó fejlődé
si periodicitás. így hát kidolgoz
tam egy elméletet erről is. Mindaz, 
ami e körül volt (tanulmányok so
ra, esszék tucatjai, cikkek százai), 
csak "díszek" voltak ezek mellett.

"Hatvan évem elsuhant" —  
mondhatnám a költővel, hadd ne 
folytassam a vers következő sorá
val. Az már nem tartozna ide.

Elsuhant?! V isszatek intve: 
IGEN! De átélve? — bizony sok 
akadályon, akadékosságon, embe
ri rosszindulaton kellett átküzde- 
nem magam-magam. Mert, bizony, 
ezen a pályán minél több ember 
vesz körül bennünket, annál in
kább csak magunkra hagyatkozha
tunk. De minél inkább egyedül 
maradunk, annál tágasabb íesz a 
világ körülöttünk; hirtelen megnő 
szellemi terünk. Ezért a fantaszti
kus kitárulkozásért érdemes élni. 
M inden egyéb — tanárkodás, 
k om p ozíc iók  sokasága, tudo
mányos. felfedezések és az élet 
mindmegannyi más öröme CSAK 
KELLÉK e transzcendens élmény
hez képest. Ha már egyszer belép
tünk e más dimenziójú világba, 
többé már nincs visszaút Legfel
jebb "dadogó" kísérletek e másság 
hangokba ön tött k ifejezésére. 
Vagy, ha már ezt is kevésnek tart
juk — mint a magam esetében is! 
—, színekhez és vonalakhoz fordu
lunk segítségért. így születtek meg 
színes grafikáim. Születésnapi 
"csecse-becsék"!

TERÉNYI EDE
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ÁPRILISI ÉVFORDULÓK
1 — 80 éve született Cseres Tibor magyar író
— 380 éve halt meg Istvánffy Miklós magyar történetíró
— 120 éve született Edgar Wallace angol író

2 — 190 éve született Hans Christian Andersen dán író
— 270 éve született Giacomo Casanova olasz író

3 — 75 éve született Jurij Markovics Nagibin orosz író
— 90 éve halt meg Ion Pop-Reteganul román folklorista
— 50 éve halt meg Ritoók Emma magyar költőnő
— 470 éve halt meg Giovanni Rucellai olasz költő

4 — 210 éve született Bettina von Amim német költőnő
5 — 230 éve halt meg Edward Young angol költő
6 — 1190 éve halt meg Metód szláv hittérítő, tudós
7 — 120 éve halt meg Georg Herwegh német költő

— 10 éve halt meg Kerényi Grácia magyar költőnő
— 225 éve született William Wordsworth angol költő

8 — 40 éve halt meg Enrica Handel-Mazzetti osztrák írónő
— 160 éve halt meg Wilhelm von Humboldt német író
— 110 éve halt meg Constantin A. Rosetti román publicista

9 - 140 éve született Reviczky Gyula magyar költő
10 — 420 éve halt meg Anna Bijns holland költőnő

— 90 éve született Jancsó Elemér irodalomtörténész
— 40 éve halt meg Pierre Teilhard de Chardin franda filozófus

11 — 25 éve halt meg Gyallay Domokos romániai magyar író
— 90 éve született József Attila magyar költő

12 — 25 éve halt meg Marconnay Tibor magyar költő
13 — 75 éve született Farkas László romániai magyar publicista
— 300 éve halt meg Jean de La Fontaine francia költő
—  110 éve született Lukács György magyar filozófus

14 — 650 éve halt meg Richard de Bury angol filológus

— 110 éve halt meg György Vilmos magyar író
— 25 éve halt meg Roman Ingarden lengyel filozófus
— 310 éve halt meg Thomas Otway angol író

15 — 100 éve született Corrado Alvaro olasz író
— 210 éve született Thomas De Quincey angol író
— 230 éve halt meg Mihail Vasziljevics Lomonoszov orosz tudós
— 25 éve halt meg Váci Mihály magyar költő

16 — 60 éve halt meg Panait Istrati román író
— 80 éve született Juhász István romániai magyar történész
— 25 éve halt meg Veres Péter magyar író
— 30 éve halt meg Walter Gyula romániai magyar költő

17 — 50 éve halt meg Ion Pillát román költő
18 — 70 éve halt meg Apponyi Sándor magyar irodalomtörténész
19 — 80 éve halt meg Lövik Károly magyar író
20 — 175 éve született Pálffy Albert magyar író
21 — 50 éve halt meg Csengery János magyar filológus
22 — 240 éve halt meg Cserei Mihály magyar történetíró
23 — 80 éve született Christina Busta osztrák írónő
24 — 60 éve született Lendvay Éva romániai magyar költőnő

— 150 éve született Carl Spitteler svájci író
25 — 150 éve született Émile Beigerat francia költő
26 — 25 éve halt meg John Knittel svájci író

— 525 éve halt meg Luca Pulci olasz költő
27 — 175 éve született Herbert Spencer angol filozófus
28 — 30 éve halt meg Ferdinand Bordewijk holland író
29 — 110 éve született Egon Erwin Kisch cseh publicista
30 — 40 éve halt meg Domanovszky Sándor magyar történész

— 100 éve halt meg Gustav Freytag német író
— 1930 éve halt meg Marcus Annaeus Lucanus római költő
— 30 éve halt meg Lyka Károly magyar művészettörténész 

? — 1930 éve halt meg Ludus Annaeus Seneca római író

MÁRCIUS VÉGÉN
Salamon László versének egyik szaka

szát idézzük a vízszintes 1., 44., függőleges
20. és vízszintes 103. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt 
betűk: G, I). 18. Fogaskerekes kézi fúró. 19. 
Cseh könnyűzene énekesnő (Éva). 20. Hím
nemű testvér. 21. Ezerkettő, római számok
kal. 22. A fáraók temetkezési helye. 23. 
Taktus. 24. Kroger ...: Thomas Mann-mű. 26. 
Szokás, népiesére 27. Régi űrmérték. 28. Mos
dó...: lavór. 29. Spanyol kikötőváros. 30. Za
dar horvátországi város névváltozata. 31. 
Vissza: Kolozs megyei község. 32. A műit idő 
jele. 33. Nagyon régi. 34. Friss gyümölcslé. 36. 
Fél ipar! 37. Japán város a Kií-félszigeten. 40. 
Nyugat-afrikai állam. 41.3432 m magas csúcs 
Costa Ricában. 43. Energia. 44. Az idézet má
sodik sora (zárt betűk: T, I). 47. Rész
vénytársaság. 49. Határállomásokon a ki- és 
beutazókat ellenőrzi. 50. Folytonossági hiány. 
51. LZF. 52  Sértetlen. 54. Abrázat. 57. Becé
zett Teréz. 59. Elítélt fogoly. 61. Gyógyító ke
nőcs. 62 Bicikli eleje! 64. Kerti szerszám. 66. 
Angol rövidnadrág. 68. Derékszorító. 74. 
Szakképzett famunkás. 76. Bárban, eszp
resszóban dalénekesnő. 77. Győrnél ömlik a 
'Dunába. 78. Angol női név. 80. Fonetikus 
mássalhangzó. 81. Észak-keleti hideg, száraz 
bukószél. 83.... grófja: Rossini-opera. 84. Két
jegyű mássalhangzó. 85. A gléda. 86. Ember, 
alak 87. ...li: mutatványos bódék, szórakoz
tató létesítmények parkja. 89. Sportöltözék. 
90. Három betűből álló mássalhangzó. 91. 
Zarai könnyűzene énekesnő személyneve. 
92. Kivontat. 93. Az alapskála első és második 
hangja. 94 Erkölcsöst, becsületest. 96. Fékte
len. 97. Nagyképűen viselkedik. 98. ...ul: anél
kül, hogy látta volna. 100. Olasz könnyűzene 
énekesnő. 103. Az idézet utolsósora (zárt betű: T).

FÜGGŐLEGES: 1. Még éjfél előtt. 2. 
Utánzóművész. 3. Oktat, fejleszt. 4. Vissza
mért! 5. Királyi, röv. 6. Igevégződés. 7. Remé
led, hogy jön. 8. Fonetikus mássalhangzó. 9. 
Kocsiszín villamosok, trolibuszok számára.- 
10. Zenei hármas. 11. Assodated Press. 12. 
Tudósítás. 13. ... Valii: olasz színésznő. 14. 
Olaszországi város. 15. Kronométer. 16. Ván
dorló életmódot folytat. 17. Csók, amit úgy 
adunk valakinek, hogy közben mindkét arcát 
megcsípjük. 20. Az idézet harmadik sora (zárt 
betűk L, R). 24. Franda pozitivista filozófus, 
történész, esztéta (Hippolyte Adolphe, 1828- 
93). 25. Nagy Konstantin szülővárosa. 26. Se 
nem ezek, se nem azok 29. Mocsári hal. 30. 
Alacsony színvonalú, megvesztegethető ta
nárokat foglalkoztató tanintézet. 33. Felhő! 
34. Erőforrás működési zavara. 35. Ókori vá
ros Lykiában, a mai Gjölbasi (Törökország) 
mellett. 38. Szeszes ital. 39. Gálád támadás. 
40. Bánsági hős város lakója. 41. Kilátásba 
helyez. 42 Annyi mint. 45. Vízduzzasztó. 46. 
Erre fele! 48. Tantál vegyjele. 53. Posztamen- 
tum. 55. Rátámad. 56. Sárgászöld tollazatú 
pintyféle kis madár. 58. Karám közepe! 60. 
Tág. 63. -Tetszetősebbé tévé. 65. Indíték. 67. 
TGF. 69. Pest megyei város a Duna partján. 
70. Azonos mássalhangzók,, 71. Svájd üdülő
hely. 72. Szláv nép. 73. Kézben fog. 75. Ide
genvezető, románul. 79. Kétjegyű más
salhangzó. 81. Lassan, nehézkesen megy. 82. 
Gyapjas állat. 85. Német női név. 86. Hunyorgó 
szem. 87. Forgácsoló szerszám éléül használa
tos kemény fém. 88. Kétlovas szekérbe jobbról 
befogott ló. 89. Helyét folyamatosan változtat
ja. 91. Angol női név. 92. Német Károly. 93. 
Angliai folyó, a Trent mellékfolyója. 95. Kato
nai, röv. 97.... avion: légipostával. 99. Nátrium 
vegyjele. 101. Után egynemű hangzói. 102 Pe
rui gépjárművek nemzetközi betűjelzése.

RÁMAY TIBOR
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sötét lábaival.
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