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Länderer és Heckenast nyom dagépe 1848-ban

• Szöveggyűjtemény: BOCCACCIO, 
SHAKESPEARE I.

•  Felvételi-felkészítő 3.
•  Páll Lajos versei
•  Veress Gerzson: Száz sor magány
•  Gáli Ernő tanulmánya II.

•  Lászlóffy Csaba: Az özvegy és a halál
•  Fekete Vince: Hétköznap, délelőtt
•  SERÉNY MÚMIA

LÁSZLÓFFY ALADÁR

ÓDA
A KOMMUNIKÁCIÓHOZ
A kommunikációnak megvan 

az a jellege is (sőt, ez a legkívánato
sabb), hogy az ember közölheti az 
együttműködési szándékát is. És 
van egy kínai fala az emberi lények 
közötti szóértés megszüntetésének, 
mely inkább épül a szenzációra, 
mint a valóságos irritáltságra. Ez a 
virtus, a provokáció, a gyűlölet vi
lága. A gyűlölet világa mindig a 
felszínen zajlott. Az igazi emberi 
szövevény pedig a mélyben. A fel
színen Dzsingiszkánok vezették ro- 
hamra lég ió ik at és W aterlook  
kerültek egyik oldalon a veszteség
listákra, másik oldalon a trófeák 
közé. Mert a felszínen m indig  
egyiknek veszteség, ami a másik
nak nyereség; a felszínen ez az 
egyetlen könyvelési mód lehetsé
ges. A mélyben a lényeg szövi a 
maga szövetségeit és repülősző
nyegeit arabok folytatják, amit hin
duk kezdtek el kiszámolni, sze
fárdok és szaracénok továbbítják 
Európa utódainak Európát: mentik 
át, mentik ki saját hamvaiból Arisz
totelészt az új Arisztotelészek szá
mára. Am iből m indig m inden
kinek csak nyeresége származhat 
Kínában találják fel a nyomtatást és 
az iránytűt, és Amerikáig imbolyog 
el általa az önmaga nardsszizmu- 
sába majdnem belefulladt Európa. 
Csak némi szerkezeti hibákon nem 
lehet segíteni. Például néha szomo
rúan kitetszik, hogy valami réges- 
régen n em -eu k lid ész i térben  
valakik mégis, még mindig és csak
is egy euklidészi geometria trövé- 
nyei szerint tudják elgondolni a 
dolgokat; a kivitelezés persze nem 
sikerül valami "tudományosan''. 
Mert Európa tele maradt troglodi- 
tákkal: selyemnyakkendős, diplo
matatáskás lelki sansculottokkal, 
parvenü, de oltatlanul maradt haj
tásaival saját gőgös múltjának. Mi
lyen szomorú, hogy valaha mentői 
mediterránabb volt valami, annál 
nemesebb lehetett, most annál bar- 
bárabbnak bizonyul. Felfuvalko-

dottságában összetéveszti keleti lá
bát a kamatlábbal a Nyugat, és di
liházból szabadult Verne-epigonok 
csapata észak a dél ellent játszik, 
vagy ál-indiánosdit nála dvilizál- 
tabb és érzékenyebb ’’vadak" ellen. 
Sajnos ez mind nem újkeletű, ez 
mind ezerszer elhangzott, a figyel
meztetések bőrbekötött anyagából 
világegyetemi könyvtár állítható 
össze: borjúra gatya, ökörtől egy 
font húst, falra hányt borsó és ör
dögre festett fal— záporoznak csak 
a leglényegesebb maximák és axió
mák. Ki lesz a közönségük? Ugyan
az, aki a mai médiát falja, a hor
dószónokokat hallgatja? Ne tessék 
viccelni: aki a Káin-képezdékben 
szerzi a diplomáját, nem fog soha 
beiratkozni Ábel-tanfolyamokra. S 
egy szép napon, ha minden szülő  
úgy látja majd, hogy a gyerek érde
ke, hogy a bármi áron való túlélésre 
készítsék fel? Ha minden családfa a 
Newtonok fejére kívánja pottyanta- 
ni a maga hirosimai almáját mint 
végm egoldást? Ki hirdet ered
ményt az Endlösungok olimpiáján? 
Igen: van a rabságnak s van a sza
badságnak is egy-egy elviselhetet
len véglete: annyit veszíthetsz  
benne, vele, általa, hogy nem éri 
meg, már nem kell. Manapság (ne 
tessék megijedni: nem utoljára) egy 
huszonnegyedik óra közeleg, ami
kor vagy meg- változik az ember 
(szerkezete)— vagy a következő 24 
órában, 24 évben, 24 évszázadban 
folytatja ugyanazt. Ugyanezt. Egye
sek kotkodácsoló jeremiáskodása, 
kettesek folklorista buzgalmú gyűj
tő-leíró munkássága s hármasok 
kaján optimizmusa közepette. Mert 
amint azt többek közt Comenius 
mester vagy háromszázötven évvel 
ezelőtt a fejünkhöz vágta: az emberi 
nemet (csak) három baj kíséri — "el
ménk szokásos tévelygése, erőnk 
szertelen pazarlása s reményeink 
szüntelen meghiúsulása”. A többi 
csupa siker és élvezet. S némi kom
munikáció.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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GALL ERNŐ

A ROMÁN NEMZETI IDEOLÓGIA 
ÉS VÁLTOZÁSAI
(Folytatás előzd számunkból)
Az 1867-es kiegyezés, ami újból hatályba 

léptette Erdély unióját Magyarországgal, a ro
mánság részéről ismét elutasítást váltott ki. Az 
ellenállás a Memorandum-mozgalomban, az új 
felségfolyamodvány benyújtásában, a memo- 
randisták perében, majd a különféle tiltakozó 
akciókban jutott kifejezésre. A Memorandum 
az 1881-ben megalakult egységes Román Nem
zeti Párt égisze alatt, az új vezető csoport felfo
gásának kifejezéseként jött létre. Végleges 
formájában az 1892 márciusában ülésező nem
zeti konferencián fogadták el, s ez azt is jelezte, 
hogy a szebeni Tribuna című lap körül csopor
tosuló "ifjak" politikai felfogása, stratégiája és 
taktikája győzött. A tribunisták határozottan el
utasították a magyar vezető körökkel való 
együttműködést, kategorikusan elzárkóztak a 
"magyar politikai nemzet" fikciójának elfoga
dásától, mert az — értelmezésük szerint — a 
román nemzeti identitást fenyegette volna. Ők 
a kiépítendő területi, politikai és kulturális au
tonómiák rendszere mellett foglaltak állást.

Álláspontjukat, érvelésüket ama felismerés 
is alátámasztotta, hogy az Eötvös-Deák-féle li
beralizmust kifejező 1868-as nemzetiségi tör
vényt nem hajtották végre. A középutas 
megoldásokat kínáló törvény kezdettől fogva 
alapvető ellentmondásokat zárt magába. A tör
vényben biztosított jogok elősegítették ugyan a 
nemzetiségek önazonosságának a tudatosulá
sát, kedveztek is bizonyos mértékben kulturális 
fejlődésüknek, ám amikor ez a fejlődés politikai 
kezdeményezésekben is megnyilvánult, a tör
vény végrehajtói szembefordultak a következ
ményekkel. Meg kellett akadályozniuk azt az 
átalakulást, amely veszélyeztette volna az egy
séges politikai nemzet, az állami egység szent
nek és sérthetetlennek tekintett tételét, illetve az 
általa meghatározott politikai gyakorlatot. Ez 
az ellentmondás megoldhatatlannak, áthidal
hatatlannak mutatkozott.

Ismeretes, hogy a Memorandum a Supplex- 
hez hasonló sorsra jutott. A "bécsi út" újból 
járhatatlannak bizonyult, s a csalódásokból le
szűrt tanulságok, a per nemzetközi visszhangja 
új dim enzókat kölcsönzött a dualizmussal 
szembefordult román nemzeti mozgalomnak. 
Hiába fejezte ki szolidaritását Mocsáry Lajos s 
a hozzá hasonló néhány demokrata — többek 
között —, a magyarosító iskolapolitika okozta 
sérelmek tovább mélyítették a magyarellenes orien
tációt a nemzeti ideológiában. Ezt a folyamatot 
ösztökélte az 1890-ben létesített romániai Liga 
culturalá is. A  liga céljaként azt jelölte meg, hogy 
"a nemzeti kultúra alapján ébren tartsa az egész 
román nemzet összetartozásának a tudatát". Ez 
a célkitűzés kétségbevonhatatlanul — az irre
dentizmust fűtve — a politikai egység megte
remtését készítette elő.

A Kultúrliga egyik legagilisabb vezetőjét ab
ban a Nicolae Iorgában ismerhetjük fel, akinek 
nevéhez és hihetetlenül gazdag, sokoldalú te
vékenységéhez a román nacionalizmus, a ro
mán nem zeti ideológia egyik nagy hatású 
irányzata kapcsolódik. A Samanátorul című fo
lyóirat körül csoportosuló írók, költők, publi
cisták (filozófiai politikai, etnológiai, esztétikai, 
irodalmi) áramlatáról van szó. Iorga 1903-ban 
hirdette meg — új kulturális szakaszt nyitni 
szándékozó — programját a lapban, de ami tá
jékozódását, világszemléletét, a románság idő
szerű kérdéseiben kialakított álláspontját illeti,

ez nagy vonásokban a Titu Maiorescu-féle mol
dovai junimea-csoport koncepcióját (ezt képvi
selte lényegében Eminescu is) folytatta. A  
Samanátorul munkatársai a kapitalizmus s a 
nyugati liberális-demokratikus berendezkedés 
romantikus bírálatát, a törzsökös falu és hagyo
mányai dicséretét öntik újra és újra szavakba. A  
Nyugat-Kelet közötti ellentétet hirdető, a civili
zációt a kultúrával szem beállító m űvelő
désfilozófiából inspirálódtak, de a társadalmi 
fejlődés, a román kultúra nemzeti jellegének 
biztosítására irányuló törekvésük egyre inkább 
antidemokratikus nacionalizmusba csapott át.

Találó az a megállapítás, hogy a kétségtele
nül zseniális Iorga fogalmazta meg a román na
cionalizmus klasszikus ideológiájátH, amelynek — 
magyarellenességet is gerjesztő — kisugárzása 
a két világháború közötti korszakban meghatá
rozó jelentőségű volt. Felfogásában Erdély szin
te kizárólagosan a románokat illeti meg, ő a 
székelyeket elmagyarosított románoknak mi
nősítette és a beolvasztás, az elrománosítás új, 
hatékony állami eszközeinek a bevetését sür
gette. Iorga azonban képlékeny, belső ellentmo- 
dásokkal telített írástudóként nem egyszer a 
román-magyar közeledés, a kölcsönös jobb 
megértés és kulturális együttműködés mellett 
szállt síkra. Állást foglalt a nemzetek közötti 
gyűlölködés ellen, 1932-ben a román-magyar 
viszonyról a következőket írta: "Egy idő óta az 
értelmiség körében is egyre erőteljesebb köl
csönös érdeklődés bontakozik ki egymás kultú
rája iránt, amely a nyelvi különbség ellenére 
gyakorta hasonló lelkületet hordoz. [...] Kijóza
nodni az ellenségeskedés tegnapi részeg bódu
latából: e két nemzetnek, amely az egész világ 
érdekében nem szabad hogy elpusztítsa egy
mást, oly kötelessége, amelyre nemcsak az em
berség szólítja, hanem tulajdon megmaradása 
is15." Iorga kívánsága volt, hogy ez a szöveg 
magyarul is napvilágot lásson. Áz első fordítás 
1940-ben jelent meg, abban az évben, amelyben 
Iorgát a vasgárdisták meggyilkolták.

Iorgának a magyarokhoz való viszonyulá
sában észlelhető ellentmondásossága, "követ
kezetlensége" Octavian Gogánál, a román na
cionalista ideológia másik nagyhatású megszó- 
laltatójánál is tetten érhető. (Egyébként a Lucea- 
farul című folyóirat, amely Goga számára is 
fórumot biztosított, igen közel állt a Iorga szer
kesztette Samanátorulhoz.) Goga, akinek Ady- 
val kialakított baráti kapcsolatait a nemzetiségi 
kérdés demokratikus megoldására irányuló — 
egy ideig — egymáshoz közelálló felfogásuk 
alapozta meg, szintén az intranzigens, magyar- 
ellenes nacionalizmus apostola lett. Igaz, a ko
rabeli m agyar vezető  körök is m indent 
megtettek, hogy a Lex Apponyihoz hasonló tör
vényekkel, s a "keménykezű" nemzetiségi poli
tika o lyan szerű  m egalap ozásáva l, m int 
amilyent Bánffy Dezsőnél, Grünwald Bélánál 
vagy Beksics Gusztávnál16 találhatunk, siettes
sék a román értelmiségnek a magyarsággal va
ló szembefordítását. Az ezeréves történelmi 
jogra, az ugyancsak évezredes államszervezői 
teljesítményre, a kulturális fölényre való állan
dó hivatkozásaikkal, főként pedig a társadalmi
nemzeti előjogaik mindenre elszánt védel- 
mezésével csak azt a román irredentizmust iga
zolták, amely Octavian Gogában, A z ember tra- 
gédiájá-nak fordítójában oly hatékony szószó
lóra talált. Ezt bizonyítja a kolozsvári diákság 
előtt tartott előadása is. Az 1923-ban elmondott

— antiszemita felhangú — beszédben Goga a 
következőképpen elevenítette fel az első világ
háború előtt Pesten tanuló román diákság gon
dolat- és érzésvilágát: "Hideg és szürke falai 
alatt (az egyetemről van szó — G. E.) érlelődött 
négy éven át az én lázadásom. Nagyon jól em
lékszem akkori háborgásainkra. Az erdélyi fal
vak árnyékából kiszakított háromszáz román 
diák az ellenséges metropolisban, a molochnak 
prédául odavetve. Megalázó, keserű tanulsá
gokkal terhes történet ez. Mintha most is lát
nám azokat a fiúkat, amint tanácstalanul, 
paraszti félénkséggel botorkálnak az idegen 
forgatagban. Felkavart cseppek voltunk egy 
olyan tengerben, mely meg akart bennünket 
semmisíteni, mi voltunk a létében fenyegetett 
romanizmus megfigyelőposztjai és előőrsei. 
Nagy hozzáértéssel megszerkesztett, hatalmas 
gépezet dolgozott megsemmisítésünkön. Az el
nyomók pedagógiája a magyar kultúra jani
csárjaivá akart tenni minket. [...] Azóta sokszor 
feltettem magamnak a kérdést: milyen vallás
nak is áldoztunk mi, hogy a lelkünk ennyire 
érintetlen maradt, ennyire ellenállónak bizo
nyult a minden irányból felénk áradó méreggel 
szemben? [...1 Ez, uraim nem más, mint a nem
zeti eszme, a nemzet sajátos értékeibe vetett 
fanatikus hit17.”

Ezek a Goga előadásából vett idézetek (a mi 
kiemelésünk — G.E.) rendkívül sokatmondók. 
Sűrítetten foglalják össze — az egész román 
nemzeti ideológiában igen fontos összetevő 
képviselő — erdélyi román értelmiségi nacio
nalizmust. Szélsőséges változatában — erről 
árulkodik Goga szövege is — ez a felfogás kife
jezést adott az első generációs, faluról jött értel
m iségiek frusztrációinak, a társadalmi és 
nemzeti megkülönböztetést elszenvedők — ki
sebbrendűségi komplexusokból is fakadó — 
indulatainak, elfogultságainak. Megtalálható 
benne az ellenségkép kialakításának minden 
eszköze és fortélya. Á demagógiától sem telje
sen mentes. A megtartó erőként méltatott /anű- 
tizmus pedig elsodorta Gogát — a Magyar 
Párttal megkötött "csúcsai paktum" után (1923)
- a román fasizmus egyik "alapító atyjával", a 
féktelenül antiszemita A. C. Cuzával való szö
vetkezésbe. Az utóbbi egyébként ugyancsak a 
Sämänätorul berkeiben rajtolt, de ott indult a — 
szintén szélső jobbra tolódott — Aurel C. Popo- 
vid  is, aki még diákként fontos szerepet játszott 
a Memorandum-mozgalomban. Popovici közel 
állt Ferenc Ferdinánd trónörökös köreihez, s ez 
a kapcsolat inspirálhatta a "Nagy-Ausztria” fö- 
deralizálására irányuló terv kidolgozásában, 
amelytől annak idején az erdélyi Román Nem
zeti Párt más vezetői (például Álexandru Vaida 
Voevod) sem álltak egészen távol. Ezzel szem
ben Jászi Oszkár valóban demokratikus javas
lata a "keleti Svájcról" részükről csak merev 
elutasításba ütközött Ezek a vezetők — az an
tanttal 1916-ban megkötött titkos megállapo
dás ismeretében, amely Erdélyt Romániának 
ígérte — egyre inkább feladták régebbi autonó- 
miás elképzeléseiket, s a Romániához való csat
lakozás álláspontjára helyezkedtek. Ilyeténképp 
Nagy-Románia eszménye a nemzeti ideológia alap
értékévé vált.

***
Nagy-Románia létrejöttével a nemzeti egy

ség, a nemzeti állam eszméje, amely a román 
nemzeti ideológiában régóta jelen volt, megvá- 
lósult. Tény, hogy hosszú időn át ez a fejlemény 
irreálisnak számított18, ám a központi hatalmak 
katonai vereségével, az Osztrák-Magyar Mo
narchia összeomlásával a vágyképből valóság 
lett. Ezzel a történelmi fordulattal a nemzeti ideoló
giában az elért siker védelme és legitimálása nyomult 
előtérbe.

Trianon ugyanis nem csupán a román nem-
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zeti aspirációk beteljesülését jelentette. A diadal 
roppant gondokkal járt együtt A megnagyob
bodott Románia vezetőinek azzal a ténnyel kel
lett szembesülniük, hogy a hatalmas terüle
tekkel milliós nagyságrendű más nemzetekhez 
tartozók is az új álam  keretei közé kerültek. E 
felismerés — mondhatni — traumatizáló hatá
sú is volt, ami az 1918 utáni eufóriával ötvöző
dött egybe. A területközpontú szemlélet új 
indítékokkal gyarapodott, s a régebbi — a kö
zösség létéhez, fennmaradásához fűződő — fé
lelmek most újabb tápot kaptak. Az új határok 
biztonsága miatti aggodalom nem egyszer ne
uro tizáló következményekkel járt az ország 
bel- és külpolitikájában. Kívülről a "Szent Ist- 
ván"-i Magyarország szétesésébe belenyugod
ni képtelen magyar kormányok revizioniz- 
musa fenyegetett, bent pedig — az egyébként 
inkább lojalitásra hajló — magyar és más ki
sebbségi népcsoportok igényeit kellett (volna) 
kielégíteni.

Ehhez azonban hiányzott a politikai akarat. 
Az uralkodóvá vált nemzetállami nacionalizmus, 
amelyet főként az ókirályságbeli oligarchia ha
talmát megtestesítő Bratianu-féle liberális párt 
képviselt, kezdettől fogva beolvasztó velleitású

lasztható, s feltehető, hogy a kisebbségeknek 
megígért jogokat nem írott malasztnak szánta. 
A z  ország társadalompolitkai valósága azon
ban nem az ő felfogása, nem a wilsoni pontok 
szellemében alakult, s a kiábrándító tapasz
talatok után, a huszas évek végén Goldis foko
zatosan visszavonult a politikai életből.

Nem kevésbé konídudensek voltak Jászi 
Oszkár tapasztalatai. Jászi az 1918-as aradi tár
gyalások kudarca után sem mondott le a dunai 
összefogás előmozdításáról. Ápolta az immár 
államférfiakká vált régi nemzetiségi vezetőkkel 
még az Osztrák-Magyar Monarchia idejében 
kiépített jó kapcsolatait, járt Romániában is, 
ahol a Revista Vremii dm ű lapban cikksorozatot 
(1923) közölt. Szívélyesen fogadták, ám a nem
zetállami öncélúság eszmevilága nem volt 
összeegyeztethető még a dunai népek — általa 
javasolt — kulturális ligájának a tervével sem19. 
Ez az öncélúság akadályozta meg, hogy a há
rom nemzet és három művelődés jó együtt
élését, termékenyítő kölcsönhatását sarkalló 
transzilvanizmus komolyabb visszhangot vált
son ki a román köztudatban, s a kizárólagosság 
eluralkodó szelleme nem engedte meg, hogy a 
kulturális közeledésre, a "hídverések"-re irá

volt. Ez a párt a nemzetállamot csak hegemoni- 
kus jelleggel tudta elképzelni, az "egység" pe
dig számára a távlati egynemúsítés eufemisz
tikus megjelölésére szolgált. A megkésetten lét
rejött román nemzetállam elsősorban a közpon
tosított, beolvasztó politikát folytató francia 
modellt kívánta meghonosítani. Ennek keretei 
között a "Csak saját érából' jelige alatt gazdasági 
nacionalizmust is képviselt

A Gyulafehérvári Nyilatkozat szellemét és ki
tételeit nemcsak jogilag-politikailag, hanem 
ideológiailag is mellőzték. Marginalizálták. A 
benne kinyilvánított önrendelkezési jogot csak 
egyoldalúan érvényesítették, s az a demokratiz
mus, amely bizonyos (tanügyi-egyházi) önkor
mányzattal ruházta volna fel a magyar s a 
német kisebbséget, a nemzeti ideológiából egy
re inkább kiszorult.

Ezt a folyamatot tanúsítja Vasile Goidig, az 
egyesülési nyilatkozat egyik szerzője koncep
cióinak a sorsa is. Goidig felfogásában jelen volt 
a demokratikus s a nemzeti célok közötti egy
ség. A társadalmi haladás s a nemzeti emanci
páció — szerinte — nem volt egymástól elvá

nyuló nemes kezdeményezésekből valóban a 
kölcsönös megértést szolgáló állandó gyakorlat 
teljesedjék ki .

Persze, mindig akadtak hiteles román írás
tudók (Costa Foru, Victor Eftimiu, Lucian Bla- 
ga, Cézár Petrescu), akik pályájuk különböző 
szakaszaiban és eltérő mértékben késznek mu
tatkoztak a párbeszédre, s jelen volt a román 
művelődésben az a demokrata vonulat (Eugen 
Lovinescu, Mihail Ralea, Mihai Sadoveanu, Tu
dor Vianu és mások), amely ellenállást tanúsí
tott az elhatalm asodó nacionalizm ussal 
szemben. Ám a nemzeti türelmetlenséget, a fo
kozódó hegemonizmust szító irányzat — fő
ként a harmincas évektől kezdve — már a 
román fasizmus uralomra kerülését készítette 
elő. A Vasgárda — a hitleri Németország haté
kony támogatását is élvezve — állandóan erő
södött, s ezt a folyamatot táplálták az olyanféle 
ideológiai-politikai törekvések, mint amilyen 
Alexandru Vaida Voevod "numerus valahicus"- 
a, tehát az élet összes területén román előjogo
kat követelő mozgalma volt. A nemzeti ideológia 
mind egyértelműbben etnokratikussá vált.

Eszmeileg ezt a menetet a Gandirea című 
folyóirat körül tömörülő entellektüelek támasz
tották alá. Hangadójuk Nichifor Crainic volt, 
aki — a Samanatorul irányzatát is felidézve — 
az etnokratikus állam elméletét dolgozta ki21. A  
gandirizmus azt az "új értelmű" román naciona
lizmust képviselte, amely az itteni fasizmus 
ideológiai szálláscsinálója lett. Az irányzatához 
— rövidebb-hosszabb ideig — tartozó néhány 
nagy tehetségű írástudóra, gondolkodóra (Nae 
Ionescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Constan
tin Noica és mások) éppen ezért roppant fele
lősség nehezedik. Felelősségüket semmivel 
sem csökkenti, hogy számos nézetük és tételük 
csak az Eminescu megalapozta hagyományt 
követte. Ez a folytonosság viszont a román nemzeti 
ideológia megítélésében súlyosan esik a latba.

A  Gándirea gondolatvilágára mindeneke
lőtt az antiracionalizmus22 és főként az ortodo
xizmus nyomta rá bélyegét, mégpedig totális 
igénnyel. Ez az erősen vallási átitatottságú na
cionalizmus ugyanis azzal a pretencióval je
lentkezett, hogy a görögkeleti egyháznak az élet 
minden vonatkozásában döntő beleszólást biz
tosít. Az ortodoxia s a görögkeleti egyház való
ban nemzetalakító szerepe ebben az értel
mezésben fundamentalista küldetéssé minősült 
át, s ugyancsak tetemes felelősséggel terhelte 
meg mindazokat, akik hirdették vagy csak fel
vállalták ezt a szerepet

Az előbb említett folytonosság a Gándirea- 
csoportot a Samanatorul irányzatával is össze
köti. A közös nevezőt a tradicionalizmus, s ama 
tiltakozás kínálta, amellyel a Nyugatot majmo
ló, gyökértelen politikai és közművelődési for
mákat elutasították. Az ortodoxiát világnézet
nek tekintő gandirizmus központi helyet szánt 
a nemzetnek és — mint jeleztük — eljutott az 
etnokratikus állam tételezéséig. Nichifor Crai
nic felfogásában ez a korporativ jellegű állam a 
román nép hatalmi akaratának a kifejezője.

Nyilvánvaló, hogy e hatalmi akarat hatókö
rében a kisebbségeknek csak a másod- és har
madrangú állam polgár státusa maradt, a 
zsidóságra pedig pogromok és a kitelepítés, a 
holocaust várt. A  román fasizmus eszmei arze
náljához tartozó gandirizmusnak a napi politi
kai gyakorlatban jelentkező némely konzek
venciái a vasgárdisták terror-uralmában s az 
antoneszkánus diktatúra idején mutatkoztak 
meg- _ „

A Samanatorul forrásvidékéről azonban 
nem csupán a xenofóbiát sugalmazó gandiriz
mus származott. Szintén ebből a szellemi mili
őből sarjadt ki C. Rádulescu-M otru roma- 
nizmusa, és ez — noha mindkét irányzattal 
érintkezett— ama "civilizált" vagy "emberarcú" 
nacionalizmushoz tartozott, amellyel a párbe
széd elképzelhető s talán eredményes lett vol
na. A romanizmus 1936-ban egy új nemzeti 
ideológia igényével, egy "új szellemiség kateké- 
ziseként" lépett fel. A Romanismul című könyvé
ben C. Radulescu-Motru summázta és új
rafogalmazta régebbi — a Junimea és a Sámán- 
torul tárházából is merítő— nézeteit, majd meg- 
á llap íto tta , h ogy  a régi rom án nem zeti 
iedológia korszerűtlenné vált. Tovább nem kö
vethető. A XIX. századtól örökölt nacionaliz
musnak adózott és kölcsönvett nézeteket 
terjesztett. Az első világháború egyébként érzé
keny csapást mért a múlt század eszmevilágá
ra, s ily módon az új érvényesülését gátló több 
akadály már elhárult. Az új felfogás ama köve
telménynek kell hogy érvényt szerezzen, amely 
szerint minden nép a saját egyéniségét valósít
hassa meg, és a saját történelmét, egyedi sorsát 
élhesse.

Európa korabeli hatalmi viszonyaival szá
molva, Radulescu-Motru a romanizmusban je- 
» » > y b Z y t e t á s a 4 .  oldalon
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» » >  folytatás a 3. oldalról

lölte meg a románság aspirációit hitelesen kife
jező felfogást és politikát, de leszögezte, hogy ez 
a szellemiség és politika nem azonos a fasiz
mussal. Míg a jjandirizmushoz közel álló Emil 
Cioran — a Radulescu-Motru könyvével azo
nos évben, 1936-ban megjelent — Schimbarea la 
fafä a Romania című munkájában (gyermekkori 
szorongásokból, a magyar csendőrtől való fé
lelem emlékéből is táplálkozó) magyarellenes 
kirohanásokra ragadtatta magát (később ezeket 
visszavonta), a romanizmus teoretikusa kate
gorikusan kijelentette, hogy felfogása semmi 
esetre sem sugall idengengyűlöletet23. Nichifor 
Crainic élesen támadta is a romanizmust, szer
zőjét p ed ig  antinacionalistának , keresz
tény ellenesnek bélyegezte.

A z ország fasizálódása, a demokratikus 
erők megosztottsága, az elkövetett hibák (pél
dául a Maniu-féle nemzeti-parasztpárt 1937-es 
választási egyezsége a Vasgárdával) egyre kilá- 
tástalanabbá tették a kisebbségek helyzetét. Az 
irántuk megnyilvánuló fokozódó türelmetlen
ség légkörében továbbra sem találtak többségi 
méltánylásra az olyan kezdeményezések, mint 
amilyen például egy kisebbségi etika kidolgo
zása v o lt  Azok a magyar gondolkodók és teo
lógusok (Tavaszy Sándor, László Dezső, Imre 
Lajos), akik ezt az erkölcstant körvonalazták, a 
román művelődés ismeretét, a kölcsönös meg
becsülést és együttműködést morális követel
ményként írták elő. Persze, nem szabad fi
gyelmen kívül hagyni, hogy a Dimitrie Gusti 
vezette bukaresti szociológiai iskola támogatta 
az erdélyi magyar falukutatókat, s arról sem 
lehet megfeledkezni, hogy nacionalista, revizi
onista hatások a romániai magyar közéletben is 
jelentkeztek. A  növekvő idegengyűlölet a mind 
virulensebbé váló magyarellenesség feltételei 
között azonban a kisebbségi közvélemény egy 
részében tovább erősödött az az érzés, hogy a 
helyzet kezd tarthatatlanná válni. Erdély refor
mátus püspöke, Makkai Sándor, aki a harmin
cas évek elején a régi birodalmi mentalitással 
való szakításra, önrevízióra s a kisebbségi létből 
kisajtolható értékek alkotására buzdított, 1937- 
ben kijelentette, hogy nem tudja "elképzelni a 
kisebbségi életnek semmiféle emberhez méltó el
rendezését, mert — mint írta — magát a kisebb
ségi «kategóriát» tartom emberhez méltatlannak 
és lelkileg lehetetlennek24."

14Makkai László: Magyar-román közös múlt, Bp. 
1948.250

15Nicolae Iorga: Contra dusmaniei dintre natii, 
Romanii si ungurii, Bp. 1892,34

lfrBeksics Gusztáv: A román kérdés és afajokharca 
Európában és Magyarországon, Bp. 1895

17Octavian Goga: Ideea nationala, in. Precursori, 
Buc. 1989,48-49

'Vlad Georgescu: i. m. 179 
'^Balázs Sándor Jászi Oszkár és a "Reoista Vremii, 

Századok, 1985,5-6
20Dávid Gyula: Váradi hídverés-1935, in Találko

zások, Kolozsvár-Napoca, 1976,199-207
21 Nichifor Crainic Programul statului etnocratic, 

in Ortodoxie si etnocraüe, Buc. 1940
^Nicolae Rosu: Dialectica nationalismuluí, Buc 

1936 30,36
°C. Radulescu-Motru: Romanismul, Buc 1939, 

130-131
24Makkai Sándor. Nem lehet, in Nem lehet, Bp. 

1989,107-108
(Befejező rész következik)

^s \h  >2T8r w w w "ds VB \Ss HSiW
~  07}  u J i  J j UA  Ii7} ű r i  ■

4 ------------------------- -------

A  VILÁG ÍGY MEGYEN

A HARMADIK VILÁGHÁBORÚ 
ÚJ HARCVONALA
Csecsenföldön alig két hónappal 

ezelőtt nyüt új harcvonal, s ítne ott 
messze nincs fegyvemyugvás, máris a 
világ egy másik, a Kaukázustól messze 
eső pontján szakad fel a háború sebe. 
"Az erőszak álljon távol a dolgoktól" — 
írta Comenius. Lássuk, hogyan állunk: 
Bosznia, Dél-Szudán, Algéria, Szomá
lia, Ruanda, Izrael vs. Palesztina, Cse- 
csenföld, Törökország vs. Kurdok — 
körülbelül ennyi a főbb erősen vérző 
pont, frontvonal. Most egy újabb seb
sor a béke hártyavékony felhámján: 
Equador vs. Peru, és fordítva.

A helikopterek után most már 
bombázzák és gyalogsági harcok, raké- 
taoigonákkal, nehéztüzérséggel. Mind 
a két latin-amerikai, nyakig eladóso
dott ország a két országot elválasztó 
határsáv mélyében rejlő kőolajforrá
sokra pályázik Norvégiát álmodnak, 
mely magas életszínvonalat vívott ki 
(de vívni is csak képletesen használt 
hozzá kardot) magának olyannyira, 
hogy még az Európai Unióba se lépett 
be. Volt már Latin-Amerikában futball- 
háború is (két ország közötti tűzharc
cal), efféle Európában csak a lelátókon 
zajlik, most is a Genua — E C. Milan

mérkőzésen a közönség botokkal, vas
lánccal, késekkel esett egymásnak; egy 
halott. Mi ez az algériai fundamentalis
ták egyik legutóbbi támadásához ké
pest? Harmincnyolc halott...

A harmadik világháború frontvo
nalain olykor tűzszünetek állnak be. 
Mint Írországban, Boszniában (a bihá- 
csi zárvány levételével) vagy Szomáli
ában, ahol reggel tűzszünet, este 
háború.

Milyen új frontvonalak nyitása 
vagy újranyitása várható? Ha Kolozs
vár polgármesterének nem sikerült Er
délybe polgárháborút csiholnia, több 
mint valószínű, hogy Kína elfoglalja 
Tajvánt, a Kurili-szigetek okán orosz
japán összetűzések előreláthatók, Mo- 
zambique-ban és Angolában kiújulnak 
a testvérharcok, Oroszország katonai
lag megszállja az egész kaukázusi tér
séget. Jöhet Prométheusz, ez egyszer 
tüzet oltani.

Sajnos, a Kávéházi Konrádok is 
egyhangúlag jósolgatnak. Valahol 
mindig háború lesz. így könnyű...

TRIURNUS
(Latinból fordította SZÁSZ JÁNOS)

TŰNŐDÉSEK (2)
Az ember holta után is él becsülőinek 

a tudatában. Különösen áll ez alkotókról. 
Ezért beszélhetünk például a most 225 
éves Köteles Sámuelről. Az erdélyi karte- 
zianizmus Apáczai Csere Jánosának 
mondotta őt valaki 1990-ben. Tette ezt 
nyüván úttörő voltára célozva s talán arra 
is gondolva, hogy a filozófiában is oly 
fontos módszer és rendszer szó utótagjának 
egyik legrégibb, 1138-as előfordulása 
mellett ott van a Fúrna és a Kuteles (olv. 
Köteles) személynév. Mivel a köteles ro
mánul funar, ennek hangátvetéses elírá
sára gyanakodhatnánk. Csakhogy itt 
széri (a Dömös melletti, nem a szilágysági 
Szérben élő) "kenyeret adó" szolgákról 
van szó (1. MonStrig I 93), tehát a Fúrna 
név a latin fumus 'kemence' szóhoz kap
csolódik logikusan (a Kuteles pedig az 
Obligatusnak is megfelelhet). A román 
funar a fune (=funie) származéka és kötél
verőt jelent. Véletlen-é, hogy ugyanez 
volt a román ftrengar egyik régi értelme? 
Nem véletlenül jut eszünkbe a lókötó szó, 
ha megtudjuk, hogy a ptrengar szinonimái 
közé számítanak ezek: om de nimic (sem
mirekellő), vagabond, golan, derbedeu, 
haimana, lichea, pu§lama (az utolsó négy 
török eredetű).

§
Mi a tehetségtelnül utánzó gondolko

dó (egyetlen szóval)? Epigondolkodó. Ha

finnyás, rangján alulinak véli azon elmél
kedni, hogy a sajátosan balkáni huligán 
huligolán-é.

§
— Anyu, ki hozott engem?
— A gólya.
— S a gólyát?
— Van Gogh.
— És honnan tudjuk, hogy ő van?
— Gauguintől.
A kakas csípje meg, a macska rúgja 

meg, és üsse meg a queue.
§
Stilustörténeti töredék. Volt vala a rene

szánsz, azután jőve a barokk, majd a ro
kokó. Az utóbbinak a barokkba való 
visszahajlása lett a barokkoké, ezt pedig
len a barokk neoreneszánsza követte, 
amelynek hazai neve: újbarakk.

§
Azzal vádolták, hogy írásának se íze, 

se bűze. Lenyelte a vád ésszerű magvát, 
és azon merengett, lesz-é hatása. Nos, lett, 
de nem fennkölt, nem fennköltemény.

§
Voltaire ördögi voltát bizonyítja-e az, 

hogy az 1882 és 1890 között, négy kötet
ben megjelent Voltaire-könyvészet szer
zőjének, Bengescónak (1848-1922) 
egészen Vlad Dracul koráig vezethető 
vissza a családfája, a neve pedig az ördö
göt jelentő cigány bengd-ra megy 
vissza?

SAJÓ H. PÁL
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PÁLL LAJOS VERSEI
Ó, GYÖNYÖRŰ...

(Salcea, 1961)
Ó, gyönyörű szép karácsonyi éj, 
Csillagokat gyűjt a földi kátrány, 
Négy arasszal a homlokom felett, 
Villanykörte s gyűrűző szivárvány.

Vagyok uram, kétméter magasban 
ltt;papjaid s a vaságysor felett,
Ők fújják az üdvözítő zsoltárt,
Én kérdezlek. Bár volna felelet.
Én Uram, félek a szenvedéstől,
S kínnal győzöd vesém, derekam, 
Többet ér egy boldogtalan boldog, 
Ha kezedbe megadnám magam.
Hálám? Miért? Ezt ki érdemelte?
A három barát lent az éneké,
S elúszom a horkoló barakkal, 
Valamerre Betlehem felé.

HÚSVÉT, FIRENZE
Gulácsy emlékére 

Lajos, ma ünnep van!
Firenze táncol,
Konfettizápor hull,
Galambraj ömlik 
Az ég kosarából, 
Megszámolatlanul. 
utakat, tereket,
Maskarás seregek

DARVAK,
FEGYENCEK,
KATONÁK
Köd van, hajnal, körben sátras füzek, 
az út szalag vége jól elrejtve,
Ötvénünkét szövetére fűztek, 
fegyver rándul, leng a lépésekre.
Csoszogó had, álomnyüvő népség, 
gönceit a mellén összefogva, 
bukottpör, ahova megidézték, 
tanúskodni sem kerültek sorra.
De megrándul, torlódik egymáshoz 
a tutajnép, hónapszámra álmos, 
s a katonák závárra markolnak,
hol ég nyilallik, deli vitézek 
adósai még egy igézetnek, 
méltósággal rebbennek a darvak.

Karátos szövete befedi,
Trombitás győzelem 
Forgószele fullaszt,
Fénnyel az Amo is 
Csordultig teli.
Lajos, ma ünnep van!
Az éj törtaranyból,
A dombon föltámadt Krisztuskirály. 
Vezess egy galambtoll 
Lebegő csónakján.
Merre van Na'Conxypan?

FÉLELEMBŐL
Vigalom, 
itt hagyom 
irgalom 
hajnalom.
Félheted a kilenc kertitörpét 
szabadon, a kaputok kinyitva.
Jobb volna, bántó mondatok felét 
tűzre dobnád, szétdarabolva.
Cicázik a szél, s tűri az udvar, 
kétszeres rém, amit nem mond el, 
mégis miből kél a paranoia, 
hangyasebes seregeivel.
Ezt íme illene 
megtudnom 
... irgalom.

ITT VAN...
Itt van az áldás, a sátán köröz,
Segíteni restek mind a ketten,
Követek, kit nem érhetnek tetten,
Lám szavuk volt; egy a szenvedőhöz.
Ó, e bűvös számytalan repülés,
A kétkedések rémei között,
Vállald az arcod, örök körözött, 
Ösztönödben személytelen ítélsz.
S ha van más csend, mint a végtelenség 
Szánjon meg a perc, e földi mérték, 
Muzsikáló királyok utasa.
Falkamorgással akik rád várnak, 
Biztossai minden zöld határnak, 
Rejtsen előlük hímzett kolozsma.

FELELET
"Higgyétek el, más nincsen miben hinnem" 

Bogdán László
Leperegsz, mint boldog homokóra,
Ki ensúlyát sem ismerte meg 
Sok intelem íratott a hóra,
Mi hajadra gyöngyökként pereg.
Nem kezdhetsz se te, se más új dalba, 
Tátoghatsz bár nyughatatlanul, 
Karmester, ki perceink uralja,
Nem hangoltat, semmit se tanul.
Őrizd magad, más meg nem őrizhet, 
boldogtalan értelem-igézet, 
a por, a mindenek tudója
marad, a vád, az üres ritmus, 
hogy rád szólott nyüzsgő Polonius:
"szél, vitorlád vállán ül, hajóra!"
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VERESS GERZSON

Tudom, de mégis
Jóri Juditnak

Egy évtizedet késtem, megbocsásd...
— ... d e m i más ez, mint szerelmünk 
term észetes öntisztulása, miközben napok 
tovapergő sortüzében keselyűk, vércsék, csókos 
árulások recsegtek át fejünk fölött az égen.
Fülünkbe lobos április liheg: ámokfutó- 
m űvész; arcait váltva alakoskodik. Épp esők  
suhogó függönyeit dermeszti jéggé leheletével, 
állunk e kulcsanincs tükörteremben, jégcsapok 
leeresztett csillárai közt, önnön tekintetünk 
zárótüzében, s de m essze vagy: velem . Ölelést 
gyújtana a m ozdulat, ám m egszegik a szó  s lecsüng  
a kéz: egy évtizedet késtem, m egbocsásd, magamban 
hatálytalanítom az időt, kioltom, egy  tettenért 
percében rádtalálok s untig faggatlak — mit 
csináltunk másul? Mert egyként árulás volt 
távozásod, és árulás volt eddig-maradásom, s most, 
hogy utánad megföldindulok, tudom, hogy árulás 
volt m inden a z u t á n !  s dőre kísérlet 
m inden nekifeszülés a kilakoltatásra, mert 
"tudom, túl az egymásnak kim ondott szavainkon: 
m ég egyszer m egszólalunk, noha nem szavakkal, 
igen, immár szavaktól szabadon, 
életünkkel és szerelmünkkel kim ondva m égis 
ezt az egym ás fogságába szabadító szabadságot!"

Tudom, de mégis
Emberléptékű és m égis hetedhét 
szerelem m el szeretnélek szeretni.
Érzed-e? Koronaérett főm  m ost 
lásd lehull válladra és m egül.
Hidd: hűség már ez is. H űségem , 
m it neked és csak neked mentettem át 
halálirányos, vágtás életem egyre 
csúfosabb árulásain. Nyaram: rosszul 
időzített tavasz. H ogy dele lenne 
"pompás férfikor": fenéket. Ily ámítások 
évada lejárt. Tudom, de m égis, ő s z  jön; 
elszabadult színek tébolydájába csuk 
a búcsúzás. Látod, távolban kék kendőjele 
m iként lobog ólom lón om ló ég alatt?
N em volt játszóterünkön hinta leng, 
köröttem ribanc, cafka szél riszál: 
szétm ázolná utolsó arcodat. Kéll ez 
nekünk? Utolsó tangó, könnyek, ájulások?
Kössön m eg emlék gyantájában arcod, 
legyen borostyán, szép medália...?
KeÚ ez nekünk? Tested sudara itt 
áramlik át szó- s sorközöknek hasítékain, 
így  vers e vers, ha vers egyáltalán.
M íg élet: életünk. Adassék hát nekünk m eg  
a hűség szenvedélye —  nem  szóficam! —•, 
az érző értelem. Vedd: maradék —  de 
kezedbe ajánlom —  félrecsúszott-nyakkendő 
életem.

Micsoda ringlispíl volt ez a téli
Fülledt május lesz, gondoltad, ugye, 
mire egy  szál rémült virággal megjövök?
S lám itt vagyok. N em  vártam fűzendüléses 
zöldindulásra, fákon tenyérnyi levéltávirat 
sem  jelezhette érkezésem. Csak szinte 
testtelen átutaltam magam e márciusba, 
parádézzam  a tél közelítő fegyverletételén.
Veled. A  szilveszteri üvegeket, remélem,

beváltottad már ropogós hajnali kiflikre, 
joghurtra: ez a nedvek diadala az értelem  
fölött. Fülledt május lesz, gondoltad, 
ugye, s  lám itt vagyok: tocsogó márciusban, 
hótlan és hóvirágtalan csöngettyűzök  
ajtód, ajtónk előtt. H ogy m i riasztott 
ki egy másik versből, nem tudom; fő, 
hogy ebben a versben itt, veled. M ég 
forralt bort mérnek a nyárikertben, Jojóék 
repertoárja sem  változott, a törzsvendégek  
arca visszajár. Micsoda ringlispíl volt 
ez a tél, micsoda! N ap lesdekel sodronyzott 
ég alól le ránk, s találgatom, hogy mit 
kezdjek magunkkal ez önmagát m egelőző  
találkozásban. N em  lelkesít az évszak  
árulása, ez a tavaszra törő lázadás; minek.
Bent intéződnek közös dolgaink sejtcellák 
m élyein, a kézenfogva-közös ámulások  
a város untig ismert díszletei közt: 
önámítás —  lefejthetetlen tartozékai 
e kapcsolatnak, m ely érik bennünk: almában 
a nyár. Kamaszdélutánok pirulnak el sorra 
emlékeimben a jogerőre em elt férfikor 
em e kései előszobájában, ahol legfennebb 
régvolt eleim szarvasagancs-trófeáira 
aggathatom fel-felcsaholó kételyeimet...
Mert dél van, érted-e? S tizenkettő nem  
m indig egy tucat! Bújócskázzunk hát 
szédült-önfeledten, ki tudja, hátha 
visszatér a hó, visszaszólít m agam hoz engem  
is, így: magam távolába! fényhasítékos, 
ájult májusig, mikor — de tényleg —  egy szál 
rémült virággal végképp  
megjövök.

Dobai Péter

£o<l ihftöftV'
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LÁSZLÓFFY CSA BA

AZ ÖZVEGY ÉS A HALÁL
M egpróbálom lefesteni nek

tek  b arátom  ö z v e g y é t .  N em  
olyan biztos, hogy az özvegyecs- 
kék satnya fácskához hasonlíta
nak, m ely  törött, fekete ága miatt 
sóhajtozik. Igaz, a piac mellett a 
tem ető is  fontos teendő lett (most 
is oda tart), de legalább egyedül 
van, nem  beszélnek a fülébe.

C sak  az orra e lé  n ézn i, s 
egyenletesen lépni m egkím élt ci
pőjében. Persze óvatosan: a síkos 
sárban nem  könnyű m egm ászni 
a meredeket. A  temető soha nem  
nőtt a szívéhez (nem is az ő ha
lottjai). Hát az otthon? A  mellén  
összekulcsolt kézzel, derm edten  
fek vő  valakit lát, olykor m ég  
m ostanában is. Körülötte fecs
kendő, vatta, orvosságos üveg
csék , poharak, k isk an alak  —  
csupa rendetlenség. G yöngédség  
nélkül bár, de m indegyre tisztába 
tenni, m egfésü ln i, m egm asszí
rozni azt a valakit. Levágni a kör
m ét ("ahogyan egy közönséges 
díszcserjét megnyesünk" —  ez is 
k ö lcsö n v ett szö v e g , ráragadt, 
nem  az övé). Szerencsére nem  
hallja már éjszakánként a hörgé- 
seket, a zihálást. Kiürítette az író
asztalfiókokból a sok limlomot, 
rendberakta a dobozokat —  kü- 
lön-külön a hivatalos iratokat, 
fé n y k ép ek e t , em lék tárgyak at  
(már amit el nem hajított), hogy  
n e romolják tovább napról napra 
a ház; a szoba levegője. (N em  áll
hatja az olyan fellengzős szava
kat, mint a Hangulat.)

"Egyedül vagyok, nem  füg
gök senkitől."

A  virágok elhervadtak a sí
ron; m egint lyukas nylonzacskót 
hozott —  mire fölért, a v íz  kifolyt 
belőle. Letaposott, horpadt sír- 
hantok  k ö zt forgo lód ik , tesz- 
v esz , igazgat. Egész lényében  
m éltóság  van m ost is, jóllehet 
m inden m ozdulata céltudatos, 
kiszámított, m int m indig. Elhiteti 
magával, hogy m egnyugtató az 
üres tér, az em óció nélküli csend. 
N em  érti a korosztályukat túlélő
ket, akik riadtan, lármásan szip
pantják be a maradék illatfelhőt. 
A  m egboldogult (mennyire hoz
zá nem  illő ez a fogalom!) soha
sem  hagyott m aga körül egy  kis 
üres teret; úgy halm ozta a történ
teket —  amik nem  is  vele estek 
m eg, hanem mással, máskor, má
sutt, ki tudja, mikor, vagy sehol 
—, mint az a bolond ismerősük, a 
"műgyűjtő", aki a kihalt családi
házakból vagy az ószerről sze
dett ö ssze , sokszor hasznave
hetetlen tárgyakat is.

Ül az özvegy  a kem ény fapa- 
don, várakozik, m int a rabok. 
N em  sietős hazamenni, nem kell 
félni, hogy  ég a ház (nem tüzel

nek benne szenvedélyes gondo
latok); hogyha elm ozdít egy-egy  
tárgyat, nincs akit fölingereljen 
v e le . L egfeljebb  k ap arászást  
vagy vízcsepegést hall, de zihá
lást csak álmában. Miért hullám
zik hát szaporán a keble, hisz 
nincs benne szorongás, félelem, 
hogy őt is eléri a romlási folya
mat? A  ház (az övé) már nem  
engedi m egerőszakolni magát.

N em  kapkodva, biztos suhin
tással öli m eg a sírhalom szélén  
vonagló utolsó gyertyalángot, s 
elindul, ahogyan a párnázott ko
csik suhannak, az idős hölgyekre 
jellemző finom, m egnevezhetet
len  hangulatkeveréket hagyva  
maga után. N eki nincs szüksége 
m ár h o lm i túlélési dinamikára. 
(Hol is olvasott erről?) Magában 
beszél, senki sem  hallja. Nem  tar

tósak másra, hogy a gázzal otthon 
spórolni kell, a nagy rojtos ken
dőbe bugyolálva szokta nézni a 
tévét a kopott huzatú fotelban. 
A m i tör tén t, m in d en  il lú z ió  
volt... M éghogy a szenvedélyek! 
A z az undok filmrendező, aki be
ismerte, hogy számára minden  
szereplő rokonszenves, egyiket 
sem  próbálja elítélni. A z üyenek  
adnak lovat az aberrált alakok, a 
szadista gyilkosok alá! ő k et csak 
a hazugság érdekli. A  kis, ártal
matlan elhallgatások, melyek a 
maguk képére alakítják azt, aki 
velük él. M eghogy a tünetek való
ságos tájjá változnak, félderíthetet- 
len tereppé - s ettől kell tartani 
igazán?!

Hazafelé indul az özvegy, kis
sé fáradtan, maga sem tudja, mi

től. M ég gondolni sem  jó a káros 
em óciókra (m indig attól rette
gett, hogy átvihető, "az azonosító 
gondolkodás szabályai szerint", 
egyik szem élyről a másikra; ak
kor már inkább az apátia, mint az 
aberrált állapotnak akárcsak az 
árnyéka is). A  távolságtartást 
ajánlotta m indig a felajánlott kö
zeledés, hát m ég a katarzissal já
ró b ű n b ánat h e ly e tt , am íg  a 
m egboldogult élt. A  kiengeszte
lés m echanizm usa kockázatos: 
számításokat vagy újabb ellenke
zést rejthet magában.

Különben is már késő. Ö zve
gyi státusában nem fenyeget ve
szély, h o g y  tapintatlan  e lszó 
lásával "véletlenül" leleplezi va
laki előtt férje egyik vagy másik  
kedvenc "mítoszát". Mi maradt 
neki, igaz? Kis heherészések két

színű, pincérhajlongású, vagy a 
politikára suszterként kacsintga
tó egyének társaságában. Az 1-es 
zónában visszaszorult túlélési dina
mika válasza először az ellenségeske
dés, majd a düh; még lejjebb nyomva 
dühöngésbe kezd, ez alatt következik 
a félelem, a rettegés. Végül— a halál 
szintje fölött— az apátia... M indez 
a múlté. Csak bűntudatát ne te
gye próbára semmi, mint a múlt
koriban, amikor nem találta a 
lakáskulcsot, s amint megfordult 
az erkélyre visszasütő naplem en
tében, kép- és hangfoszlányok  
szálltak fel hozzá a hirtelen felra
gyogó ködben. 'M üyen volt az 
apád?" — hallott egy gyermek- 
hangot. A másik, ismerős hang 
válasza kivehetetlen volt. Majd: 
"Bajuszt viselt, ugye?"... A köd

máris tovatűnt. Utca és képzelet 
üressé vált megint. Egy patkány 
zörgette m eg a szem étkupacot, s 
ú gy cikázott el szem e előtt, mint 
a borzalom. Szinte hálás volt ne
ki, hogy  segített a kijózanulás- 
ban.

Máskor földre szegzett tekin
tettel sietett haza, s rálépett vala
mire. Tudta, h ogy  pénzt talált 
megint. Lepillantott —  egy  húsz
dolláros vo lt —, s váraüanul, 
m inden ok nélkül elfogta a pánik. 
S már látta is magát, amint futni 
kezd egy  iszonyatosan hosszú, 
hom ályos folyosón, de valaki ki
nyúlt egy ajtón, mire ő kifulladva 
talán sikoltott, de nem  hallatszott 
a nyitott ajtón túli helyiségből rá
törő zenebonától. Cella vagy har
madrangú garzon, ahová vinni 
akarják?! Szaggatott sírása térí
tette  m a g á h o z . L ekuporodva  
kémlelt az utcán, egyik kezét a 
szem e elé tartotta, a másikkal rá
tenyerelt a húszdollárosra.

Már a tükör előtt áll a szobá
ban. Óvatosan fésüli rövidre vá
gott haját, nehogy hullni kezdjen 
puha csomókban. A  tövében sö- 
tétebb; m ost látja csak (vagy hiszi 
el), hogy  a sovány arc sápadtsá
gára a szőkítés egyértelm űen rá
duplázott.

A  házban fok h agym aszag . 
Volt, amikor hazavágyott. M e
lyik lehet a mélypont?... Elsüp
pedni (m indegy!), de csak hó
hullásban. Érthetetlenek a szen
vedély megszállottjai, akik a leg
nagyobb odaadásra képesek, s 
ugyanúgy a legnagyobb árulás: 
ra.

A z érzelmi kitárulkozás irri
táló. 'M it akarsz?" Mintha egy  
árny ellen hadakozna m ég ma is. 
"Semmit." Egy angyalinak látszó 
(ludferi) vigyor, s már hajította is 
le magáról a nadrágot. Honnan a 
hang, m ely be akarta csalni őt is 
a bűntudat kelepcéjébe? S a gúny  
benne, a visszautasítotté: "A fele
ség, lám, bármikor pótolhat egy  
olyan tanítónénit, aki óra után 
nem engedett haza az iskolából, 
így  töltvén ki rajtunk lappangó 
szadizmusát."

Ég a szoba, a tükör, az elha
gyott kettős fekhely. Mit várnak 
tőle ezek az esték —  m ost, midőn  
sem mi sincs, és m inden elvisel
hető, m ert nem  kell gondoln i 
másra? Meneküljön a padlásra, a 
becsípődött szárnyukkal verdeső  
galambok közé, ahol senki sem  
látja?... Ezzel szolgáltatná ki ma
gát a legjobban —  önmaga előtt!

A m inek  eltüntettük a n yo
mát: nincs.

S aminek nyom a van a lelkiis
meretben?

(Másik lehetséges befejezés)

"Korán van. Teszek-veszek.
N em  ér huzat. N em  bánt a 

halhatatlan."
1994. október
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fE A Í N V  M Ú M IA  35
It a m a jd  m in d e n  rabszo lga  nép  
já rm á t m eg u n va  o la jra  lép

szerkeszti: 
Fekete  V ince '95

DEMÉNY PÉTER 
VÁGY
Csak én vagyok. Esztelen 
Keresem melletted a vágyat.
Eddig te hajszoltál megérte,
De nem mondtad, hogy megtaláltad.
Csak annyit tudok, hogy itt a kezed, 
it t a melled és alattad az ágy,
És fölötted a plafon, nem az ég
Ezt mind tudom, de mindez nem a vágy.
A kezem hóié, siklik testeden,
Végigmotozza minden porcikád.
Aztán felállók, és, akár a vak,
Kitapogatom az egész szobát.
Asztal, szék, szekrény —  a vágy nincs sehol. 
(Mint fa fény nélkül, egyre korhadok)
És amíg kerestem, üres lett az ágy.
Az ablak előtt térdreroskadok.

VERS IV.
A vers a tarlón elszórt búzaszem, 
Szerelmes galambok, csúnya csókák, 
Halált rikoltozó varjak,
Tojáson kotló tyúkok,
Sarkantyúikat pengető kakasok eledele.

A FELÉLEDT SZERELEM
Hát föltámadt a szerelem, 
Végiglebben a városon, 
Kicicomázott teteme 
A terek körül ácsorog,
Mindegyik ablak nyitva most,
És kitárulkozik a ház,
Bekacsintnak a csillagok,
És megtermékenyül a gáz.
Apolcra mászik a kefe,
Fölhevült testük összeér,
És a kamrában fekete 
Zacskótól szül majd a kenyér.

M A D A R A S  P É T E R

JÓ, HOGY NAGY
Jó, hogy nagy a kezem, 
jókora fikuszlevél; 
nagy lapos kő a fejem, 
töredezetten fehér.
Jó, hogy nagy a kezem, 
s arcom repedésein á t 
sok apró, szürke szemem 
nem látja az éjszakát.
Nem látja sem a nappalt, 
s mikor azt hiszi, nem él, 
lepörren száraz zajjal 
egy sárga fikuszlevél.

DARAB ÉG
Nem hull nyakunkba az ég. 
Kifogják a fellegek; 
ez a súlyos őszi köd. 
Kátrány van a panellen, 
és szurok.
Mögöttem puffan. 
Valamilyen madár. Az égen 
szurok-fekete madarak. 
Néha mögöttem puffan. 
Darab ég.

PACSAGÖPÖCS
Csöpög a csap 
Hallanom kell 
Pacs agöpöcs 
Elek monallah.

VAKABLAK
Szobádnak vakablakai vannak.
Nem tehetsz róla, mondod. Nem is a te szobád. 
Úgy kaptad. Benne élsz.

B E N Ő  ATTILA 
F O L Y A M
Morajlik, folyamzik szüntelen az ár. 
Sodor bennünket, tárgyainkkal szalad. 
Hullámarcunk megvillan az ég alatt, 
majd kisimul a hegyek lábainál,
ha feloldódunk e sodró kényszerben, 
ha testünk, lelkünk végleg elmarad, 
és már nem én vagy te, csak a víz lebben.

FECSKE ZÁRÓJELBEN

Nem a tiéd?
Simogasd meg a falakat, 
hallgasd, hogy lüktet bennük a véred. 
Érintsd meg a vakablakok mélyedéseit, 
de csak óvatosan,
nehogy ujjúiddal megsértsd a szemed.

TEKINTETEK
A tekintetek összecsapnak. 
Kardok élei pengnek köztük, 
téged fölsebez, engem karcol 
éles fénye a szemeinknek.
Védekezz, magam én is óvom, 
mert ha sértve, sebezve állunk, 
felbuggyanhat a bensőnkből az, 
ami rejtve kering a vérben.
Óvd és védd magad a szememtől, 
ha lesújtani készül éppen.
Állj vigyázva e küzdelemben, 
bár hiábavaló, szánalmas:

Zárójelbe zárva verdes a fecske.
Nincs kimondása. Lélek dobozába 
zsong a zsoltár, és nem suttog a hangod 
a papíron. Az, mi legbelül zendül, 
a betűkbe vésve csak hieroglif, 
megkövült fecskeszámy, néma jelentés.

VAGY
Csöndellő hold kel benned vagy áradó nap,
könnyű árnyékod vetül rám, vagy szemed nehéz fénye
őrizlek, mint gyöngyhalász 
tenyerében a parányi csillanást.

vesztesek lehetünk csak, hogyha 
mint könnyű szövet, az árnyékom 
újra felhasad az arcodon.

!

Egri István grafikái
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GYÖRGY ATTILA KARCOLATAI

ESŐÁZTATTA 
APOKRIF
TÖREDÉK 
A MINDENKORI 
ARARÁT 
HEGYÉRŐL
és még mindig csak esik. 

Esik, mint ama első napon, a 
teremtés napján, esik, mint az 
özönvíz harminckilencedik 
napjának éjszakáján. Könyör
telenül, egyhangúan, indula
tok nélkül. Az idő végtelen
ségének tudatában lévő isteni 
egykedvűséggel. Esik, aho
gyan mindig is esett és esni fog 
a kezdetektől az idők végezeté
ig. Nincs más az esőn kívül, és 
soha nem is történt más — csu
pán az eső különféle megjele
nési formái öltötték a hétköz
napi csodák köntösét.

Nem vagyok egyedül, aho
gyan sose lehet egyedül az em
ber, ki át képes látni az eső
függöny monoton fátylán, és 
megízlelheti az első és utolsó 
létezést — a teremtés első, a 
vízözön harminckilencedik 
napjának magányát. Minden 
és mindenki jelen van az eső
ben; lehetséges lehetősége 
mindannak, ami a teremtésben 
foglaltatik. Csak a szó, a ki

mondhatatlan, a megismerhe- 
tetlen létezésének hite kell hoz
zá.

Nem vagyok egyedül. Mar
quez valahol itt ül a szobám
ban: ágyam szélén, az íróasztal 
melletti lyukas széken, négy
zetméternyi erkélyemen. In
nen nézi szeretett Macondóját 
— és esik az eső, Macondóban 
hull az eső: kezdetben vala az 
eső és vala Macondo, így te- 
remteték a világ, és a világ és 
Macondo egy vala... És egy 
marad a világ végezetéig.

Esőből vagyunk, esőbe vá
gyunk, esőből van a káprázat 
fátyla, mely eltakarja előlünk 
az esőt. Nincs miért, mikor, 
mines merre és meddig. Nincs 
idő, nincs tér, nincs ok és nincs 
okozat: csak eső van, minden
hol, mindig, mindenért. Egy
szerre van fönn és lenn, egy
szerre van itt és a világ végén, 
életet adni és életet pusztítani. 
Eső formálta meg az első agya
got, esőszelek leheltek lelket 
bele, és végül, az eső bomlaszt 
minden élőt porrá, agyaggá, 
hogy újra kezdődhessen az 
időtlen idő átélésének miszté
riuma.

Esik az eső, könyörtelenül, 
egyhangúan, mindörökké: — s 
én, Noé, kötelességemhez hí
ven ismét útnak indulok.

GYAKORLATI 
TANÁCSOK ÉS 
ÚTMUTATÁSOK 
A SÁRKÁNY 
LEGYŐZÉSÉHEZ

Vannak emberek, mint pél
dául az én barátaim többsége 
is, akik szerint a legjobb és leg
kényelmesebb megoldás, ha 
széles ívben elkerüljük azon 
helyeket, ahol feltételezhetően 
sárkányok tanyáznak, és ilyen
formán kizárjuk a kellemetlen 
konfliktus lehetőségét. Az 
ilyenfajta vélekedés azonban 
teljességgel naiv és hallgatag 
emberekre vall, hiszen az már a 
gyerekek előtt is teljesen nyil
vánvaló, hogy előbb-utóbb, 
életében legalább egyszer, min
denki találkozik a Sárkánnyal. 
Akadékosabb barátaim erre 
ugyan azt is mondhatnák, 
hogy még mindig meg lehet 
próbálni a konfliktus békés 
úton való rendezését; ez vi
szont egyrészt, ismerve a Sár
kány kiállhatatlan és kötekedő 
tenné- szetét, teljességgel lehe
tetlen, másrészt, aki ezt állítja, 
annak fogalma sincs arról, 
mekkora elégtételt jelent a Sár
kánnyal megküzdeni. Hát ha 
még győz is az ember! Erre 
ugyan még nem volt példa, de 
hát, Istenem, minden kezdet 
nehéz, s épp megérett az idő 
egy bemutatóra.

Mindenekelőtt, a küzdelem 
kezdetén, nem mindegy, hogy 
a Sárkány ragadja meg az em
bert, vagy az ember a Sárkányt. 
A közhiedelemmel ellentétben, 
jóval előnyösebb, ha az első va
riánst választjuk, ugyanis ek
kor mindjárt biztosan tudhat
juk hogy, na, ez jól elkapott. 
Míg ellenkező esetben ezt soha 
nem tudhatjuk. Márpedig a bi
zonyosság föltétlenül szüksé
ges a harchoz.

Nagyon fontos az is, hogy 
csendben, kiáltozás, sikoltozás, 
sivalkodás nélkül, és egyálta
lán a lehető legkevesebb feltű
nést keltve viselkedjünk. így 
mindvégig meg van rá az esély, 
hogy közelünkbe téved valami 
gyanútlan, bolyongó egyén, és 
legalább részben elvonja a Sár
kány figyelmét. Ha segítségért 
kiabálunk, akkor egész bizto
san sikerül mindenkit elriasz
tanunk a környékről, és a Sár
kány csak ránk összpontosít
hat.

Föltétlenül módot kell talál
nunk arra, hogy a küzdelem 
hevében, lehetőleg társalgási 
modorban közölhessük a Sár

kánnyal: mindaz, ami ott fo
lyik, minket tulajdonképpen 
egyáltalán nem'is érdekel, a 
harcot csupán ú ri passzióból vá l
laltuk, és jelenleg egyetlen do
log tud zavarni, éspedig a 
Sárkány enyhén bűzös lehele
té. Lévén a Sárkány nagyon ér
zékeny teremtés, ettől meginog 
önbizalma, és a harc további 
időtartama alatt erősen igyek
szik száját összeszorítva tarta
ni, és elfordítani fejét. így 
pedig, teljességgel érthető mó
don, sem harapni, sem tüzet 
okádni nem tud.

Nem árt, ha időközben be
folyásos ismerősökkel, magas 
polcra került rokonokkal di
csekszünk, megemlítve azt is, 
hogy esetleges bántalmazá
sunk beláthatatlan következ
ményekkel járhat. Ettől ugyan 
nem fog megijedni, viszont os
toba kérkedésünk borzasztóan 
fogja idegesíteni és zavarni.

Ha a fentebb leírtak ellenére 
a Sárkány mégiscsak fölénk ke
rekedik, legjobb, ha beszünte
tünk mindenfajta ellenállást, 
barátian vállon veregetjük, és 
közöljük vele, hogy adja meg 
magát, mivel semmi esélye 
sincs. Ekkora szemtelenséget 
már képtelen elviselni, és vagy 
agyvérzést kap, vagy megpuk
kad. Ha nem, akkor pech.

Létezik különben olyan vé
lemény is, miszerint a Sárkány, 
mint önmagában való realitás, 
nem létezik, csupán illúzió, 
káprázat, tudatalattink obskú
rus teremtménye. Sajnos, az el
mélet bármennyire is tetszetős, 
hirdetőit mindmostanáig me
netrendszerűen fölfalta egy 
markába röhögő sárkány.

Egyébként, általánosan el
terjedt vélemény szerint, igen
igen helytelen dolog a sár
kányok ellen küzdeni, lévén 
hogy ők semmi rosszat nem 
akarnak, és egyetlen céljuk az 
emberek boldogítása. Ugyanis 
még senki sem bánta meg, ha 
ellenállás nélkül megadta ma
gát a Sárkánynak.

Én mégis azt mondom, ha 
csak egy mód van rá, ki kell 
nyírni a bestiát, még ha utólag 
erre ráfázunk is. Mert az, hogy 
egy ilyen koszos, hájas, undorí
tó, pikkelyes, (pfuj!) valami ál
tal legyőzettessÜNK, az már 
mégiscsak sok. Ezzel minden 
becsületes, gerinces, magára 
valamit is adó ember egyetért. 
Sőt, erről ugyanígy vélekedik 
legjobb barátom, a Sárkány is.
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HÉTKÖZNAP, DÉLELŐTT
— Megérkeztünk — mondta 

az alacsony kövér, s miután kibe
tűzte a felpuffadt préseltlemez-aj- 
tó fölötti számot, visszább lépett, 
intett az ott várakozó munkások
nak.

— Feszítsék fel!
Öten voltak. A  kis kopasz vég

rehajtó, egy hórihorgas rendőr, aki 
inkább emlékeztetett juhászbojtár
ra, mint az állam kék egyenruhás 
emberére, s a két salopétás mun
kás. Mindketten termetesek vol
tak, salopétájukat a ruhájukra 
vették fel, látható volt öltözetükön, 
hogy sietve kapkodhatták maguk
ra. E gyikük, le tév e  a szer
számosládát, benyúlt a hóna alá, s 
a felgyűrődött pulóverét igazgat
ta. A  másik a lépcsőház foghíjas 
ajtaja mellett állt, egy almát maj
szolt, s unottan köpködte szerte a 
magokat az amúgy is koszos lép
csőház cementpadlójára, fél sze
mével a rendőrt s a kis köpcöst 
méregette. Gyalog érkeztek a Hol
land-blokkoknak nevezett nyo
mornegyed savtól felmart, pené
szes, koszos tömbházainak egyi
kébe.

— Nem kellene előbb inkább 
kopogtatni— vonakodott az, ame
lyiknél a szerszámosláda volt. Az 
is lehet, hogy itthon vannak.

A  végrehajtó szembefordult.
— Fölösleges. Érti?
Azár könnyen engedett a feszí

tővasnak. A  másik a csutkát beha
jította a lépcsőfeljáró alá, vállával 
meglökte, s az ajtó hátracsapódott; 
a fémkeret és a kulcsfej pendülve 
hullott a cementre. A homályos e- 
lőszobában, szemben a meghök
kent fe sz ítő sse l m eg a lökés 
lendületétől hirtelen belépővel, 
egy negyvenöt év körüli férfi állott.

— Jó napot — mondta csende
sen, s egy cigarettát kotort elő a 
zsebéből, majd átnyúlt a fogason 
lógó kabátjához, gyufáért. Rágyúj
tott.

— Uram — szuszogott előre az 
alacsony kövér. — Tudja... Meg
kapta?...

— Hogyne — szakította félbe. 
— Parancsoljanak. — mondta rez- 
zenetlen arccal, mozdulatlanul. A  
keskeny folyosót testével majd
nem teljesen elzárta, mellette se ki, 
se be nem lehetett volna mozogni.

— Ha megengedné... akkor mi 
most bemennénk — köszörülte a 
torkát a kis kopasz.

— Természetesen, uraim — vá
laszolta tompán a férfi, s jó mélyre 
leszívta, majd hosszú, egyenes 
csíkban kifújta a füstöt. Vékony, 
szikár termetű volt, arcát barázdák 
szelték át. Az a típus, aki legalább 
.tíz évvel többet mutat koránál. Ko
pott, viseltes nadrágot, gyűrött pó
lót viselt, lábán tornacipőt Még be 
sem volt fűzve, a zajra futtában 
kapkodhatta csak magára holmija
it, borzas, még fésületlen haja is

erről árulkodott.
A kis kopasz, még mindig az 

ajtó között állva, kinyitotta táská
ját.

— N é z z e ... tudom , hogy  
mennyire... kellemetlen ügy. Én tö
kéletesen... megértem magát is...
— Zsebkendőjével végigtörülte a 
homlokát, s visszafele sandított a 
munkásokra meg a mélák rendőr
re. Azok egyik lábukról a másikra 
álltak, toporogtak. Arcuk mutatta, 
hogy mennyire feküdt nekik a do
log. A  rendőr pedig, ahogy észre
vette  a végrehajtó határozat
lanságát, most, fontosságának tu
datában előbbre lépett.

— Nézze, itt van a papír — 
kotorászott táskájában a kis ko
pasz.

— Nocsak — mondta a férfi, 
szívott még egyet, majd ledobta a 
csikket maga elé, s cipője orrával 
komótosan szétdörzsölte a földön.

— Esetleg felolvashatom...
— Szükségtelen.
Az öreg bal kezével újból letö

rülte a homlokát, széthajtogatta a 
papírt.

— Hadházi Imre, Hadházi Luj
za, Had...

— Egyedül vagyok— szakítot
ta félbe hűvösen. Az arca merev 
volt és seszínű.

— Hány óra? — fordult vissza 
a végrehajtó a rendőrhöz, hogy za
varát leplezze. Tizenegy volt Tás
káját letette, kigombolta az ing 
nyakát. Nem tudta, mit mondjon.

— Meleg van — fújta ki magát.
— Elváltak? — próbálkozott bizal
masabb hangot megütni.

Az intett, hogy nem.
— Akkor itthagyták — sóhaj

tott fel tettetett szomorúsággal, s 
hátraszólt a lépcsőkorlátnál hal
kan suttogó munkásoknak.

—  A zt hiszem , kezdhetjük!
Az egyik betaszította a szer

számosládát a lépcsőfeljáró alá, 
majd mindketten lassan előrejöt
tek, az ajtónál megálltak, és tanács
talanul néztek a végrehajtóra. 
Egyikük megszólalt.

— Megkérjük a főbérlő elvtár
sat, álljon félre valahova, hogy tud
junk dolgozni. Háromig van a 
munkaidő, legalább kettőkor vé
geznünk kell, hogy még idejében 
visszaérjünk a vállalathoz.

A férfi megmozdult.
A végrehajtó megkönnyebbül

ten sóhajtott fel.
Hogy kijöhessen, félre kellett 

államuk, mindannyian kiléptek a 
lépcsőházba. Most látták csak iga
zából, ahogy elhaladt mellettük, 
hogy milyen vézna.

— Ez könnyen ment— mondta 
az egyik munkás, ahogy a férfi ki
lépett a tömbházból a szabadba.

— Még jó, hogy nem kezdett 
drkuszolni — dörmögte a másik 
—, a múltkor egy hasonló esetben 
a fickó késsel jött nekünk. Kinek

hiányzik egy plusz lyuk a bőréről.
— Ez alig áll a lábán, nem lá

tod, részeg... — intette le az előbbi.
Beléptek a szobába. Alig volt 

bútor, amit kivigyenek. A kisebb 
dolgokkal kezdték. Nehezen bol
dogultak a keskeny előszobában, s 
a félhomályos, piszkos lépcsőház 
kanyarulataiban. A  rendőr felment 
az emeletre valamelyik leendő  
"klienséhez". Az alacsony kövér 
álldogált egy keveset, nézte a cepe- 
kedő munkásokat, majd elunta 
magát, s kilépett a tömbház elé.

A férfi egy használt traktorab
roncson ült, amelyet homokozó
nak rakhattak oda a gyerekeknek; 
bal kezével a homokban babrált, 
tekintetével a gumi egymásba ka
paszkodó, egymást segítő, körbe
futó rácsozatát követte. Valahol, a 
tekintete elöl már elkanyarodni ké
szülő hajlásban egy "lépcső" helye 
üresen tátongott; szeme ezen álla
podott meg; kiszakadhatott vala
mikor, ezért dobhatták ki ide; ott, 
azt a foghíjas részt, ahol a fogak 
monotóniája megszakad, azt néz
te, tudta, hogy túl, ahol a szem így 
leülve nem láthatja, a fogak ka
paszkodnak tovább körbe-körbe.

A munkások káromkodva szu- 
szakolták ki a behemót nagyágyat 
a lépcsőház foghíjas ajtaján.

— Hogy az istenbe vitte be ez 
ide?

— Legszívesebben szétverném 
a fejsze fokával.

— Az ilyeneknek a fejüket is 
szét kellene loccsantani! Úgy tett, 
mintha nem is hallaná az egészet 
Gyufaszálakból egy háromágú, 
villaformájú valami volt kirakva 
előtte a homokon. Azzal babrált.

— Az mi! — lépett melléje a 
végrehajtó.

Nagy ámulatára a férfi csende
sen, mintha csak magának, ma
gyarázni kezdett.

— Egyetlen mozdulattal ki le
het dobni — mutatott a valami kö
zép ső  ágára. — M int a s z e 
métlapátból a szemetet — mondta 
maga elé, miközben fel sem nézett

A kis kövér elgondolkodott, 
szuszogva leguggolt a férfi mellé, 
elmozdította előbb az egyik, majd 
a másik szárat. Aztán zavartan 
visszatette mind a kettőt.

— Nem megy — mondta egy 
idő után. — Csinálja maga!

A  férfi egy ügyes mozdulattal 
áttett egy szálat, s a szemét máris 
kívül volt a lapáton.

— Az istenit! — hüledezett a 
kis kövér.

— Logika kell csak — magya
rázta a férfi. — A kiszámolóst tud
ja? — S elkezdett kotorászni a

zsebében.
— Nem — mondta a végrehaj

tó elvörösödve, s a munkások felé 
pillantott, akik a nagyszekrénnyel 
akadtak most el a bejárati ajtónál.

— Nem úgy kell azt, az úriste
nül — Odalépett, s megfogta az 
alját és kifordították az ajtón, elci
pelték a járdára a többi mellé.

Egy kis idő múlva visszajött a 
férfihoz.

— Látja, ilyen "logikával" talál
hat még magának valami zugot, 
ahol meghúzódhat.

— Igen — mondta a férfi.
— Még munka is kerülne. El

vállalhatná például a lépcsőházak 
takarítását. Valamit csak dobná
nak érte. Valamiből csak meg kell 
élnie ezután is.

— Meg — mondta a férfi.
Közben a munkások bevégez

ték a kihordást, s ott álldogáltak a 
kirakott bútorok mellett. A  végre
hajtónak hirtelen egy ötlete tá
madt.

— Jöjjön csak ide1 — szólt oda 
a közelebb állóhoz. — Itt vannak 
ezek a gyufaszálak — magyarázta 
nagy buzgalom m al, amikor az 
odaért —, ez egy szemétlapát, ho
gyan dobná ki belőle egyetlen  
mozdulattal a szemetet?

— No — röhögött a másik, aki 
időközben a hátuk mögé ért. Az 
előbbi összeráncolta a homlokát

— Hát..?
— Nem tudják. Pedig egyszerű 

az egész, látja? Hadházi tudja. Ezt 
ide áttesszük, és kész.

— Hülyeség! — mondta a má
sik, hátul. — Egyebeken kellene 
törje a fejét Hadházi, nem ilyen 
szamárságokon.

A végrehajtó ismét elvörösö
dött

— Maradt-e még valami bent? 
— seperte félre a gyufaszálakat. —  
Ha nincs, akkor maguk mehetnek 
is.

— Lepecsételjük az ajtót? —  
kérdezte az előbbi.

— Majd én — mondta —, csak 
előbb megkeresem az őrmestert, 
neki is ott kell lennie a "szidzsilá- 
lásnál".

Beletelt egy jó félórába, amíg 
előkerítette az egyik lakásból a 
rendőrt Lejöttek a földszintre.

A férfi már nem volt sehol.
— Biztosan elment valahova—  

jött vissza a tömb ház elöl a rendőr
höz. Az falfehér volt, ott állt a lép- 

- csőfeljárónak dőlve.
A végrehajtó az ajtóra pillan

tott: tárva-nyitva volt, pedig a 
munkásoknak be kellett volna zár
niuk.

Közelebb lépett, rá tette a kezét 
a kilincsre.

A férfi szőke tincsei a szemébe 
belógtak, ott mosolygott, a fűtőtest 
fölött a plafonnal párhuzamosan fu
tó vízvezetékcsőtől félmétemyire.
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BOCCACCIO
Boccaccio, Giovanni (? Firenze, 1313. ? —  

Certaldo, 1375. 12.21.) író, költő, tudós; az 
olasz reneszánsz próza legnagyobb mestere, 
a m odem  európai novella megteremtője és 
klasszikusa; Dante első életrajzírója és ma
gyarázója, kiváló humanista. Gazdag firen
zei kereskedő törvénytelen fia. Nápolyban  
tanul, barátság fűzi Anjou Róbert udvarának 
tudós hum anistáihoz, és itt teszi szeretőjévé 
Maria d'Aquinót, a király természetes le
ányát, akit m űveiben Fiammetta néven ma
gasztal. Első költem ényei és kisebb munkái 
Nápolyban szerzett ifjúkori élm ényeit örökí
tik m eg. 1340-ben, atyja anyagi bukása után 
hazatér Firenzébe, a fényes udvari életből a 
szegénységbe. Szülővárosában írja 1348 és 
1353 között élete fő m űvét, a Dekameront, a 
reneszánsz kori realizm us legkiemelkedőbb  
alkotását. A  m ű  száz, többnyire erotikus tár

gyú novellát tartalmaz, keretét az 1348-i fi
renzei pestis szolgáltatja: a járvány elől hét 
lány és három férfi falura költözik, ahol egy  
kényelm es villában történetekkel szórakoz
tatják egymást; tíz nap alatt e tíztagú társa
ságban száz novella hangzik el. Boccaccio, az 
ízig-vérig reneszánsz szem élyiség, az élet
örömöt hirdeti, az ember jogát a boldogságra 
és szépségre. Ezernyi változatban mutatja be 
a szerelmet. Szatíraírói találékonysággal pé- 
cézi ki a kor és minden idők szám os emberi 
gyarlóságát, a képmutatást, a szenteskedést, 
az ájtatossággal leplezett bujaságot, a fukar
ságot és pénzhajhászást. A Dekám erőn hihe
tetlen népszerűsége megriasztja, m ég a m ű  
m egsem m isítésének gondolatával is foglal
kozik, erről azonban jóbarátja, Petrarca sze
rencsére lebeszéli.

DEKAMERON
ELSŐ NAP
N e g y ed ik  n o v e lla
Nem messze tőlünk, Lunigiana 

földjén van egy kolostor, melyben an
nak idején nagyobb volt a jámborság 
és jóval több a barát, mint mainapság, 
és volt ebben egyebek között egy ifjú 
barát, kinek élete erejét sem a hideg, 
sem a böjtök, sem a virrasztások nem 
tudták megtömi. Történt egy napon, 
hogy eme fent mondott barát déltáj
ban, midőn a többi barátok mind 
szundikáltak, kint sétált egymagában 
temploma körül, mely meglehetősen 
magányos helyen állott; és, íme, meg
pillant valamely csinos leányzót, ki 
talán bizonyos odavalósi parasztnak 
leánya volt, s a mezőn járt-kelt, füve
ket szedegetvén; alighogy megpillan
totta, szörnyen megszállotta a testi 
gerjedelem. Annak okáért közelebb 
sompolygott hozzá, beszédbe elegye
dett vele, és magával vitte cellájába 
olyképpen, hogy egy lélek sem vette 
észre, és miközben gerjedelmes izgal
mában nem éppen vigyázatosan csin
talankodott vele, történt, hogy az 
apátúr fölébredt szendergéséből, és 
szép csöndesen odalopódzkodott 
ama barát cellája elé, s meghallotta a 
viháncolást, melyet azok csaptak oda
bent; hogy pedig jobban megismerje a 
hangokat, óvatosan oda sompolygott 
a cella ajtajához és hallgatózott, és 
nyilván megismerte, hogy amaz ajtón 
belül nőszemély vagyon, és már-már 
kísértésbe esett, hogy kopogtasson, de 
annak utána más gondolatra tért; és 
visszatérvén cellájába, várakozott, 
mígnem ama barát előjön. A barát, bár 
még mindig kimondhatatlan élvezet

tel és gyönyörűséggel foglalatosko
dott amaz ifjú leányzóval, mégis gya
nút fogott; mivel pedig úgy rémlett 
neki, hogy a hálóterem felől némi cso- 
szogást hall, odaillesztette szemét egy 
keskeny ajtóhasadékhoz, és napnál vi
lágosabban látta, hogy az apátúr ottan 
áll és hallgatózik; azon nyomban tel
jes-tökéletesen megértette, hogy az 
apátúr kitalálhatta, miképpen a leány
zó az ő cellájában vagyon. Igen elbú
sult ennek miatta, jól tudván, hogy az 
ilyesmiért szigorú büntetés jár; de 
semmivel nem akarván mutatni 
bosszúságát a leányzó előtt, hirtelené- 
ben igen törte fejét, hátha találna vala
mi kibúvót, és ekkor újabb huncutság 
ötlött eszébe, mely egyenesen a kívánt 
célhoz segítette. Úgy tett, mintha 
megelégelte volna mulatságát ama le
ánnyal, és mondá:

— Én most kimegyek, és megné
zem, hogyan juthatnál ki innét észre
vétlenül; annak okáért maradj csön
desen, mígnem visszatérek.

És kiment és kulccsal bezárta az 
ajtót, s egyenest az apátúr szobájába 
ment, és átadta neki a kulcsot, miként 
a barátok valamennyien szokták, mi
dőn távoztak, s ártatlan ábrázattalígy 
szólott:

— Uram, ma reggel nem tudtam 
hazahozni mind a fát, mit felvágat
tam, engedelmeddel tehát szeretnék 
kimenni az erdőre és elhozatni.

Az apátúr, hogy annál alaposab
ban tájékozódhassák amannak gyalá
zatos cselekedete felől, abban a hi- 
szemben, hogy a barát nem vette ész
re, amikor ő megleste — igen megör
vendett eme véletlen eseten, és szí
vesen átvette a kulcsot, s egyúttal 
megadta az engedelmet Mikor pedig 
látta, hogy amaz eltávozott, elkezdett 
töprengeni, mit cselekedjék inkább:

vajon mind valamennyi barát szeme 
láttára felnyissa-e annak celláját, és 
megismertesse velők az ő eltévelyedé
sét, hogy annak utána senki ne zúgo
lódhasson ellene, ha megbünteti ama 
barátot, avagy pedig inkább előbb a 
leányzót kérdezze ki, hogy hogyan is 
történt a dolog. És meggondolván ma
gában, hogy ez netalán olyan asszony, 
avagy olyan embernek leánya, kit 
nem szívesen szégyenítene meg min
den barátoknak szeme láttára, olykép
pen határozott, hogy mindenekelőtt 
megnézi, ki ija-fia, és azután dönt; te
hát vigyázatosan odament a cellához, 
kinyitotta és belépett, az ajtót pedig 
bezárta.

Mikor a leányzó az apáturat be
lépni látta, igen megriadott, és oly 
igen rettegett a megszégyenítéstől, 
hogy sírva fakadt. Az apátúr pedig 
rávetette szemét, s mikor látta, mely 
igen szépséges és friss, hirtelen éppen 
olyan tüzes testi gerjedelmeket érzett 
— ámbátor hogy agg ember volt —, 
mint amaz ifjú barát, és ekképpen dör- 
mögött magában: "Ejnye, miért ne él
vezném ki ezt a gyönyörűséget, ha 
módom van benne; úgyis több kelle
metlenségben és bosszúságban van 
részem, mintsem kedvemre volna. Ez 
csinos leányzó, és itt van, olyképpen, 
hogy a világon senki sem sejti; ha rá 
tudnám venni, hogy kedvemet töltse, 
nem tudom, miért ne tenném; ugyan 
ki tudja meg? Soha senki sem tudja 
meg, a titkos bűn pedig már félig meg 
is vagyon bocsátva; üyen alkalom ta
lán soha többé nem akad, s én azt 
hiszem, csak okosság tőlem, ha üstö
kénél fogva megragadom a jót, melyet 
az Úristen küldött." És ekképpen 
okoskodván, egészen más szándékra 
tért, mint amellyel idejött; közelebb 
lépett a leányzóhoz, kezdte szép csön
desen vigasztalni és kérlelni, hogy 
szüntesse könnyeit; és egy szót a más
ba fűzvén, végre ráterelte a beszédét a 
maga kívánságára. A leányzó, ki nem 
volt sem vasból, sem gyémántból, szí
ves-örömest hajlott az apátúr kívánsá
gára, ki is karjaiba ölelte, és össze
vissza csókolta, majd befeküdt a ba
rátnak ágyába; és tekintettel talán 
méltóságának fölöttébb nagy súlyára 
és a leányzó zsenge fiatalságára, vagy 
netalán félelmében, hogy ártalmára 
lesz teste súlyával, nem ő maga fekü-

dött annak fölébe, hanem a leányzót 
vonta maga keblére, és jó darab ideig 
ekképpen csintalankodott vele. A ba
rát, lti úgy tett, mintha az erdőbe men
ne, de a hálóteremben elbújt, midőn 
látta, hogy az apát egymagában belé
pett az ő cellájába, egészen megnyu
godott, és tudta, hogy terve bizo
nyosan sikerül; mikor pedig észrevet
te, hogy amaz bezárkózik, már egész 
bizonyos volt dolgában. Előjött tehát 
onnét, ahol volt, loppal odament az 
ajtóhasadékhoz, melyen által mind
azt látta és hallotta, mit az apátúr 
mondott vagy cselekedett. Mikor az 
apátúr úgy érezte, hogy elegendőkép
pen kimulatta magát az ifjú leányzó
val, bezárta azt a cellába, maga pedig 
visszament szobájába, kis idő múltán 
pedig meglátta a barátot, és abban a 
hiszemben, hogy már hazatért az er
dőből, feltette magában, hogy kemé
nyen megpirongatja és börtönbe 
vetteti, hogy az elhódított zsákmány 
egyes-egyedül az övé legyen: magá
hoz hívatta tehát, keményen és szigo
rúan ráförmedt, és parancsot adott, 
hogy börtönbe vessék. Felelt erre a 
barát azon nyomban:

— Uram, én még nem vagyok oly 
rég ideje Szent Benedek rendjében, 
hogy minden szokását megtanulhat
tam volna, te pedig még nem mutat
tad meg nekem, hogy a barátoknak 
kötelességök a nőszemélyeket épp
úgy magokra venniök, miként a böj
töket és virrasztásokat; mostan azon
ban, hogy immár megmutattad, ha- 
hogy bocsánatot adsz nekem ez egy
szer, ígérem neked, hogy ebben soha 
többé nem vétkezem, hanem inkább 
mindig akképpen fogom végezni, 
ahogyan tőled láttam.

Az apát szemfüles ember volt, s 
azon nyomban látta, hogy ennek nem 
csupán több a sütnivalója, mint neki, 
hanem még szemtanúja is volt annak, 
amit ő művelt. Mivelhogy pedig tulaj
don bűne igen furdalta lelkiismeretét, 
szégyellte magát olyat cselekedni a 
baráttal, mire ő maga éppen úgy rá
szolgált, akárcsak amaz. Megbocsá
tott hát neki, és lelkére kötötte, hogy 
egy kukkot se szóljon arról, amit lá
tott; annak utána pedig észrevétlenül 
kibocsátották a leányzót, és utóbb bi
zonyára több ízben is beeresztették.

RÉVAY JÓZSEF fordítása



HELIKON

SHAKESPEARE
Shakespeare, William (Stratford-on-Avon, 1564. 

4. 23. ? — Uo., 1616.4.23.) angol drámaíró, költő; a 
világirodalom legnagyobb hatású színpadi szerző
je, az angol szellem legsajátosabb és legnemzetkö
zibb képviselője, örök-modem klasszikus; vele 
hajlik át az európai dráma a későreneszánszból a 
barokk és a manierizmus stílusába. Anyja földbir
tokoslány, apja kesztyűkészítő, kézműves, gabona- 
és vegyeskereskedő, akiből 1568-ban Stratford pol
gármestere lesz, de később elszegényedik, s csak 
híressé vált fia segítségével tud úrrá lenni anyagi 
nehézségein. A fiatal Shakespeare a helyi iskolában 
sajátítja el a klasszikus műveltség elemeit. 1582-ben, 
18 évesen feleségül veszi a nála nyolc esztendővel 
idősebb Anne Hathaway-t, az asszony 1583-ban 
egy leánynak, 1585-ben ikerpárnak ad életet, s még 
mindig nincs biztos megélhetésük, a talán házitaní- 
tóskodó vagy ímokoskodó Shakespeare feleséges
tül, gyerekestül ott szorong a szülői házban. A 
legenda szerint vadorzáson kapják, azért kell világ
gá futnia. Mindenesetre 1587 táján vándorszínész
nek áll, és öt évre nyoma vész. Egy 1592-es gúnyirat 
aztán már a beérkezett fővárosi színészt és dráma
írót csepüli a "felkapaszkodott varjú'-ban. Egyre 
szívesebben látott vendég jobb körökben is. Kegyé
vel tünteti ki az arisztokrata aranyifjúság csillaga, a 
finom ízlésű és lányos szépségű Southampton gróf, 
s a megtisztelt poéta szenvedélyes szonettekkel, 
valamint két erotikus elbeszélő költeménnyel (Ve
nus és Adonis, Lucretia meggyalázása) hódol pártfogó 
barátjának. Emellett — miközben külön él hitvesé
től, de a pénzt hazaadja, haza jár — szerelmes egy 
délszakian élveteg Fekete Hölgybe, akit olvadozva 
magasztal és elkeseredetten pocskondiáz szonettje
iben. A Barát, a Fekete Hölgy és a Költő érzelmi 
háromszögében fogant Szonettek túlnyomórészt 
1592 tele és 1594 nyara között keletkeztek, amikor 
is az elhúzódó pestisjárvány miatt a színielőadások 
szüneteltek. A 154 darabból álló szonettfüzér — 
Petrarca Daloskönyve mellett— alighanem csúcstel
jesítménye a reneszánsz lírának. 1594-ben néhány 
régi színésztársa a Lordkamarás Emberei néven új 
társulatot szervez. Shakespeare mint alapítótag, 
másodrendbeli vezető színész és első számú házi
szerző vesz részt a vállalkozásban. Sikert sikerre 
halmoznak, többször fellépnek az udvarban, a ki
rálynő előtt is, de fő működési területük a társada
lom egészéhez forduló, tető nélküli, ún. nyüvános 
színház. Shakespeare gyarapodik rangban és pénz
ben: 1596-ban megkeríti apjának a rég áhított neme
si címert, rá egy évre megveszi Stratford második 
legnagyobb házát (visszavonulása után ebben él 
majd haláláig), 1598-tól kezdve pedig további telke
ket, birtokokat vásárol, nyilván azzal a szándékkal, 
hogy örököseire hagyja. A társulat 1599-ben épült 
új színházának, a Globe-nak egyik főrészvényese. 
Vidéken malátával üzletel, a fővárosban színdara
bokkal. Évente átlag két dráma kerül ki tolla alól. 
Saját művein kívül Ben Jonson darabjaiban is ját
szik. 1603-ban Tudor Erzsébet halálával és I. Jakab 
trónraléptével a Lordkamarás Emberei elnyerik a 
Király Emberei címet, dupla gázsit kapnak, a vezető 
színészek titulust is; a kinevezési okirat Shakespe
are nevét említi elsőnek. Az immár Királyi Társulat 
1608-ban »magánszínházat« nyit a londoni Black- 
friars negyedben az úri közönség szórakoztatására. 
Ettől fogva tehát nemcsak a "nyilvánosban" játsza
nak, hanem fedett térben, mesterségesen vüágított, 
a maihoz hasonló, bedíszletezett barokk színpadon 
is. A magánéletben azonban csapások érik Shakes
peare-!: fia és apja után sorra elhalnak mellőle test
vérei. 1610 táján visszaköltözik szülővárosába. 
Utolsó színművének előadása közben, 1613. július 
29-én porig ég a Globe Színház, s föltehető, hogy a 
lángoknak Shakespeare-kéziratok is martalékául 
estek. A Globe-ot 1614-ben újjáépítik, de Shakespe
are a 37. után nem ír több darabot. 1616. március 
25-én véglegesíti végrendeletét. Minden ezüstkana
lát leltárba veszi, összes műveinek sorsáról egy 
szava sincs.

Halála után két évvel jelenteti meg két színész
társa, Heminges és Condell a drámák összegyűjtött 
kiadását, az ún. Első Fóliát; a költemények csak

1778-tól szerepelnek az összkiadásokban. A korai 
fóliók (ívrét alakú könyvek) a darabokat műfajok 
szerint csoportosítják (vígjátékok, történeti drá
mák, tragédiák); megírásuk sorrendjét mindmáig 
nem sikerült teljesen tisztázni. Shakespeare korá
ban mindennapos dolog, hogy az íróknak több da
rabban is benne a kezük egy szere, s egy-egy darabot 
többen ütnek össze, cselekményt, dialógust innen- 
onnan ollózva: olasz novellából, franda-spanyol- 
portugál regéből, régebbi színdarabból. így jönnek 
létre az angol reneszánsz dráma remekei. Valószí
nűleg Shakespeare is elegyes átdolgozásokkal, társ
szerzői minőségben kezdi pályáját, és bizonyos, 
hogy a tárgyválasztásban "mindenevőként" folytat
ja. Drámaírói munkásságát négy szakaszra szokták 
osztani. Akb. 1589-94-esidőszakkirálydráma-soro- 
zata, a ID. Richárd révén tetralógiává bővülő három
részes VI. Henrik az elveszített százéves háborúnak 
és a piros meg a fehér rózsa (a Lancaster- meg a 
York-ház) elfajuló villongásának történetével azt 
példázza, amitől leginkább rettegnek az Erzsébet- 
kori angolok (és a mai románok): a központi hata
lom megingását, a nemzeti egység megbomlását. E 
krónikás színművek szomszédságában születtek a 
következő kísérleti jellegű, részből boltozatos víg
játékok: Felsült szerelmesek (más fordításban: Lóm- 
tett lovagok), Tévedések vígjátéka, Két veronai nemes, 
Makrancos hölgy. Különleges, a többi drámától elütő 
szín a senecai ihletésű, vérgőzös bosszútragédia, a 
Titus Andronicus. A második korszak (1595-1600) 
termését az érett történeti drámák teszik, a János 
király és a Rózsák háborújának előzményeivel fog
lalkozó tetralógia: a II. Richard, a IV. Henrik két része 
s az V. Henrik, továbbá regényes szerelmi cselvígjá
tékok: Szentivánéji álom, A velencei kalmár, Sok hűhó 
semmiért, Ahogy tetszik, Vízkereszt vagy amit akartok. 
De ide tartozik az 1594-95 körül keletkezett lírai 
tragédia, a Romeo és júlia, az 1599-ben előadott, 
politikai témájú Julius Caesar és a királynő felszólí
tására írt bohózat, A windsori víg nők is. A gátlástalan 
nagyratörést megjelenítő első "mitologikus" remek- 
darab, a Hl. Richárd után a Romeo és Júlia az ihletet a 
szonettek forrásaiból, a tárgyat A. Brooke verses 
elbeszéléséből meríti. Ahagyományosan erkölcsne
mesítő "tragikus história" köré Shakespeare egy re
neszánsz vígjátéktársadalmat teremt: nevetségessé 
teszi az öregek családi viszálykodását Mégis felál
dozza a fiatalokat, mert Romeo és Júlia külön-külön 
csak rokonszenves kamaszok ugyan, jelképes ket
tősük azonban, ahogyan egymásban önmagukra 
találnak: egyszeri, rendkívüli, azaz életveszélyes; a 
végzetszerűvé vált nemiség szétveti a komédia ke
reteit. A minden határon túlment kételkedés elfúló 
hangja a harmadik korszak küszöbén, az 1600 kö
rüli Hamletben szólal meg. Az apja legyilkolását 
megtorolni képtelen dán királyfival lépnek színre 
az újkor tragédiahősei — Hamletet Othello, Mac
beth és Lear követi —, az igazság és az önmarcan- 
golás megszállottjai, akik magukból fejlesztik ki az 
élet egyetemességét, és belehalnak. A rokonöldök
lés dán témáját már az 1580-as években ismertté 
teszi egy angol bosszúdráma, kísértettel, szónokla
tokkal, szerteágazó cselszövénnyel, színdarabba 
foglalt színielőadással, mímelt őrülettel és fortélyos
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halogatással. Legalábbis ilyennek képzeljük az el
veszett Ós Hamletet, amelyet Shakespeare oly mó
don korszerűsít, hogy a cselekmény külsőleges 
ellentéteit áthelyezi a jellem belvilágába, vagyis a 
gondolkodó fiatalember elméjéből csinál új drámai 
színteret a régi mesében. Hamlet (az "udvarfi, hős, 
tudós”, a színházszakértő, prédikátor, bohóc és ví
vóbajnok) a reneszánsz embereszmény csodálatra 
méltó megszemélyesítője, mindamellett közbot
rányt okoz, szentséget és szüzet gyaláz, okiratot 
hamisít, embert öl. Mialatt mindent befogadó értel
mével maradéktalanul megvalósítja, kételyeivel 
megkérdőjelezi, tetteivel eszmeileg és fizikailag 
megsemmisíti önmagát. Az Othello a féltékenység 
és a visszájára fordult nemi ösztön, a Macbeth a 
hatalmi téboly és a halálösztön tragédiája.

A Lear király ősbrit krónikából kibontott tragi
kus mítosztörténete létünk alapkérdéseit feszegeti: 
hogy miként működik bennünk és rajtunk kívül a 
természet törvénye; természetes helyén van-e az 
ember a világban, azaz helyénvaló-e az a világ, amit 
természetéből létrehoz. A királyi Lear a leányaival 
hasonló kálváriát jár, mint a középszerű Gloster a 
fiaival, s így két szinten szemléltetik ugyanazt a 
meghasonlást, amely az emberiség nagy családját 
nemzedékenként megosztja, és a bukás sorsközös
ségében összemorzsolja. Lear megpróbálná feltá
masztani a halott Cordeliát, s utána hal — ekképp 
fordítva le a cselekmény nyelvére a tragédia végső 
paradoxonét, miszerint nincsen természetes halál, 
s a halálnál csak az élet természetellenesebb. Ham- 
leték (lelkiekben némileg szegényebb) rokona Athé
ni Timon, akit emberbarátból embergyűlölővé 
változtat a pénz mindenhatóságába vetett hit, illet
ve ennek megrendülése, és a nagy tragédiákkal egy 
tőről fakadnak a 'keserű vígjátékok": Minden jó, ha 
vége jó; Szeget szeggel; Troilus és Cressida. Az átmene
tet az utolsó művek derűsebb légkörébe két római 
tárgyú tragédia jelzi, a Coridanus meg az Antonius 
és Kleopatra. Anegyedik korszak (1608-13) regényes 
színművei— Pericles, Cymbeline, Téli rege, A vihar— 
a kiengesztelődés tragikomédiái: féltékenység, áru
lás, gyilkossági kísérlet indítja a cselekmény gépe
zetét, de a kifejletben a fenyegető vész elhárul, az 
elveszett gyerekek megkerülnek, az ellentétek 
megbocsátásban, összebékülésben oldódnak fel. A 
pályazáró darabok közül A két nemes rokon a kései 
nyomtatásban Retcher és Shakespeare közös mű
veként jelenik meg, s talán Retcher a szerzőtársa a 
hattyúdalnak, a VIII. Henriknek is. Shakespeare 
drámáiban az emberi jellemek, élethelyzetek és lét
problémák hasonlíthatatlanul gazdag tárházát ta
láljuk, a művészet és az élet, az alanyiság és az 
egyetemesség mozgalmas egyensúlyát. Stílusvilá
gában a szomorú a vidámmal, a fennkölt a trágár
ral, a légies líra borsos tréfálkozással váltakozik. De 
húszezer szavas szókincse, nyelvi fantáziájának, 
megjelenítő erejének elképesztő áradása és szín
padtechnikai leleményessége is az újkori színműi
rodalom felül nem múlt mesterévé avatja. Petőfi 
szerint 'Shakespeare egymaga fele a teremtésnek."
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ROMEO ÉS JÚLIA
Prológus
(az I. Felvonáshoz)
A szép Veróna tárul itt elénk,
Hol két jeles csalód vetélkedett, 
ó s gyúlölségük új csatákon ég,
És polgár-vér szennyez polgár-kezet.
Vad vérükből egy baljós pár fakadt:
Gonosz csillagzatok szülöttei.
E két szerelmes sírja lesz a hant,
Mely a csaták vasát elföldeli.
Szerelmük eljegyezte a halál,
Mert szüléikben lángol a harag 
S le nem lohad, míg el nem vész a pár —
Erről regél e kétórás darab .
Néző, kérünk, hibákra most ne nézz! 
így lesz az is, mi csonka még: egész.

*A szonett-formában írt Prológus, mely rövi
den összefoglalja a tragédia tárgyát és utal az 
események végzetszerűségére, egyes kritikusok 
szerint nem Shakespeare műve, s ezért maradt ki 
a fólió-kiadások szövegéből. — Shakespeare da
rabjait többnyire súgópéldány, piszkozat, gyors- 
írásos lejegyzés vagy színészi tollbamondás 
nyomán készült negyedrét alakú (kvartó) köte
tekben adják ki, egészen 1623-ig, amikor Shakes
peare két színésztársa ívrét alakú (fólió) 
nagykönyvben megjelenteti a hitelesebb szövegre 
támaszkodó első összkiadást. **A mű előadása 
manapság tovább tart. Aminthogy a tragédia 
sincs a korai szövegekben felvonásokra és színek
re osztva, a jelző-díszleteket alkalmazó Erzsébet
kor! színpadon a felvonásokat és színeket nem 
választotta el egymástól szünet, s a színpadi be
széd üteme is gyorsabb volt, mint ma.

Prológus
(a II. Felvonáshoz)
Immár az új vágy szenvedélye ég,
S a régi lángnak d kdl hánynia*.
A vágyva vágyott ideál se szép,
Csak 6 a szép: a zsenge Júlia.
S bár egy a láz, mdy szívükben kigyúl,
Ha búvölten néznek farkasszemet:
Vélt dlenségért sorvad a fiú,
S a lány gyilkos csapdák között szeret.
Ellenség Romeo ■— hogy szólna hát,
Mint vallomást súgó szerelmesek?
A szenvedély emészti Júliát —
De Rómeóját, hogy keresse meg?
A vágy erőt ad és utat talál,
S megédesűl a keserű pohár.
*Romeo korábbi szerelmének, amelyet a da

rabban csak emlegetett Rozália iránt érzett, míg 
meg nem pillantotta Júliát.

MÁSODIK FELVONÁS
1. SZÍN
Capuleték gyümölcsöse mellett 

Jön Romeo 
ROMEO
Hogy menjek el, ha szívem itt marad?
Fordulj, sötét föld, és keresd napod1!

Átveti magát a kertfalon 
Jön Benvolio és Mercutio 

BENVOUO2 
Hej, Romeo! Hej, öcskös!

MERCUTIO Volt esze:
Szó nélkül dtünt s régen otthon alszik. 

BENVOLIO
Nem, itt futott... a kert-falon beugrott...
Hívd, jó Mercutio!

MERCUTIO Sőt, megidézem! —
Hej, Romeo, veszett bolond, szerdmes!
Jdenj meg itt, egy sóhaj képiben!
Csak nyögj ki egy »Ó,jaj!«-t a kedvemért;
Vagy egy rímet, hogy »Kincsem — szívem nincsen«. 
Szólj egy jó szót cserfes Vénusz mamánknak;
Vagy átkozd vaksi kölykit, Cupidót,
Ki olyat lőtt az egyszeri királyba,
Hogy majd depedt egy koldús leányérí3, —
Nem hallja, meg se moccan; meg se mukkan. 
Meghalt a jámbor: szdiemü idézzük!
Idézlek Róza két csillagszemére,
Rubin szájára, boltos homlokára,
Kecses lábára, rengő csípejére,
Meg arra is, mi azzal ott határos:
Jdenj meg, szellem, tested köntösében!

BENVOLIO
Vigyázz, ezzd csak megbántod, ha hallja. 

MERCUTIO
Ezzd, barátom? Azzal bántanám meg,
Ha egy keménykötésü kis koboldot 
Varázsolnék szerelme lágy Ölébe,
Hogy ott álljon, mig meg nem békitik.
Az volna sértés! Ez csupán szívesség,
Ha őt idézem hdgye szent nevében,
Hogy fdtámadjon s álljon hdyt magáért. 

BENVOUO
Gyerünk tovább! Elbújt áfák közé,
S a könnyes éjszakával társalog:
Szerelme vak, hát vak homályt kutat.

MERCUTIO
Nem is talál cdba, hogyha vak! —
Egy naspolyafa rejtettben úl,
S fohászkodik, bár volna szíve hölgye 
Érett gyümölcs, hogy lágyan nyílna meg.
Ó, Romeo, bárcsak puhulna 6,
Te meg lennél kemény, akár a makk!
No, jó éjt, Romeo! Én ágyba térek:
Ilyen virágágy túl hűvös nekem. —
Megyünk?

BENVOLIO Gyerünk, no! Annyi szent, hogy dbújt, 
De reggdig se tudjuk meg, hova.

Mindketten el
2. SZÍN

Romeo előjön 
ROMEO

Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha.
Júlia megjelenik fent az ablakban

De csitt! mi fény tör át az ablakon?
Napttlte az — és napja: Júlia.
Kdj, tündöklő nap, öld meg már a holdat,
Mdy rég irigyen sárgul, egyre sorvad,
Mert százszor szebb vagy szolgálója, te!
Ne szolgáld őt, ha rád irigykedik!
Mit ér sápadt zöld Veszta-szúz ruhája?
Bolond, ki hordja: vesd le színeit! 
ó  az... valóban 6... az én szerelmem!
Ó, bár tudná, hogy az! —
Beszél... de nem hallom szavát... mi ez?
Szemévd szólít: hadd fddjek én is! —
Én vakmerő! hisz nem hozzám beszél...
A nagy mennybolt két legszebb csillaga 
Megkérte tán szemét, hogy fent ragyogjon,
Az ég mezőin, míg ők bujdokolnak.
Ha szeme égne fent, s a csillag arcán:
Tündöklő arca elsápasztaná

A csillagot, mint napvilág a mécsest;
S az égen napként sütne fel szeme,
Hogy minden madár hajnalt zengene. —
Ni, hogy borúi d  arccal két kezére!
Ó, bár lehetnék kesztyű a kezén,
Hogy érném azt az arcot!

JÚLIA Jaj nekem!
ROMEO , Szól!

Szólj, fényes angyal! Úgy ragyogsz te ott 
Az éj sötétjében fejem felett,
Akár az Isten szárnyas hírnöke,
Mikor döbbenten nézik a halandók,
Fehérlő szemmel égre kancsalítva —
Mig 6 trónolva lomha fdlegen,
A mennynek tükrén úszva, elvitorláz. 

JÚLIA
Ó, Romeo, mért vagy te Romeo?
Tagadd meg atyád és dobd d  neved!
S ha nem teszed: csak esküdj kedvesemmé — 
S majd én nem leszek Capulet tovább! 

ROMEO
Hallgassak még? Vagy fddjek neki?

JÚLIA
Csak neved dlenségem, nem magad.
S te önmagad vagy és nem Montague.
Mi Montague? Se kéz, se láb, se kar,
Se arc, se test... Ó, válassz más nevet!
Eh, mi a név? Mit rózsának hívunk,
Bárhogy nevezzük, éppoly illatos.
Ha Rómeót nem hívják Rómeónak, 
Szakasztott oly tökdetes marad 
Akármi néven... Dobd d  hát neved!
És egy élettden szóért cserébe —
Tiéd az életem!

ROMEO Szavadnak állj!
Mondj szeretődnek, s újra megkeresztdsz: 
Nem lesz a nevem többé Romeo.

JÚLIA
Ki vagy te, ki az éj fátylán keresztül 
Kilested titkomat?

ROMEO Egy puszta név
Meg nem mondhatja néked, ki vagyok.
Én meggyülöltem tulajdon nevem,
Mert néked dlenséged, drága szent,
Ha írva volna, foszlányokra tépném.

JÚLIA
Még száz szavad sem nydte d  fülem,
S nydved zenéje máris ismerős.
Nem Romeo vagy?... és nem — Montague? 

ROMEO
Egyik se, hogyha nem tetszik neked.

JÚLIA
Hogyan jöttél be hozzánk, és miért?
A fal magas, megmászni oly nehéz,
S e hdy, hol állsz, vesztőhdy neked,
Ha rokonaim megpillantanak.

ROMEO
Szerdmem könnyű szárnyán szálltam én.
A vágynak gátja kőfal nem lehet.
S mig van reménye, vakmerő a vágy: 
Rokonaidtól meg nem torpanok.

JÚLIA
De fdkoncolnak, hogyha itt találnak! 

ROMEO
Ó, több veszélyt rejt a te két szemed,
Mint húsz kivont kard! Nézz rám kedvesen, 
S haragjuk dien talpig vértbe vonsz.

JÚLIA
Jaj, a világért meg ne lássanak!

ROMEO
Az éj palástja dföd engemet.
S ha nem szeretsz: hadd leljenek reám!
Öljön meg inkább rögtön itt haragjuk,
Mint hogy teérted holtig sorvadozzam! 

JÚLIA
De ki vezérelt ablakomhoz d?

ROMEO
Szerdmem hajtott szüntden feléd: 
ó  volt a látnok, én csak puszta szem. —
Én nem vagyok hajós, de bárha volnál 
Nagymessze, mint habszegte vad sziget: 
Tengerre szállnék ilyen áruért.

JÚLIA
Az éj álarca eltakarja arcom,
Másként szemérem pírja festené

» » » » »
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» » » » »
Azért, amit kihallgattál ma este.
Tudom, tudom, tagadni illenék 
Minden kiejtett szót — de félre illem!
Szeretsz-e? mondd! — Azt mondod rá:

»Szeretlek« —
S hiszek neked... De bárhogy esküszöl, 
Megszegheted: szerelmi hitszegésen 
Csákját mulat Zeus. —  ]ó Romeo,
Ldkedre mondd, ha csakugyan szeretsz!
S ha azt hiszed, könnyen meghódítottál:
Dacos leszek, s nemet mondok kacéran,
Hogy udvarolj még — ó, de csak azért!
Elárultam magam, szép Montague,
S most könnyüvérünek gondolsz talán;
De bízzál bennem, én hivebb leszek,
Mint az, ki kelletén húzódozik.
Tartózkodóbb is lettem volna, lásd,
Ha szívem titkát észrevülenül 
Ki nem lesed. Bocsáss meg hát nekem:
S ne hidd afféle csücsap indulatnak 
E vallomást, mit felfedett az éj.

ROMEO
A boldogságos holdra esküszöm,
Mely szín-ezüstbe vonja itt a fákat...

JÚLIA
A holdra, jaj, ne mondj a holdra esküt!
Az körbe járva változik havonta:
Oly változó lesz majd szerelmed is.

ROMEO
Hát mire mondjak esküt?

JULIA Semmire.
Vagy jól van: esküdj däceg tenmagadra: 
Bálványimádó szívem istenére —
S hiszek neked.

ROMEO Ha szívem hú szerelme...
JÚLIA

Ne, mégse esküdj! Kedves vagy nekem,
De ez az éji frigy nem volna kedves.
Oly elhamarkodott — oly hirtelen,
Mint egy villám, mely elcikáz felettünk,
Mikorra szólanánk... Jó éjszakát!
Szerelmünk bimbaját a nyárfuvalma 
Virággá bontja, majd ha újra látlak.
Jó éjt, jó éjt, oly édes álmokat,
Am íly álom ma engem látogat!

ROMEO
Hát üres kézzel küldenél haza?

JÚLIA
Mit kívánsz tőlem első éjszaka?

ROMEO
Szerelmi esküt eskümért cserébe.

JÚLIA
Megkaptad tőlem, mielőtt kívántad.
Bár inkább vissza tudnám venni tőled!

ROMEO
Hát visszavennéd tőlem? Mért, szivem?

JÚLIA
Hogy önszántamból adjam újra néked. —
Mért tartogatnám azt, mi bóviben van? 
Szerelmem oly mély és beláthatatlan,
Akár a tenger: adhatok belőle,
Nekem csak annál több lesz, egyre több.

A dajka hangja bent 
Neszt hallok ott bent... Ég áldjon, szivem!

. Mindjárt, dadám! — Légy hú, szép Montague! 
Maradj még cseppet: rögtön itt leszek.

Bemegy a szobába 
ROMEO
Ó, boldogságos éj! Úgy rettegek, ■
Hogy mindez álom, s reggel véget ér:
Oly bűvös-bájos — nem lehet való.

Júlia visszatér 
JÚLIA

Még két szót, édes, aztán búcsúzunk.
Ha tisztességes szándék él szivedben 
És házastársadul kívánsz, üzend meg 
Azzal, kit holnap elküldök tehozzád:
Hol és mikor legyen az esküvőnk.
Én mindenemet lábadhoz terítem 
S követlek az egész világon át.

A dajka hangja bent: »Kisasszony!« 
JÚLIA

Mindjárt megyek! — De hogyha másra gondolsz, 
Akkor nagyon kérlek...

A dajka hangja bent: »Kisasszony!« 
Megyek, megyek! —

Akkor hagyj el, ne bolygass bánatomban. 
Reggelre küldök hozzád.

ROMEO
Isten engem...

JÚLIA
Jó éjszakát! százszorszép éjszakát!

El
ROMEO

Százszor sötét, ha nem ragyogsz tovább! —  
Lassan indul

Futunk a lányhoz, mint diák szabadba;
De úgy térünk meg, mint diák a padba.

Júlia visszatér
JÚLIA

Pszt! Romeo! — Ó, hogy csak pisszegek,
M int egy solymász, ki csalja vissza sólymát —  
Mert nem kiálthat, mind rekedt, ki rab!
Pedig most Ekho barlangját bezúznám,
S addig zengetném Rómeóm nevével,
Míg láthatatlan torka elrekedne.

ROMEO
ó  szólított, az én egyetlenem!
Ezüst csengő a kedves hangja éjjel:
Sóvárgó fiUnek álmatag zene!

JÚLIA
Pszt! Romeo!

ROMEO Szivem!
JÚLIA Hány óra tájt 

Küldjék majd válaszért?
ROMEO Reggel kilenckor.
JÚLIA

Nem késem el! Húsz év addig nekem!
Jaj, elfeledtem, mért is hívtalak...

ROMEO
Hadd álljak itt, amíg eszedbe nem jut!

JÚLIA
De hogyha itt állsz, mindent elfelejtek,
Csak arra gondolok: de jó, hogy itt vagy! 

ROMEO
Itt állok hát, hogy mindent elfeledj,
S felejtem, hogy volt máshol otthonom.

JÚLIA
Mindjárt megoirrad. Küldenäek el —
De csak mint pajkos lány a rab madárkát,
Ki hagyja ujjúról felugrani 
Riadt kis foglyát egy-egy rebbenésre,
Aztán selyem-zsinórján visszarántja,
Mert féltékeny, ha látja, hogy szabad.

ROMEO 
Madárkád lennék!

JÚLIA Bárcsak az lehetnél!
De úgy babusgatnálak — belehalnál.
Jó éjt! a búcsú kínba kéjt vegyít...
Jó éjt, jó éjt kívánnék — reggelig.

El
ROMEO

Szálljon szemedre és szivedre álom!
Bár én szállhatnék oda lepke-szárnyon! —  
Megyek sietve szentatyámhoz4 innen:
Bevallom titkom — megkérem, segítsen!

El

MÉSZÖLY DEZSŐ fordítása

’Romeo a föld, amely Júlia, a nap körül ke
ring forogva. — Ez a részlet arra vall, hogy Sha
kespeare megsejtette az Angliába 1556 után 
beszivárgott Kopemikus-féle világkép igazságát. 
2Benvolio és Mercutio: Hamlet barátai. \Jtalás a 
Cophetua király és a koldus leány című népszerű 
régi balladára. Lőrinc baráthoz, a szerelmesek 
pártfogójához, a későbbi végzetes félreértés aka
ratlan okozójához — ő eszeli ki és segíti teljesü
lésre Júlia tetszhalálának tervét, amelyről nem 
sikerül idejében értesítenie Rómeót.

HAMLET MONOLÓGJA
( III. FELVONÁS, 1. SZÍN)
Lenni, vagy nem lenni: az itt a kérdés.
Akkor nemesb-e a lélek, ha túri 
Balsorsa minden nyűgét s nyilait;
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,
S fegyvert ragadva véget vet neki?
Meghalni — elszunnyadni — semmi több;
S egy álom által elvégezni mind 
A szív keservét, a test eredendő,
Természetes rázkódtatásait:
Oly cél, minőt óhajthat a kegyes.
Meghalni — elszunnyadni — és álunni!
Talán álmodni: ez a bökkenő;
Mert hogy mi álmok jőnek a halálban,
Ha majd leráztuk mind e földi bajt,
Ez visszadöbbent. E meggondolás az,
Mi a nyomort oly hosszan élteti:
Mert ki viselné a kor gúny-csapásit,
Zsarnok bosszúját, gőgös ember dölyfét,
Útált szerelme kínját, pör-halasztást,
A hivatalnak packázásait,
S mind a rúgást, mellyel méltatlanok 
Bántalmazzák a tűrő érdemet:
Ha nyúgalomba küldhetné magát
Egy puszta tőrrel? — Ki hordaná e terheket,
Izzadva, nyögve élte fáradalmin,
Ha rettegésünk egy halál utáni 
Valamitől — a nem ismert tartomány,
Melyből nem tér meg utazó — le nem 
Lohasztja kedvünk, inkább túrni a 
Jelen gonoszt, mint ismeretlenek 
Felé sietni? — Ekképp az öntudat 
Belőlünk mind gyávát csinál,
S az elszántság természetes színét 
A gondolat halványra betegíti;
Ily kétkedés által sok nagyszerű,
Fontos merény kifordul medriből 
S elveszti "tett" nevét. — De csöndesen!
A szép Ophelia jő. — Szép hölgy, imádba 
Legyenek foglalva minden bűneim.

ARANY JÁNOS fordítása
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SZONETTEK
IX
Könnytói félted tán egy özvegy szemét,
Hogy magányban emészt a nótlen ágy?
Ah! ha sarj nélkül visz sírba a vég,
Mint árvult ara, gyászol a világ:
A világ lesz az özvegyed, s zokog,
Hogy nem hagytad képed magad után,
Bár mások gyermekéből a halott 
Férj mindre visszanéz, mint szellemámy. 
Nézd, amit a pazar elszór, helyet 
Cserél csak, hiszen űvezheti más is;
De ha szépség vesz, végleg elveszett:
Elveszti a télien zsugorgatás is.
Nincs szerelem annak szivébe zárva,
Aki ily gyilkos szégyent hoz magára.

XX
Lánynak festette maga a Teremtés 
Arcodat, vágyam úr-úmóje! Édes 
A szíved, de nem férkőzhet a tetszés 
Úgy hozzá, mint a nők álnok szivéhez;
Szemed fényeseid}, de nem oly csapongó,
S megaranyozza mind, amire nézel;
Színre férfi, de, minden színt bitorló, 
Férfi-szemet lopsz s nó-lelket igézel.
S rtó voltál dőbb; de, míg gyúrta tested, 
Természet-asszony megkívánta formád,
S valamit hozzá toldva tőlem elvett 
S az most, számomra, célnélküli korlát.

De ha már nők gyönyörére teremtett, 
Használják ők, s legyen enyém szerelmed.

XXII
Tükröm hiába mondja, hogy öregszem,
Míg egy vagytok, te meg az ifjúság;
A te ráncaidat kell észrevennem,
Hogy belássam: közel már a halál.
Mert ami csak borít téged, a szép,
Ékes köntösként fedi szivemet,
Mely benned ű, mint bennem a tiéd;
Hogy lehetnék így nálad öregebb?
Légy hát óvatos, Édes, amilyen 
Én vagyok, nem magamért, de teérted,
Úgy hordva szíved, ahogy dajka sem 
Fűti kicsinyét, kit annyi baj érhet.

S ha majd enyém meghalt, ne várd szived: 
Nem úgy adtad, hogy egykor visszavedd.

XXXV
Bármit tettél, ne bánkódj: tüske van 
A rózsán, ezüst forrásban iszap;
Nap s hold elé felhő és árny suhan 
S rút rák ű a  bimbó selyme alatt.
Mind tévedünk; én is, mert képbe zárom 
S így oldozom önkényed tetteit,
S magam rontva vétkedet magyarázom 
S túlzott mentéssel túlzóm bűneid: 
Értelmezem érzékiségedet 
(Az ügyész véd): szivem ím pörbe száll 
Szivemmel, mert szerelem s gyűlölet 
Benne oly polgárháborúban áll,
Hogy kényszerére keserű bajomnak 
Cinkosa vagyok édes tolvajomnak.

‘Féreg.

XLH
Hogy 6 tied, nemcsak azt fájlalom,
Pedig megmondhatom, nagyon szerettem; 
Hogy te övé, az a fő-bánatom,
Az szúrt sokkal műyebbre a szivemben.
Drága kínzóim, ekképp mentegetlek —
Te szereted, tudván, szeretem én is;
S a lány szintúgy csak kedvemért gyötör meg, 
Barátom csókját tűrve, mely enyém is. 
Elveszítek? A nő kapja veszteségem, 
ó t  vesztettem? Barátom lelte meg!
Egymást nyerik, ha pusztul dupla tétem,
S ők értem rakják rám keresztemet:

De ez gyönyör: barátom velem egy;
Bús kéj! a lány így csak engem szeret.

LV
Márvány s királyi arany oszlopok 
Nem űik túl hatalmas versemet;
Tündöklőbb őrei e verssorok,
Mint vénségmarta, mosatlan kövek.
S bár zord háború szobrokat tipor 
És gyökerestől szaggat házakat 

# S Mars kardja sújt s gyors tüze ránk omol:
Emléked örök híradás marad.
Büszkén haladsz át halálon, irigy 
Feledésen; babérod üdezöld:
Rajtad minden jövendők szeme, míg 
Végítűetre nem kopik a Fold.
Míg a harsonás angyal föl nem ébreszt,
Versem és a szeretők szeme éltet.

LVII
Rabod lévén, más dolgom mi legyen,
Mint várni vágyad percét, hogy hivatsz?
Életem üres, vesztegethetem,
Célom sincs semmi, míg csak te nem adsz.
A világhosszú időt se szidom,
Fenség, folyton az órát lesve érted,
S felejtem, bár keserű volt nagyon,
Hogy szolgád egykor távozásra kérted.
Kérdezni se merem fűtékenyen:
Hol jársz s miért? Semmit se gondolok,
Legfeljebb sóhajt rabszolga szivem,
Hogy akikkel vagy, müyen boldogok.

Oly bolond ez a szív, hogy bár teszel 
Egyet-mást, rólad rosszat nem hisz el.

LXIV
Látván, az Idő, zord kéz, hogy töröl 
S temet múlt hírt s dús-büszke díszt, mely űt;
S dicső tornyokat néha hogy letör,
S hogy percnyi düh rabja az örök érc;
Látván, az éhes óceán hogy önt 
Végig a parti királyságokon,
S szilárd föld hogy nyom vissza vízözönt,
Mert rommal nő a tár s tárral a rom;
Látván a lét cseretüneteit,
Vagy magát a dúlt létet, romlani,
Rájöttem, e sok roncs mire tanít:
Jön az Idő s szerelmem elviszi.

Fd-hal£ ez a gondolat, s a kincset 
Siratja: hogy birtokol, de veszíthet!

LXVI
Fáradt vagyok, ringass el, ó, halál:
Az Érdem itt koldusnak született 
És hitvány Semmiségre pompa vár 
És árulás sújt minden szent hitet 
És Becsületet rút gyanú aláz 
És szűz Erényt a gaz tiporni kész 
És Tokűetest korcs utód gyaláz 
És Érc-erőt ront béna vezetés 
És Észre láncot doktor Balga vet 
És Hatalom előtt néma a Szó 
És Egyszerű kap Együgyű nevet 
És Rossz-kapitány rabja lett a Jó.
Fáradt vagyok; jobb volna sírba mennem: 
Meghalnék, csak ne hagynám el szerelmem!

LXXXVI
Az 6 vitorlaröptú dala tette,
Mely a te (túl-nagy) kincsedért suhant,
Hogy ért eszmémnek, agyamba temetve,
Sírja lett az ói, amelyben fogant?
Szülémé némít, melynek szellemek 
Súgtak emberfelettit írni?1 Nem,
Sem 6, sem a cinkos éji sereg2 
Nem döbbentette vissza énekem:
Sem 6, sem a nyájas, baráti szellem,
Mely éjjel ál-tudással csalja meg,
Nem kérkedhet, hogy túlzengte a lelkem,
Nem tőlük fűve lettem én beteg:

Hogy verse oly visszhangot vert szivedben,
Az halkitott, az némitott el engem.

IVetélytársa, m ivel tanult ember volt, a m ült 
lángelméinek szellemeitől kaphatott ihletet. 2Más 
tanult emberek, akikkel éjjelente összejön vetélytár- 
sa. —  E vetélytárs személyéről m ai napig vitatkoz
nak. Marlowe, Dayton, Davies és Chapman neve 
merült fel.

SZABÓ LŐRINC fordításai

XCIV
Ki nem árt, bár van benne rá erő,
Ki nem teszi, m i gjobban mutat.
Ki mást megindít s maga, mint a kő, 
Kísérthetetlen és lassú marad,
Műtőn örökli az az Ég kegyét 
S a fold kincseit joggal rendezi,
Arcán hordja a gazda s úr jegyét,
S a többi mind csak kasznára neki.
A nyár virágát szereti a nyár,
Bár csak magáért van, haű,ha hal,
De érje csak fertőzés és ragály,
Szebb lesz nála a legrosszabb paraj:

Édes mézet ecetté ront a kontár;
Rothadt liliom büdösebb a gyomnál.

CXXVH
Valaha nem tetszett a fekete,
S ha tetszett, sem hordta a Szép nevét;
Most meg az a szépség örököse 
S gúnyolt korcsként pirul a szőke Szép.
A természetet minden lopja ma 
S rútat kendőzés kölcsön-máza föd;
Nincs a szépnek szent neve, otthona:
Pogányként ű vagy éppen száműzött.
Ezért hollófekete a szemed 
És szemöldököd, Úrnőm: a miatt 
Hord gyászt, aki nem-szépnek született,
S mint szép, most a teremtés gúnyja csak;

De úgy gyászol, bánata olyan ék,
Hogy minden nydv így kiált: Ez a Szép!

E szonettel kezdődik a "fekete hölgy” ciklusa. 
A továbbiakban is gyakran ered szójáték az angol 
black (fekete, rút, gonosz) és a fair (szőke, szép, 
becsületes) több értelméből. A  "korcsként pirul a 
szőke Szép" m eg a "rútat kendőzés kölcsön-máza 
föd" arra utal, hogy m ivel akkoriban a szőke haj 
volt a divat, sokan szőke parókát hordtak, így  a 
valódi szőkét is parókaviseléssel gyanúsították.

CXXIX
A szülémét mocsokban tékozolni 
Kéj, amíg tesszük; s már dőtte kéj,
Becstden, gyilkos, véres, szörnyű, talmi.
Vad, állati és hazug szenvedély;
Mihdyt dvezted, már csömöre éget;
Észbontó inger, s mihdyt megkapod,
Észbontó undor, mint lenydt csalétek,
Mdy megőrjíti, akit csábított;
Őrjít, ha déried, s ha csak kívánod;
Vágyd, űvezd, ott hagyd: érzed viharát;
Próbálva áldás, kipróbáltan átok;
Előbb Ígért üdv, aztán délibáb.
Mindezt tudjuk; de kerülni ki tudja 
A mennyországot, mdy e pokol útja?

CXLIV
Két szerdmem van, az gyötör s vigasztal; 
Szellemük szüntden hajtóerő;
Gyönyörű férfi az egyik, az angyal,
Az ártóbb szdlem egy rút-színü nő.
Hogy pokolra vigyen, a női rossz 
Csalja tőlem Idkem angyal-barátját 
S szemem sátánná rontani gonosz 
Fénnyd hálózza annak tisztaságát.
S hogy az az angyal ördög lett-e már,
Még nem tudhatom, szívem csak gyanít,
De mert távol — és együtt — van a pár,
Sejtem: megjárták egymás poklait.

De ez titok; s nem tudom meg, mi hogy van,
Míg a Jód nem hamvad a Gonoszban.

CXLVII
Lázragyúlt szívem folyton arra vágyik,
Amitől szenved, mindig betegebben;
Habzsolja kór ja fenntartó csiráit,
Hogy bágyadt étvágyának hízdegjen.
Szerdmem bosszús orvosa, az ész,
Látván, hogy minden receptje hiába,
Elhagyott, s most rajtam a csüggedés:
Halál a vágy, mdy a gyógyszert nem állja.
Nincs menekvés, józan eszem a múlté,
Az őrület növő izgalma ráz;
Gondolatom s szavam: egy tébolyúlté,
Ténytorzító, fecsegő kapkodás;
Mert esküdtem: szép vagy; s hogy: fény, üde;
Te, éjsötét, te, pokolfekete.
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HELIKON

FELVÉTELI — FELKÉSZÍTŐ 3.
POÉTIKAI (KÖLTÉSZETTANI) ISMERETEK

M ivel a színvonalas szövegértelm ezés a strukturális magyarázat útján, a m űelem zés közvetítésével 
valósítható m eg, elvárjuk a m űközpontú elem zés alapvető poétikai fogalomkincsének alkalmazott ism e
retét. (Megjegyezzük, hogy a megjelölt poétikai ismeretek zöm e szerepel az V-VDI-os tananyagban, külön  
is összefoglalva a VIII. osztályos tankönyv Fényszámyú szó c  fejezetében. Ennek a —  megfigyelésünk  
szerint —  méltatlanul elhanyagolt fejezetnek éppen a felvételi követelm ények biztosíthatnák az őt m egil
lető rangot az oktatási gyakorlatban.)

A poétikai ismeretek jegyzéke:—  ritmikai megformáltság; —  hangszimbolika; —  költői képek; —  
műfajok; —  retorikai alakzatok; —  szerkezeti sajátosságok; —  alapvető esztétikai m inőségek (szép, rút, 
tragikus, komikus, fenséges, elégikus, ironikus, groteszk) felismerése és műbeli funkciójuk értelmezése 

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

A felvételin számon kérhető elméleti ismeretek 
nyilván nem  jelenthetik a legfontosabb, netán vala
m ennyi irodalom tudományi irányzat elméleteinek 
ismeretét vagy jártasságot azok egym ással folyta
tott vitájában, hiszen mindezt m ég az egyetem i 
oktatás is csak részben teheti elérhetővé; az üyen 
szigorú értelemben vett poétikai tájékozottság job
bára csak kutatókkal szem ben támasztható igény. 
De a középiskolát végzett és filológiára jelentkező 
diáknak is —  a maga alapszintién— képzett irodal
márnak kell lennie, ami természetesen nem  csak 
elvárást, hanem  annak m egfelelő méltóságot is je
lent. A felvételiző már a szakma beavatottjának 
tekintendő (ha esetenként netalán m égsem, úgy  
célszerűbb ’kirándulóról" beszélni).

Az elméleti ismeretek felvételi ügyben m inde
nekelőtt poétikai fogalomkincset, illetve a terminu
sok n ak  m eg fe le lő  szakszempontokat jelentenek  
Olyan stratégiát, am ely megnyitja az irodalomról 
szóló beszéd lehetőségét. Mert egy regény hőséről 
nem  beszélhetünk úgy, mint valamelyik ismerő
sünkről, aki hús és vér, nem jellemezhetjük például 
külső és belső tulajdonságai alapján. Irodalmi jelen
séggel állunk szem ben, "akinek" teljesen másak a 
létlehetőségei, mint a reális individuum oknak le
írások, replikák és más elbeszélésszerkezeti elemek soka
ságából az olvasói képzelet révén áll össze, azaz 
"születik", de nem  a szó eredeti köznapi értelmé
ben. Valamely szereplő im igyen felnőtt- vagy akár 
öregkorúnak is "születhet", és "meghalni" is csak a 
maga módján "halhat meg", ha már senki sem  ol
vassa a regényt. És halljatok csudát: két-háromszáz 
év múlva egyszeriben "feltámadhat", esetleg kide
rülhet róla, hogy sokféle változatban "él(t)", amint 
azt "hivatalos dokumentumok" —  kritikák, elemzé
sek, interpretációk —  is tanúsítják

N os, hogy ne kelljen ennyi idézőjelet használni, 
az irodalomról hozzáértően beszélők Arisztotelész 
óta egész kis külön nyelvet találtak ki, olyan termi
nusokat, am elyek alkalmasak az irodalomban iroda
lomként létező "dolgok" (még egy utolsó idézőjel) 
taglalására. Ezt az ajánlott elméleti arzenált fogjuk 
kipróbálni m ost két rövid demonstratív elemzésben.

I. Aprily Lajos: Ajánlás 
Ne haragudj. A rét deres volt, 
a havasok nagyon lilák 
s az erdő óriás vörös folt, 
ne haragudj: nem volt virág.

De puszta kézzel mégse jöttem: 
hol a halál nagyon zenél, 
sziromtalan csokrot kötöttem, 
piros bogyó, piros levél.

S most add a lelked: karcsú váza, 
mely őrzi még a nyár borát— 
s a hervadás vörös varázsa 
most ráborítja bíborát.
Ez a vers eszünkbe juttatja, hogy van fü lünk  

Titokzatos hangzásvilágba kalauzol, ahol m inden  
csupa m uzsika— m ég a halál is "zenél". N icsak  egy 
visszatérő ritmus: ti-ti-ti-tá-ti-tá-ti-tá-tá. M indig fel
ismerhető, és egyetlen egyszer sem  ugyanaz: a leg
különbözőbb szótagok egyedi szó- és sorhangzás 
variácója periódusonként. A m ásodik sorból már hi
ányzik a végső  tá, a harmadik nem aprózza három  
rövid kezdőszótaggal a jambust, a negyedik félig  
szó szerint megismételi az e lső t S m indez együtt 
m ívesen formált egyetlen hangzásalakzat, két azonos 
mértékű, m indazonáltal realizációjában különböző 
m ásik között. És az így elrendezett ritmikai sorozatok 
nemcsak az időtartambeli nyomatékok elosztásával 
utalnak páronként egymásra, hanem az azonos

hangszínú zárószó tagok  összecsengése révén  is. 
N agyszerű muzsika zendül: az Ajánlás mindeneke
lőtt hangzásajánlat.

Avers —  mint egy különös őszi csokor átnyúj- 
tásához kapcsolódó megnyilatkozás— a címben m eg
fogalmazott beszédhelyzet egyedi konkretizációja. A 
megnyilatkozó tipikus róható gesztussal intonál: "Ne 
haragudj." Az engesztelés, restelkedés hangja ez, 
ősi retorikai fogás, amelyet a latinok "captatio bene- 
volentiae"-naknevezték, m ivel a megszólított jóindu
latát hivatott megszerezni. Az első két szakasz —  a 
költemény első tömbje — ennek sajátos logikájú 
érveit fejti ki: előbb megismételt bocsánatkérések 
közepette sorolja fel mentségéül az objektív akadá
lyokat, majd azok leküzdésének hősi igyekezetét, 
illetve az eredmény sajátos (nem is akármilyen) 
értékét bocsátja szemlére. Természetesen: incselkedő 
játék az egész, a második tömb (harmadik szakasz) 
intim ajándékozásának előjátéka.

Az innen kezdve kibontakozó váratlan szóképek 
és a meghitt, szerelmesek bensőséges közelségét 
idéző atmoszféra egyszeriben átminősítik az ajánlást. 
Kiderül, hogy nem üveg- vagy kerámia-, hanem  
lélek-vázába illő az átnyújtott csokor. És hogy az 
egész korábbi virágosdi, illetve bogyósdi nem  betű 
szerint, hanem képileg értelmezendő. A költemény 
mint a Falusi elégia dm ű Aprily-tó'feí első darabja 
uerscsokrot ajánl. Az őszi színek és tájak— egyetlen 
kifejlő komplex metaforaként —  a sorok hátterét képe
ző dégikus hangdtság szuggesztív kivetülései.

1921-ben —  a verseskönyv megjelenésekor —  
közvetlenül a háború utáni korszak olvasójának 
szólt az ajánlás. Számára "a nyár bora" a katasztrófa 
kirobbanása előtti időket, a "halál zenéje" pedig a 
háborús pusztítást idézi. A kései dvasónak azonban 
ezeken kívül más asszociációi is kapcsolódhatnak az 
idézett képekhez: talán a gyermekkor "nyara" és a 
világban folyamatosan és sokféleképpen "zenélő" 
halál legkülönbözőbb gyászemlékei. Mert a kötet 
versei, az Ajánlással együtt, a mindenkori emberi 
létezés dégikus-mdankdikus aspektusát jelenítik meg 
zengő versmuzsikában, gyönyörű költői látomásokban. 
Ez a színes hangzás, amely Aprily egész költészetének 
alapvető stílus-jellegzetessége, az utolsó sorokban fi
nomul a legámyáltabbá: a "bor" szógyök bravúros 
ismételéséoel teremtett rím, alliteráció és nagy képi 
energiát m ozgósító jelentésátfedés végképp ellenáll
hatatlanná teszi ezt az immár amúgy is megnyerő 
uersajánlatot.

II. Láng Zsolt: Szilveszter
Az ablakpárkány horganyzott lemezén por

zott az eső. Ma Szilveszter van, mondta magában. 
Langyos vízben lezuhanyozott, megtöriilközött, 
magára terítette bolyhos fürdőköpenyét Bekö
tözte a lábát.

Amikor újból kinézett az ablakon, havazott. 
Sajnálta, hogy az átmenetet elodázta. Az eső ha
lála a havazás, eszelte ki vigasztalásul.

Később megjött Lizavetta, szatyrában tej és 
ropogós kifli. Még mindig fáj a lábad?, kérdezte 
aggódó hangon barátját, miközben a tükör előtt 
igazgatta híres Lizavetta-kontyát.

Nem, nem, csak kicsit olyan...
Ha akarod, akkor én nem utazom el, fordult 

meg Lizavetta. És folytatták a tegnapi vitát arról, 
hogy Lizavetta menjen vagy maradjon.

Lizavetta ment volna, hiszen mi lehetne unal
masabb egy szilveszternél a Pálcikaemberrel, a 
Pálcikaembernél; ugyanakkor mert a Pálcikaem
ber a barátja, akinek ráadásul nagyon fáj a lába, 
ronda gesztusnak vélte, hogy épp most, ebben az 
állapotban magára hagyja.

A másik oldalon a Pálcikaember nem akart 
egyedül szilveszterezni, ám tudta, hogy a barátja 
szeretne elutazni Azt akarom, hogy elmenj és 
érezd jól magad, tört ki szigorúan. Lizavetta átka
rolta és megpuszilta. Kedves barátom, szeretlek.

Lizavetta a déli vonattal indult, és a Pálcika- 
ember nem kísérte ki az állomásra. Még mindig 
havazott, már arasznyi hóréteg volt a párkányon. 
Ha most esni kezdene, jó ideig nem kopogna a 
párkány. Felkuporodott hintaszékébe, és leteker
te lábáról a gyolcsot, a hatalmas pólyát, melynek 
most már semmi értelme nem volt.

Te rohadt szimulánst, sziszegte a lábának. 
Hátradőlt, nézte a hópelyheket, míg be nem söté
tedett.

Hogyha valam ely vers vagy próza nem tartozik 
a tananyaghoz, az nem jelenti azt, hogy a felvételi
ző semmit sem  kezdhet vele. H isz épp azért van 
szükségpoétikai ismeretekre, hogy a jelölt önállóan is 
képes legyen bármüyen elolvasott mű elemzésére.

A  Szüveszter mindenekelőtt műfaji találóskér
dés: próza, de nem  regény, rövid s nem  novella— m i 
az? Karcolat, mondanánk, de újabban az effélét in
kább rövidtörténetnek nevezik a szakirodalomban. A 
legfontosabb mindenképpen az, hogy megállapít
suk, miben különbözik a novelláid. Valószínűleg 
nem  csak terjedelemben, hiszen akkor egyszerűen  
rövid novelláról kellene beszélnünk. Csakhogy a ter
jedelemmel együtt itt m inden minimálisra csök
ken. Már a novella is redukciót jelent az eposszal vagy  
a regénnyel szemben, mert annak a teljességnek (.to
talitásnak), ami a nagy műfajokban ábrázolódik, csak 
egy kimetszett szeletére szorítkozik, a sokfelé ága
zó bonyolult cselekménynek pedig rendszerint csu
pán egyetlen szálára. N os, ezt a "lefokozódást" viszi 
tovább a rövidtörténet, m ígnem  m inden egy-két vo 
nássá (karcolattá) vagy ponttá zsugorodik. Acselek- 
ménynek itt voltaképpen nincs is szála, egyetlen  
helyzetté szűkül, a szereplők pedig nem  tekinthetők 
teljes értékű jellemeknek, inkább afféle aktánsok csu
pán, akik m inden különösebb ábrázoltság nélkül 
végrehajtanak néhány cselekoésmozzanatot, szóval 
elnagyoltan vázolt "pálcikaemberek". A kömyezetrajz 
legtöbbször teljesen eltűnik, esetleg m ásodlagos 
utalásokból következtethetünk rá.

Ez a nagyfokú spórlásnak tűnő műfaji korláto- 
zódás azonban voltaképpen busásan megtérülő 
szemantikai befektetés, amennyiben a sok kihagyás 
egyszeriben átminősül sajátos koncentráltságé tö
mörítéssé. Merta rövidtörténet individuumai, esemény
mozzanatai, kömyezetrajza nem  (csak) betű szerint, 
hanem metaforikuson, szimbolikusan vagy parabola
ként funkcionálnak. így  aztán a ponttá zsugorodás 
s jelentéslehetőségek tágas holdudvarát hozza létre, 
amelyben földereng a közvetlenül elmeséltnél vala
m i sokkal teljesebb.

így  válik a Szilveszter különös példázattá. Az 
eső és a havazás leírása nemcsak díszítő háttérelem, 
hanem mint az elbeszélésszerkezei egészét átfogó 
egységes keret: állapotszimbólum. Ám ugyanakkor 
— lineáris kibontakozásában — prózai metaforasor is 
erről az állapotrd. Mert az ablakra bámulás több
ször visszatérő motívuma és a látottakhoz társított 
ráérős reflexiók egyenként is az egyedüllét és az 
unalom szuggesztív metaforái, s csak kontextuális 
egymásra vonatkozásukban nőnek a m agány létér
zésének globális szimbólumává.

E tta  az állapottól akar szabadulni a Pálcikaem
ber és Lizavetta. Egyik a társához, a m ásik a társától 
menekül, de mindkettő a hű, illetve megértő barát 
képében teszi —  azaz tetteti magát. N em  csak a 
szimulált lábfájás, hanem valamennyi m egnyilvá
nulásuk is a manipulativ alakoskodás metaforája — 
m indig az ellenkezőjét mondják vagy játsszák m eg  
annak, amit valójában akarnak, s az így  produkált 
kegyes trükkökkel próbálják m eg saját érdekük 
szerint befolyásolni egym ás döntését. Sajátos játsz
ma alakul ebből, melyet végül az nyer m eg, akinek 
a trükk jobban sikerül. íg y  leplezi le a példázat azt a 
ravasz taktikázást, am ely m ég a legintimebb kap
csolatainkat is átszövi.

A z ábrázdás bensőségessége és őszintesége  
azonban mindezt az emberről szóló megnyerő val
lomássá változtatja. Ezért lengi be —  nyers szatíra 
vagy cinikus gúny helyett —  meleg humor és finom 
önirónia az egész röoidtörténetet.

BERSZÁN ISTVÁN
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-H E L IK O N

W ASS PAL: FORRADALOM  PESTEN
1969-ben a "fehér sorozat" m ásodik köteteként napló jelent m eg Fegyver alatt címen. 

Szerzője Wass Pál (1797-1859) cs. k. katonatiszt, később százados "Bem apó" erdélyi 
seregében. Ez azonban csak a könyv bevezetőjéből derült ki, mert Wass Pál "Mindennapi 
jegyzők ön yvéin ek  1846-1859 közötti részei akkor nem  láthattak napvilágot. M ost a 
naplónak ebből a kiadatlan részéből közöljük az 1848-as magyar forradalom felidézését. 
Sorai annál hitelesebbek, mert Wass Pál maga is március 15-e szemtanúja és aktív 
résztvevője volt. CSETRI ELEK

1848
E jelen évnek két első havaiban nem történt 

semmi olyan nevezetes, de nevezetesség lett ám
15-dik március 1848

azaz
T izenötödik m árcius ezernyolcszáz és 

negyvennyolc.

Szeretném ezen — a magyar nemzeti histó
riájában oly nevezetessé lett nagy napról — 
itten egy kis descriptiót tenni: de magam nem 
lévén sem historikus, sem pedig diplomatikus, 
szintúgy félek hozzá fogni, mert afelől, ahány 
az ember, annyi a vélekedés, annyi az előadás 
is; és annak valóságát csak a jövendő fogja tudni 
igazán felfedezni, nem pedig a mostani generá
ció. Azért átallom is arról írni, már megpróbá
lom arról, amit magam láttam s tudok, néhány 
szót említeni.

Ugyanis a 15-d március 1848 volt az a nagy 
nap, amelyen a magyar forradalom, vagyis a refor
máció kezdődött, mely által a nemzet az ő régi 
óhajtásait egy akarattal nyilvánította.

Ma egy szeredén, béborult esős napon, az 
universitásbeli ifjúság a jurátusokkal együtt 
reggeli 9 óra tájban egybegyűlvén a Fillinger 
kávéháznál az Űri utcában (mely osztán a For
radalmi Csarnok nevet kapta), ottan néhány szó
nokok, eszes és hathatós rövid beszédeket 
tartván, fennszóval a magyarok jussairól, szen
vedéseiről, elnyomásáról, továbbá a szabad
ságról, egyenlőségről, testvériségről stb. onnan 
megindultak a Vasvári Pál (tanuló), Irinyi József 
(könyvíró) és Petőfi Sándor (költő), ezen három 
derék ifjak vezérlések alatt, temérdek nép kísé
retében, melyek közt magam is jelen voltam, 
háromszínű (fejér, zöld, veres) nemzeti zászlók
kal, kokárdákkal, csuklókkal etc. Legelőbb is 
mentek a közelebb lévő Länderer könyvnyom
dájába, holott is tüstént és minden cenzúra nél
kül kinyomtatták a következő két irományt, 
úm. egy Nemzeti Dalt és egy, a nép óhajtásait 12 
pontokban előadó proklamációt.

Proklam áció!
mely által a magyar nemzet kívánságait 12 

pontokba foglalva előterjeszti
1- ső  pont... Sajtószabadság, a cenzúra tel

jes megszüntetésével.
2- d pont— Felelő« Minisztérium Buda

pesten.
3- d pont... Évenkénti országgyűlés Pes

ten.
4- d pont— Egyenlőség a törvény előtt egy

házi és polgári tekintetben.
5- d pont— Nemzeti őrség felállítása.
6- d pont— A terheknek egyenlő felosztá

sa, a nép adózzék mind egyformán.
7- d pont— Az úrbéri törvények eltörlése.
8- d pont... Esküdt törvényszék, s népkép- 

viselés a jogegyenlőség alapján.
9- d pont— Legyen egy Nemzeti Bank.
10- d pont— A katonaság esküdjék fel az 

alkotmányra, a mi katonáinkat ne hurcolják 
többé külföldre s az idegenek utasíttassanak 
ki.

11- d pont— A politikai foglyok szabadon 
bocsáttassanak.

12- d pont— Unió azaz Erdélynek Magyar- 
országgal lévő egybekapcsolása.

Ezen Nemzeti dalt és a Proklamációt színész 
Egresi Gábor a népnek egész lelkesedéssel fel
olvasván, azokat a nép nagy örömkiáltásokkal 
fogadta, s a Nemzeti Dalban az esküszünk stb. 
szavakat minden vers végin fennszóval utána
mondván, azáltal «mindenekre készségét nyil
vánította». Mindezek végbemenvén, onnan 
osztán nekiindult az egész néptömeg, minden 
fegyver s kicsapongás nélkül s csak esernyők
kel a kezekben, melyet a katonaság csak bámul
va nézett, de nem ellenzett, nem lévén oka reá, 
vagyis inkább bátorsága: s mentek előbb a ma- 
gistrátushoz nyomtatványok aláíratása végett; 
mely tüstént meg is történvén, azonnal áltál- 
mentek Budára a Királyi Helytartó Tanácshoz, 
hogy ottan is megerősítsék előadásaikat, mely 
is tudnivaló, hogy mindeneket helyben ha
gyott. Ki is állana ellent az egyesült nép kíván
ságának!

Azzal a nép rögtön kiszabadított egy Stán- 
csics Mihály nevű politikai foglyot rabságából, 
ki is szabadelvű írásáért bé volt zárva; és azt 
egész triumfával kísérte haza Pestre, kocsin a 
családja körébe. S ezzel bévégződött a mái ne
vezetes nap — a 15-d március 1848 — melyen a 
nép a legkisebb vérontás, vagy rendzavar nél
kül kivitte a 12. pontokban nyilvánított kíván
sága megadását

Két tudós, nagy hazafiak, Klauzál Gábor és 
Nyári Pál voltak ugyan, kik ezen reformáció 
eljárása módját alattomban dirigálták, de az 
egész forradalom alapja, megvetője [!] volt ama 
híres Kossuth Lajos, Pest megyének egyik kö- 
vetje, ki a pozsonyi diétán oly bátran szólott a 
magyar nemzetnek szenvedéseiről stb. Melyért 
osztán mindenektől az egekig magasztaltatott, 
akiről mint nagy emberről majd ezután lesz szó 
többször is s bővebben is.

1-ső május. A közelebb múlt 15-d március 
nagy napja descriptió alkalmával [!] elfelejtet
tem volt megjegyezni, hogy azon estve Buda
pesten igen szép nagy illuminádó volt, másnap 
reggel pediglen minden ablak, balkony, kapuk 
stb. tele nemzeti zászlókkal, s az emberek, 
asszonyok, gyermekek fejeken, mejjeken, nem
zeti pántlikákkal, csukrokkal ellátva. Azóta pe
d ig len  m indenütt m egeléged és, öröm ,

muzsika, vígasság s a legnagyobb élénkség mu
tatkozik a lakosság közt, mind az uraság, mind 
pedig a polgárság és köznép között, mindnyá
jan egy célra törekedvén. Továbbá történtek az
óta a nemzeti őrsereg egybeállításán kívül még 
több másféle kinevezések is.

Imé itten  a z  e lső  M agyar M inisztérium .
Gróf Batthyány Lajos mint elnök (Praeses)
Kossuth Lajos pénzügyi miniszter (Finanz)
Mészáros Lázár hadügyiminiszter (Kriegs)
Deák Ferenc igazságügy miniszter (Justiz)
Szemere Bertalan belügyminiszter (das In

nere)
Herceg Eszterházi Pál külügyminiszter 

(des Ausvärtigen)
Klauzál Gábor földm ívelés és iparminisz

ter (Agricultur und Industrie)
Báró Széchenyi István  közlekedés m inisz

ter (Kommunication)
Megjegyzés: A mindezeknek kővetkezőben 

ezután történendő érdekesebb politikai dolgo
kat úgy, ahogy előfordulnak részletenként fo
gom felírni.

1-ső június. Ma érkezett meg ide Pestre az a 
jó hír, hogy az Unió Erdély és Magyarország 
között szerencsésen megtörtént, és estve nagy 
illuminádó is volt etcaetera.

Továbbá, ugyancsak ezen a mai napon (Ál
dozó csütörtükön) ment végbe a katonaságnak 
a magyar alkotmányra (constitutio) lévő feles
ketése innepélyesen. Ugyanis az egész Buda
pesten létező katonaság parádéban egybe
gyűlvén az ún. Vérmezőn (General Wiesen in 
Ofen), ahol szörnyű sok nép is jelen volt, előbb 
nagy mise és intő beszéd tartatott, s azután a 
felesketés. Legfőbb személy volt ottan a minisz
ter praesidens gróf Batthyány, utána a hadügyi
miniszter, Mészáros, s még néhány cs. kir. 
generálisok, mind lóháton. Magyarország pala
tínusa, főherceg István nem volt jelen, de nem 
is volt ekkor Budán. Hanem a magyar minisz
terek mind ottan voltak s azok is mind lóháton 
etcaetera.

Nb. A  két gyalog olasz regimentek, um. Zá- 
nini Nr. 16 és Ceccopieri Nr. 23 eleintén nem 
akarták esküjöket letenni, am ég nékiek a dolgot 
egészen fel nem világosították.

12-d június. Amint már említettem, a nem
zet közt hovátovább nagyobbodik az élénkség 
s a nép s uraság nagy áldozatokat teszen a 
hazának. Pénzt, aranyat, ezüstöt s mindenféle 
kelméket adnak öszve. A  toborzás foly kemé
nyen, mert egyelőre tízezer magyar honvédek 
(tíz zászlóaljakban) állítnak egybe s immár ma
gyar bánkók is készültek. Továbbá, gyakori 
népgyűlés és a haza védelmére buzdító beszé
dek tartatnak a Nemzeti Múzeum nagy terén 
stb. stb. veszedelem fenyegetvén a Hazát.
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HELIKON

BENKŐ JÓZSEF
TRANSSILVANIA SPECIALIS 

(Erdélyi városok)
CSÍKSZEREDA
GYERGYÓSZENTMIKLÓS
MAROSVÁSÁRHELY
CSÍKSZEREDA
a) Szereda (egyeseknél hibásan 

Szerda) mezőváros neve latinul Dies 
Mercurii-t jelent, ezért Timon Oppi- 
dum Mercurium-nak nevezte. Nevét 
a véletlennek köszönheti: annak, 
hogy első lakosai szerdai napon 
alapították meg közös telephelyü
ket. Igen közel áll az igazsághoz az 
a vélemény és hagyomány, amely 
szerint ennek a mezővárosnak az 
egész területét az Alcsík széki Zsö- 
göd község szántójából és a Felesik 
székhez tartozó Taplocáéból hasí
tották ki. A  mezőváros ugyanis e 
két község területének határán te
rül el s náluk újabb keletű; ezt bizo
nyítják mind földtábláinak szűkre- 
szabott határai, (csupán két földda
rabja van) s legelőinek olyfokú hiá
nya, hogy ha elődeik régi egyez
ményei értelmében a városiaknak 
nem volna szabad tetszés szerint 
átjámiok a szomszédok rétjeire is, 
saját területükön nem tudnák táp
lálni barmaikat, s a szomszéd falva
kéval összekeveredett erdeik, mind 
pedig a lakosok és jószágaik nem 
nagy száma. Mert amint a Conscrip- 
tio Carolina mutatja, 1721-ben az 
egész mezővárosban összeszámol
tak 49 családfőt 21 telken, 119 igás- 
állatot, 70 tehenet, 28 tinót és üszőt, 
38 mént és kancát, 118 juhot és kecs
két, 145 sertést, 25 méhkast. A föld 
köbölben 126, búza- és rozsvetés 
225 3 /4 , ebből termett 2328 kalan
gya; árpa- és zabvetés köbölben 
109, ebből termett 988 kalangya; 
borsóvetés 1 /4  köböl, ebből lett 1 
1 /4  köböl; len vetés 5 1 /4  köböl, 
ebből lett 63 kalangya; kender vetés 
14 3 /4  köböl, ebből termett 191 ka
langya; széna lett 54 szekér; serfőző 
kád van 5, gabonapálinka főzésé
hez.való üst 9, téli adó 1721-re 359 
magyar forint, 4 dénár; követelési 
adósság 250 magyar forint, 92 dé
nár; terhelő adósság 485 magyar fo
rint, 4 dénár. Nyilván a mezővá
rosnak csekély a vagyona.

b) Ezt a helységet azért tüntet
ték ki a mezőváros jogával, hogy a 
szomszédos székeknek a kereske
delemben és a kézművességben  
hasznára legyen. Mivel azonban a 
városi kézm űvesek , m int akik 
számszerint kevesen voltak, nem 
bizonyultak elegendőnek, 1655- 
ben törvénybe iktatták, hogy Er
délyből külső vargák is hozhatnak 
be eladó lábbelit. Ez a törvény szó- 
szerint ezt mondja: "Csík Szeredai 
Csizmadiák mívekkel azon Tarto
mányt elégséges képpen el nem

tarthattyák, azért másunnan is 
azonféle míves emberek szabado
sán bé mehessenek és míveket exer- 
cealhassák, mind ott, mind más 
közelebb lévő falukban". Ennek ér
telmében az udvarhelyi és a kézdi- 
vásárhelyi csizmadiák árucikke
ikkel gyakran odamennek.

c) Á  mezőváros taxális, és a szo
kott módon kiküldik ide a felséges 
Királyi Gubernium valamennyi bi
zottságát, az adó beszedése viszont 
a katonai rend útján megy végbe.

2a) Ami a Szereda nevezetű vá
rat illeti, arra nézve egyet és mást 
alaposabban kell mérlegelni. Az el
őző században Mikóvárának ne
vezték és ez az elnevezés még nem 
halványult el teljesen az emberek 
emlékezetében. Ha pedig azt kér
dezed, hogy miért kapta a nevét 
Mikóról, halld a választ A XVII. 
században, mégpedig 1620 körül, 
br. Mikó Ferenc, Csík, Gyergyó és 
Kászon székek főkapitánya, épít
tette és ilymódon nevét az alapító
tól kölcsönözte. Ezért br. Apor 
Péter méltán helyesbítette Timont, 
aki azt állította, hogy Ptolemaeus 
Amutrium-a valószínűleg azonos 
Mikóvárával, noha itt semmilyen 
nyomát sem találták a Mikóvámál 
korábbi várnak. Továbbá, Timon 
azt állítja, hogy: "Mikóvárának és 
Kézdivásárhelynek azért tulajdoní
tottam nagy régiséget, mert úgy 
véltem, hogy ezekben a helységek
ben akad valamilyen bizonyítéka a 
régiségnek, ha elhanyagolt is, s két
ségkívül ez a Mikó név bizonyos 
patinásságot képvisel"; (nyilván 
így van, amennyiben a név egy csa
ládnak a neve, de nem a várra vo

natkoztatva). A II. levélben hozzá
fűzi: "Hozzáteszem azt, amit a mi
napi levélben elmulasztottam: ha 
Mikóvára nem annyira régi, Ptole
maeus Amutriumát óhajtásod sze
rint el lehet helyezni Szépvíznél, a 
csíki Bálványosvárban". Nem hiá
nyoznak az olyan iratok a XVII. 
századból, amelyekben Mikóújvá- 
rának nevezik. A nagyhírű Mikó 
miért és mikor alapította ezt a vá
rat? Ha akad hely az én feltevésem
nek, am elyet ugyanazon  báró 
kéziratos "Historia"-jából szűrtem 
le, imigyen látom jónak magyaráz
ni. 1611-ben, amikor Csík, Gyeigyó 
és Kászon székek főkapitánya iktá- 
ri Bethlen Gábor úr volt, (utóbb Er
dély fejedelme), Báthory Gábor 
fejedelem az említett székek vice
kapitányává tette Mikó Ferencet; 
mint írja, ezek a székek nagyon ne
hezen fogadták be, mert errefelé 
még egy parányi birtoka sem volt, 
s amint hangoztatták, a törvények 
és jogszokások megsértésével ru
házták rá ezt a tisztséget. Nem  
hosszú idő múlva, amikor ugyan
ott elnyerte a főkapitányságot, 
hogy ne támadják azon a címen, 
mert nincs birtoka, hihetőleg a 
bennszülöttek nyelvének megféke
zése végett vagy pénzen megvásá
rolt, vagy a fejedelemtől, (akinek e 
kis tartományban birtokrészei vol
tak), adományozás címén kapott,

vagy — ami még közelebb áll az 
igazsághoz — a két szék szomszé
dos területéből szerzett akkora föl
det, amelyre valamilyen épületet 
vagy várat emelhetett És azt talán 
azzal a kikötéssel, hogy amikor ő 
elhalálozik, közös erődítmény gya
nánt szálljon együttesen ezekre a 
székekre. Á vár ugyanis, amikor az 
alapító távozott az élők soraiból, 
nem szállott át a nemes Mikó csa
ládra, hanem — hűtlenség miatt — 
a többször említett székekre, (azt 
nem tudom, hogy ki és milyen bű- 
nért*Vesztette el, de nem Mikó Fe
renc úr). Ezért

b) nagy nehézség támad, ami
kor Mikola és Kunics azt írja, hogy 
ugyanaz a Mikó Ferenc úr kocsis
ból (helyesebben lovászmesterből 
— B. J.) Bethlen Gábor erdélyi feje
delem tanácsosává előlépve s az 
említett fejedelem kegyéből nagy 
tekintélyt és vagyont szerezve, meg 
Csíkban a szeredai vár alapítójává 
válva, úgy pusztult el, hogy a mér
get, amelyet Bethlen fejedelem szá
mára készített, ugyanazon feje
delem parancsára megízlelte, majd 
az említett várat földig lerombol
ták, hogy ennek a rettenetes gaz
tettnek az emlékezete fennmarad
jon. De távozzatok tőlem, ti vé- 
nasszonyos mesék! Tudniillik már 
bemutattuk, hogy br. Mikó Feren
cet joggal és méltán soroltuk Erdély 
tudósai közé; a vár alapítója 1635- 
ben csendes halállal hunyt el, nem 
pedig az 1629-ben meghalt Bethlen 
Gábor idejében, s nem is méreg ál
tal fejezte be életét. Akinek kedve 
van, forgassa át a nagyhírű Mikó 
ház irományait: látni fogja a fejedel
mek adományait és más hiteles ok
lev e lek et, am elyekben  sűrűn  
történik említés Ferencről, mint a 
haza érdekében kiváló érdemeket 
szerzett hősről. Bizonyosra ve
szem, hogy emlékezetét nem így 
őrizték volna meg, ha az ellenség 
soraiba tartozott volna és elárulta 
volna a fejedelmet. Kétségtelen, 
hogy a várat 1661-ben rombolták le 
vagy inkább rongálták meg, ami
kor a törökök és tatárok a kis tarto
mányt feldúlták. A vidék lakosai, 
(akiknek a remélt oltalom helyett 
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terhűkre volt) nem állították helyre 
s napról napra omladozott, de sen
ki sem közli, hogy br. Mikó halála 
ideje táján tönkretéve, romokban 
hevert. Ellenben ismeretes ennek a 
várnak Csíkszék régi protocollu- 
mában megörökített egyik össze
írásából, hogy a rákövetkező idő
ben a vár érintetlenül állott s egyik 
bástyáját Aranyos-nak nevezték. 
Ugyanabban az összeírásban fal- 
vanként felsorolják a névszerint 
megnevezett jobbágyokat is, akik 
tartoztak szo lg á la to t végezn i 
ugyanennél a várnál. Amint a csa
ládok neveiből következtetni lehet, 
ezeknek az utódai jelenleg szabad 
székelyekként élnek. Fordulj tek. 
Kovács Tamás úrhoz, mindkét ne
mes Csík, Gyergyó és Kászon szé
kek rendes nótáriusához a nemes 
Állandó Táblánál, és megfog mu
tatni neked egy 1654-ben Mikóvá- 
rában írott és július 6-án e székek 
főkirálybírójától, Domokos Tamás 
úrtól aláírt könyvecskét, amely 
azonkívül, hogy bizonyítja: ezt a vá
rat akkoriban is Mikóvárának ne
vezték, arról is meggyőz, hogy a vár 
Mikó halálával nem ment tönkre.

c) A  várat, amelyről azt mon
dottuk, hogy 1661-ben elpusztult, 
a mostani évszázad kezdetén a fel
séges VI.Károly császár uralma 
alatt Erdély parancsnokló generá
lisa, gr. Stephan Steinville gondos
kodásából megújították és katonai 
m unkálatokkal m egerősítették, 
hogy azután többé ne nevezhessék 
Mikóvárának, hanem Szereda vá
rának.

d) Kreckwitz és némelyek vele 
együtt ezen egy vár helyett hármat 
költöttek: egyik Csík, (náluk Tzyfc 
és Czyfc), amelytől a szék elnevezé
sét kapta, de ez nem létezett és nem 
létezik; a második Szereda, amely 
azonban nem vár, hanem várfal 
nélküli, nem pedig erőddel meg
erősített mezőváros; a harmadik a 
Mikóvár. Ezeket az előzőkből már 
semmilyen módon sem javíthatod 
ki. A nép száján nemrég egy szelle
mes mondás járt, m égpedig az, 
hogy "Mikóvára — Székely bánja", 
am elynek értelme abból eredt, 
amit már előadtunk, és az, hogy e 
székek számára katonai oltalom 
helyett a vár tehertételt jelentett.

GYERGYÓSZENTMIKLÓS
A havasok közé ékelt kicsi 

Gyergyó tartománynak jutott egy 
mezőváros, Szentmiklós, és kilenc 
falu. A terméketlen és köves síksá
gon fekvő Szentmiklós, vagy telje
sebben  G yergyószentm ik lós  
m ezőváros, részint sík, részint 
dombos helyen birtokolja földjeit, 
amelyek székely, örmény és kevés 
román lakost hordoznak. Ha vala
mi nevezetességet kell keresni a 
mezővárosban, az a szombati na
pon tartani szokott hetipiac, és az 
évi nagyvásárok, amelyeket Szent 
Vitus napján és virágvasárnap előt
ti szombaton tartanak, valamint 
az, hogy ott van a szállása a székely 
határőrség lovas kapitányának.

1) E mezőváros hetivásárait fő
ként azzal a céllal tartják, hogy 
nyitva álljanak és piacot nyújtsa
nak a külső mesterembereknek, és 
leginkább az udvarhelyi vargák
nak, de mindig felhajtanak marhá
kat is.

2) Említésre méltónak tartjuk 
azt a történetet, amelyet a nagyhírű 
Bethlen, Erdély kancellárja ekkép
pen örökített meg: ”1663. szeptem
ber 8-án kb. délután 3 órakor a 
derült égből feltűnt egy kicsi felhő, 
amelyből sok-sok német dob per- 
gése hallatszott. Mikor vége lett, 
három közepes ágyú dörgése kö
vetkezett, amelyet követett két ha
talmas hadsereg csatája, nagyobb 
és kisebb ágyúk moraja, emberek 
kiabálásával, jajgatásaival és a vé
res ütközetek más szörnyűségeivel 
annyira bővelkedve, hogy Szent
miklós mezőváros és a környező 
falvak lakosai, akik nemcsak hal
lották, hanem mindezt látva látták 
is, azt hitték, hogy elérkezett az 
utolsó ítélet Egyesek futkosva bú
vóhelyeket kerestek, mások el
gyengülve összeroskadtak; kivált 
az asszonyok közül igen sokan ere
jüket vesztve a földön hevertek. Az 
előkelők s a nagy haderő egy része 
Apafii fejedelemmel a Maros part
ján, a radnóti vár mellett táboroz
va, ezt a nagy csodát nem láthat
tuk, de az ágyúk dörgését ugyan
úgy hallván azt hittük, hogy vala
milyen győzelem jelzése az őfel
sége katonáival megerősített várak 
parancsnokaitól, mígnem felderí
tők útján megszűnt a kétely és vé
gül, mikor m egérkezett Lázár

István, (Csík, Gyergyó és Kászon 
székek főkirálybírója), a dolog is
meretessé vált összes körülménye
ivel együtt. Végül a kelet felől 
elhelyezett hadsereg az ellenséges 
haderőt erős dübörgéssel és lármá
val Brassó felé üldözte, (amely a 
szem benálló fél szempontjából 
nyugatra tekintett). Ilymódon vé
get érvén az ütközet, hallatszott a 
legnagyobb ágyú durranása, (nem 
hatástalanul), és ugyanabban a pil
lanatban valamilyen négyszögű, 
kénszínű tüzes anyag, nagyságra 
felülmúlva a legnagyobb ágyúgo
lyót is, az említett Szentmiklós me
zővárosra hu llva, egy  Sándor 
Mihály nevű nemesnek a házát kö
zepesen megrongálta, (de nem  
gyújtotta fel), és onnan a földre 
hullott. Látva ezt, egy asszony a 
többiek közül odasietett, hogy  
megfogja, de megégett kezekkel 
kényszerült várni, míg a melege el 
nem enyészett s a többször említett 
város lakosai darabokra törték. 
Egyik darabját, ame lyet Lázár István 
elvitt Apafii fejedelemhez, magam is 
láttam és megérintettem. Isten tudja, 
mit ád hírűi ez a szokatlan csoda! 
Magam őszinte szívvel bevallom, 
roppant féltem jóságos Fejedelmün
ket, egész Erdélyt, sőt Magyarorszá
got is!"

MAROSVÁSÁRHELY
A marosszéki alsó járás egy sza

bad királyi várossal büszkélkedik, 
amelynek a neve Marosvásárhely. A  
Maros keleti partján helyezkedik el s 
egykor hat faluból összeolvadt me
zőváros volt, az 1616. évben pedig 
elnyerte a szabad királyi város mél
tóságát. A város értékét emeli a kel
lemes fekvés, az árupiac, a templo
mok, a Királyi Törvénytábla ülései, a 
marosszéki Állandó Tábla épülete, a 
városi tanács, a helvét hitűek műve
lődési kollégiuma, Szent Ferenc szi
gorú rendjének székháza, úgyszin
tén a Szent Ferenc rendi konventuá- 
lis atyáké, és a katonai helyőrség.

l)Am íg mezőváros volt, a várost 
Székelyvásárhelynek, latinul Forum 
Siculorum-nak hívták; ezt jól meg kell 
jegyezni az erdélyi történetírók meg
értése végett.

A mezőváros nagyon régi időben 
hat faluból olvadt össze, amelyeknek 
a neve: Nagy (másként Felső) Sásvá
ri, Kis (másként Alsó) Sásvári, Szé
kelyfalva, Curdásfalva, Benedekfal- 
va, Kisfalud. Ezeknek a lakosai ön
ként egyetlen közösségbe tömörül
tek, területüket is egybekapcsolták 
és a személyek száma szerint osztot
ták fel. Végül, amikor a mezővárosi
ak meggyűlölték a fegyvert, meg
szerezték a szabad királyi város jogát 
Bethlen Gábor fejedelemtől; ezt mu
tatja az 1616. április 29-én kibocsátott 
ünnepélyes oklevél, amelyet az em
lített fejedelem és kancellárja, Pécsi 
Simon írt alá, továbbá titkára, Bölöni 
Gáspár. Ettől az időtől Marosvásár
helynek, azaz latinul Marusii Fórum
nak nevezik, de némelyek, akik latin 
szavakat gyártanak, Agropolis-nak 
mondják; Bethlen Farkas szerint az 
Agropolis az agora=vásárhely, és po- 
lis=váios görög szavakból lett. Er
dély többi királyi városában minden 
polgár, még a mágnások is, mint tud
juk, adózás alá esett Ezen a téren az 
a sajátos, hogy mintegy húsz olyan 
nemesi telek van itt, amelyeknek a 
nemes tulajdonosai egyáltalán nem 
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esnek adózás alá, mint ahogy ezt 
megtudtam Bányai Lázár úrtól, a 
kiváló város jegyzőjétől.

2) A  város egyik része dombos 
helyen, a másik ez alatt, sík terüle
ten fekszik. A helység kellemessé
gét növelik a polgárok szöllősei: a 
Nagyhegy, Trébely, Unumáj, Bo- 
donhegy és Kishegy, továbbá a Ki- 
rálykútja és a Papok csorgója nevű 
források.

3) Mielőtt a nemes Királyi Táb
lát ide helyezték volna, igen gaz
dag volt a piac, mely most sincs 
érdem híjjával. Nagyvásárt négyet 
tart: január, május, június és no
vember hónapban, hetipiacot pe
d ig  csütörtöki napokon. N égy  
nevezetesebb utcája van: a Poklos 
utca, Szentk irály  utca, Szent- 
györgy utca és Szentmiklós utca. A 
lakosok elég sokan vannak: 1766- 
ban, a város összes vallásainak a 
szám bvétele alkalmával találtak 
441 családfőt, családanyát 413-at, 
gyerm ekeik száma 1027, özve
gyek: 149, ezek gyermekei: 176, 
szolgák: 59, szolgálók: 90, cigá
nyok: 40. Nincsenek ideértve az 
idegenek, akik vagy a Királyi Táb
lához, vagy a kollégiumhoz, vagy 
a katonai helyőrséghez tartoznak.

4) A templomok közül kitűnik 
a várbéli, amely a helvét vallásúa- 
kat szolgálja. Díszesre épült; ezt 
megszerezték a jézustársasági a- 
tyák, akiknek Böér Simon, a foga- 
rasi Töld főkapitánya, saját lakását 
adta át szállás céljára akkor, ami
kor a jelen évszázad kezdetén be
bocsátást nyertek ebbe a városba.

5) A  nemes Királyi Torvénytáb-

lát 1754. novemberében Medgyes- 
ről helyezték ide. Amikor megha
tározott időközökben törvényt 
ülnek, itt naponta nagy a sokasága 
a mágnásoknak, nemeseknek és 
mindenféle rendű embereknek.

6) A reformátusok kollégiuma 
népes tanulni vágyó polgárokban. 
Állapotát, tanárait (kivéve a nagy
hírű Szabó Sámuelt, akit újabban 
neveztek ki az igen híres Incze Ist
ván helyébe a filozófia és a matézis 
professzorává). Ennek a taninté
zetnek a külső falai a felséges csá
szári udvar kegyes engedélye  
folytán immár új formát fognak 
kapni. A tanuló ifjúság azért ör
vend, mivel mélt. római szent biro
dalmi gr. széki Teleki József, cs. kir. 
kamarás, a Királyi Tábla tényleges 
assessora és ebben az Athenaeum- 
ban a tudományok kurátora, állat
tani múzeumát Szebenből ebbe a 
városba helyezte át, ahol ílymódon 
a természetrajz fáklyája világosko- 
dik.

7) A reformált ferencrendi a- 
tyák 1740. táján jutottak itt rend
h ázh oz, hiába ellen ezték  a 
konventuális atyák. Lakótelkük ré
gebben a református vallású Ne
mes Jánosé volt; ez vagyonelosztás 
útján egy Klementsits nevű polgár 
feleségének jutott, akitől az atyákra 
szállott át.

8) A szentferencrendi konven
tuális (közönségesen minoriták
nak hívott) atyák 1737. körül jöttek 
a városba és megszerezték Széles 
Mihály városi jegyző telkét.

9) A katonai helyőrség a várat 
tartja megszállva és ugyanott van a 
lakása is.

MONOGRÁFIA — 
ÉS AZON TÚL

" S zoron gva  tö p ren g ek :  
van-e jogon ym i Róla" —  indít
ja k ö n y v é t G azda J ózsef. 
Am ennyiben túllép Gazdáné 
O losz Ella álkotásainak inter
pretálásán, munkája irodalmi 
foga n ta tá sá v á  vá lik , h iszen  
már magát a m űvész létterét 
mutatja be, m integy a műalko
tás "harmadik természetének" 
előfeltétele- és utóhatásaként. 
A  kérdés persze indokolt, m i
vel a m űalkotással szem beni 
magatartás elsődleges feltétele 
az attitűd kikapcsolása, az íz
lésnek, illetve m indenféle sze
m é ly e s  m e g h a tá ro zó n a k  a 
m ellőzése. Gazda József tuda
tában van ennek —  tud-e objek
tív  maradni? A z elfogultság  
u gyan is— a magyar kritikatör
ténetben Kölcsey óta tudjuk —  
szakszerűen termeli a m egle
petéseket. Ugyanakkor — és ez 
is régi alaptörvény —  egy kriti
kus, m űvészeti író igyekszik  
követni az alkotó tevékenysé
gét, az életm ű alakulását, és en
nek a könyvnek  a célja egy  
m űvészi pálya teljes ívének fel
rajzolása, párhuzam osan kö
vetve magánéletet és szakmai 
életet.

Elvi, módszertani kérdések. 
M inden kész műalkotás egy
ben zárt műalkotás, a befogadó 
egyebet sem  tehet, mint m ód
szerekkel, m odellekkel, m in
denféle eljárással megpróbálja 
felnyitni azt. A  műalkotás vilá
gába e g y e tle n  út v eze t be, 
am ely a munka lezártáig sza
bad volt, nyitott: az alkotóé. A  
legeredményesebbnek ez&rt az 
tűnik, ha az élm ény és a kész 
m űalkotás között az alkotói 
szellem  tevékenységét, a te
remtés folyamatát vizsgáljuk. 
Gazda József pedig maguktól 
az élményektől követi az alko
tások  szü le tésé t. S zem élyes  
sors, utazások, közösségi, kul
tu rá lis , m ű v é sz e ti h atások , 
szellem i érlelődés —  ím e a fo
lyamat. A  szöveg az időrendet 
követve egyrészt nyilván tipo
lógiai jellegű, másrészt... csak 
analitikus maradna, ha a szerző 
nem választaná a monográfiaí
rásnak azt a válfaját, m ely  
egyetlen műalkotást helyez a 
középpontba, és e köré szerve
zi az egész kötetkoncepciót, in
nen indul ki és ide tér vissza. 
"1987-ben, ötvenévesen, túl az 
emberélet útjának felén alkotta 
m eg egyik főművét, az Életkoro
kat — olvashatjuk a bevezető
ben. —  A  m ű meditativ jellegű, 
alkotója —  aki pályája csúcsán 
van ekkor — fölényesen uralja 
sajátos formarendjét, egyedül

álló, senkiéhez sem  hasonlítha
tó, leredukált és a lehetőségek
ben m égis határtalanul gazdag  
eszköztárát, eltöpreng az éle
ten, a lét törvényein. A  törvé
n y ek en , m e ly e k  sz ig o rú a k , 
pontosak, könyörtelenek. Szi
gorú, p on tos, könyörtelen  a 
formák rendje is." A  m ű négy  
része "a teljes életre, m inden  
ember —  vagy ha a m űvész sa
ját sorsára, küzdelm eire való  
utalást is látunk benne, akkor 
az alkotó ember —  életének fo
lyamataira, négy már-már tör
vényszerű szakaszára utal. A  
Kibontakozásra, a Kiteljesedésre, 
a Megállapodásra és végül az El
múlásra." A  monográfiaíró is: 
úgy elem ez, hogy ugyanakkor 
szintetizál. N em  egyszerűen az 
időrendet követi és az ún. addi- 
donálás m ódszerével a m űvek  
sorát építi újra, nemcsak kor
szakokat különít el egy sajnos 
már lezárt sorban. M ódszere 
nem  a k o rsza k a lk o tó  rend
szerezés —  illetve hát nem ön
magában az. Közelítésmódja a 
formatörténeti, belső folyam a
tokat írja le, egy  szellem i-szem 
lé le t i  fe j lő d é s t  ra jzo l m eg , 
m e ly e t  —  v é g ig k ö v e tv é n ,  
ugye, az életm ű alakulását —  
kitűnően ismer. Korszakolásá
ban a történetiség nem  "alap
elv", m ivel a plasztikai formák 
belső fejlődését jelenti. A  szerző 
nem fordulópontjaiban igyek
szik m egragadni azt, így  egy... 
'kívülálló" a műalkotásokhoz 
mint kész m űvekhez közelítő 
tehetné —  ő nem strukturális 
elem zést végez. A  hermeneuti- 
kai vizsgálódáshoz közelít: az 
életm ű szintetizáló fontosságú  
m ű alkotásának  e lő zm én y e i
ként, előfeltételeiként, "udva
raként” mutatja be az addigi és 
az e lk övetk ező  korszakokat. 
Szem lélete a strukturális-for
mai elemekre összpontosít, és a 
szerző a m ű  születésének ism e- 
rőjeként leírja a benne m egfor
mált gondolat érlelődését is, az 
alkotói m ód szer  változásait. 
Marad a legfontosabb, a m űvé
szeti ideológia —  m elyet a saját 
interpretációk m ellett a megje
lent méltatásokból összeállított 
idézetekkel mutat be.

A  kötet végü l is monográfia 
egy m űvészről, Gazdáné Olosz 
Dia idézett gondolataival val
lom ás az életpályáról, a szerző  
vallomása az alkotóról, útirajz, 
napló, em lékezés. Gazda József 
így  lehet Gazdáné O losz Ella 
első szám ú monográfusa.

J Ó Z S A T . IS T V Á N  
Gazda József Gazdáné O losz 

Ella. Kriterion — Piiski, 1994.
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GONDOLT-E
új lakóház építésére, 

ennek megtervezésére, 
az építőanyagok beszerzésére,

Gondjai megoldásában segít a

„ Az álmoktól a megvalósításig"
vagyis

a tervezéstől a lakáskulcs átadásáig!
Vállalunk és végzünk mindenféle építési és szere

lési munkát, építőipari szolgáltatásokat biztosítunk.

Ha átutazóban van Sepsiszentgyörgyön, 
számítson a HOTEL CONSIC szolgáltatásaira!

CONSIC RT
Sepsiszentgyörgy, Vasile Goldis út 2. szám Tel.: 067-311769

140 férőhelyes, I. osztályú szálloda 
(nemzetközileg elismert, a Madridi Tu
risztikai ACTUALIDAD díj nyertese)
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f'Szivemnek ifjú testvérei...”
Ady márciusi üzenetei
A Szabadgondolkodók Magyarországi Egye

sülete fiókegyesületeként hivatalosan 1908. no
vember 22-én alakult meg a Galilei Kör, a békeévek 
legnagyobb haladó magyar diákegyesülete, 256 
taggal. Célját és programját felhívásában így fogal
mazta meg: "A Galilei Kör azért alakult, hogy a 
szabad tudománynak és a szabad gondolatnak ott
hona legyen az egyetemen. Tanulni és tanítani, az 
önképzés eszközével a tudomány szeretetét ápolni 
és terjeszteni, és azt megvédeni minden ellenséggel 
szemben, ez a Galüei Kör programja." A galüeista 
diákok az 1848-1849-es forradalom igazi követői
nek vallották magukat; március igaz megértésében 
leghívebb, legjobb mesterüknek, tanítójuknak Ady 
Endrét fogadták el, s 1848. március 15-ének emlékét 
minden évben megünnepelték. Első, 1909. március 
28-án a Pesti Lloyd nagytermében tartott márciusi 
ünnepségükön, amelynek díszes kiállítású meghí
vóján — Kozma Lajos címlaprajza alatt — Ady Új 
vizeken járok dmű versének két sora olvasható, 
mintegy a Galilei Kör programját is kifejezve: "Szál- 
lani, szállani, szállani egyre/Uj, új Vizekre, nagy 
szűzi Vizekre" —> már Ady verseit szavalták, s a 
költő egy későbbi nyüatkozata szerint is versei 
nagy nyilvánosság előtt először a Körben hangzot
tak el. Üldöztetésektől, támadásoktól zaklatott éle
tében, az idősebb nemzedék és a kortársak 
közönyétől, félre- és meg nem értésétől körülvett 
Ady "élete legszebb élményének" nevezte a galüe- 
istákmelléje állását s kitartó ragaszkodását: mindig 
az ifjúságban, a jövő forradalmát magában hordo
zó ifjúságban kereste életének-költészetének igazo
lását. Ettől kezdve minden évben küldött a Körnek 
egy-egy "márciusi" verset.

Az első márciusi ünnepség idején épp a Rivié
rán tartózkodó Ady csak a hazai újságokból érte
sült a T. Halmi Margit (Szent Margit legendája), 
Törzs Jenő — az utólagos beszámolók szerint Góth 
Sándor — (Elűzött a földem), majd az Ady-versek 
kiváltotta siker nyomán — az előzetes műsorban 
nem is szereplő — Góthné Kertész Ella (Álmodik a 
nyomor, A fehér lótuszok) előadásában elhangzott 
versei sikeréről, amelyről baráti levelek is sietnek 
hírt adni: ”[...] jól esik látnom — írja Kabos Ede —, 
hogy most már az Ady-nyavalya elkapta az egész 
országot, s amilyen mértékben dohognak az öre
gek, úgy esküsznek rád a fiatalok. Ma voltunk 
éppen a Galilei-kör [...] matinéján, s gyönyörűség 
volt figyelni, hogy mialatt a pódiumon Adyt sza
valtak, Adyt énekeltek és Adyt szónokoltak, azalatt 
a publikumban úgy zúgtak-búgtak minden elsza
valt és elénekelt versed körül, mintha mindenki 
betéve tudná valamennyi versedet [...]. Megható 
úgy közelről figyelni, hogy a publikum, kivált a 
lányok és a fiúk, mennyi szeretettel vannakirántad. 
[...] irodalmi és művészeti téren, ami van és lenni 
akar, Ady körül forog.

1910 tavaszán Párizsból küldi el a Kör március 
20-i ünnepségére az első, kimondottan nekik szánt 
verset (A márciusi Naphoz):

"(Márciusi Nap, nagy a te hatalmad,
S magyar Márciust, magyar forradalmat 
Nem gyújtottál ránk ezer évig mégsem:
Ültünk örökkön jeges senyvedésben.)

Fiatal Március, most nézz a szemünkbe,
S úgy adj nekünk erőt, sugarat, hatalmat, 
Amilyen híven hisszük ezt a forradalmat."

A Galüei Kör 1911. március 26-i márciusi ün
nepségére szintén Párizsból üzen (A Tűz márciusa); 
a verset Törzs Jenő mondja el:

"Testvéreim, nincs nemigaz szavatok,
S százszor többet merhettek, minthogy mertek. 
Békésebb, szebb, jobb, vidámabb, boldogabb 
Életre váltott jussa nem volt soha,
Mint mai, bús magyar, ifjú embernek.

De Tűz és Tűz, én ifjú testvéreim, 
jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni,

Az Élet szent okokból élni akar,
S ha Magyarországra dob ki valakit,
Annak százszorta inkább kell akarni.''

1912 tavaszán Pesten — a Városmajor-szanató
riumban gyógykezelteti magát —, s eredetileg sze
mélyesen szándékszik felolvasni versét (Új, tavaszi 
sereg-szemle), de végül erőt vesz rajta ismert vi
szolygása a nyüvános szerepléstől, s Dabis László 
— a kiváló előadó galüeista, a későbbi neves orvos- 
professzor — olvassa fel a verset:

"S hiába: a vakság már nem magyar,
Nincs magyar glóbus, és a magyar észnek 
Meg kell tanulni a mi ütemünk,
S nem magyar sors az ábrándos enyészet.

Robogj föl Láznak ifjú serege,
Villogj tekintet, világbíró kardunk,
Künn, a mezókön harsog a Tavasz,
Harsogó Tavasz, kísérd el a harcunk."
Az 1913. április 6-án megrendezett márciusi 

ünnepségre a Maria Grün-i szanatóriumból kül
dött verses üzenetet (Véres panorámák tavaszán) Gel
lert Lajos szavalja el:

"Megint Tavasz, s én írásom, én lelkem, 
Megint távolból csattogsz csak haza,

Tárt karokkal esengünk a Tavaszhoz,
Mert végtelen és féktelen a szerelmünk.
S egy borzalmak-nyögette kicsi ország 
Egyedüli jókedve mi vagyunk:
Szívünk szakad, de mégis vidor orcánk.

A História talán ránk taposhat,
De mi itt bent tápláljuk a tüzet,

A Föld mozog én ifjú feleim,
S mi rátesszük lábunk a magyar rögre,
És esküszünk: mozdulni fog ez is,"
Személyesen mindössze egyetlenegyszer jelent 

meg a galüeisták körében: 1913. október 18-án, a 
Kör ötéves fennállása alkalmából rendezett ünnep
ségen, ahol nem verset mondott a pódiumról, ha
nem rövid beszéddel köszöntötte ifjú barátait: 
"Barátaim, szívemnek ifjú testvérei, de semmikép
pen se jöttem én azért tihozzátok, hogy rekedt és 
sírós hangommal kiabáló, harsány szózatot mond
jak. Csak egyszerűen eljöttem, itt vagyok azért, 
mert már régen itt vagyok, s ha eddig betegségek
kel tértem ki hívásaitok elől, mára azt gondoltam, 
hogy talán ezután már csak betegebb lehetek, s mi 
nem foghatjuk soha üyen közelről egymást látni. 
[...] szívemnek ifjú testvérei, elhoztam hozzátok a 
szívemet, melyet megöregedéstől féltek, s melynek 
ma kiváltképpen nem szabad megöregednie, s 
melynek az dtaplósodás eüen szinte tartozó orvo
sai csak ti lehettek. [...] Magyar reménységeim 
fogynak, de elegek még mindig arra, hogy a meg
váltó fiatalság csodatetteiben Herkules elvénhedt, 
elfinomodott, harmadrendű bajtársaként bízzak. 
[...] Egy megváltás lehetséges még csak e különös, 
szomorú Magyarország számára: az úgynevezett 
vezető intelligenciának üdvös és frissítő kicserélő
dése. [...] Az új magyar ifjúságnak, a Galüei Körnek 
száz letiport szabadság s szép életlehetőség szabja 
megmennyeien útját és célját. [...] És most, szívem
nek ifjú testvérei, bocsássátok meg régi és örökös 
embereteknek, hogy ma nem tud többet szólni — 
hiszen a több se volna szeretőbb és több —, s bo
csássátok el őt békével: Ifjú szívetek öreg testvére 
most fiatalon dobog, s azt akarja, hogy ne szakad
jon el soha tőletek, a fiatalságtól, az igazságtól, a 
forradalomtól." (Az ünnepséget követően, október 
végén, a Galilei füzetek 11. számaként — Három 
március 1911-1912-1913 címmel — jelent meg az 
Ady három versét, valamint a három márciusi ün
nepségen elhangzott ünnepi beszédeket tartalma
zó füzet.)

Az 1914. március 19-i ünnepségre Ermind- 
szentről küldi el versét (Piros gyász ünnepén), ame

lyet szintén nem hivatásos előadóművész, hanem 
a galüeista Csécsy Imre mond el:

"Ha gyász, piros gyász, úgy van, úgy legyen, 
Mert ha ezerszer próbálják, akarják,
Letaposni nem tudták még soha 
Tavasznak s Vérnek örök forradalmát,
S keresztfáról a sóhaj is lázítás."

Erre az 1914-es márciusi ünnepre egy másik 
verset is írt Ady, de sehol sem sikerült híradást 
találnunk arról, hogy a vers elhangzott volna, sőt 
maga a vers Ady életében meg sem jelent, hanem 
csak az Ady-hagyatékból került elő kézirata. Hogy 
a verset (Levél ifjú társakhoz 1-EL) Ady a galüeisták 
márciusi ünnepségére szánta, azt nemcsak a vers
kézirat alján feltüntetett da tálás — (1914. március.) 
—, hanem a vers mondanivalója is félreérthetetle
nül tanúsítja: 

ü.
"Óh fiatalság, büszke mellek,
Be szeretettel ünnepellek,
Lelkem kevélyi, jó utódok,
Kik már tudjátok jól a módot,
Hogy Bécs ellen és Minden ellen 
E kis ország még remekeljen,
Vagy úgy haljon meg, ahogy érdem: 
Szabadság-vívás szent nevében."

1914 nyarán a háború kitörése derékba törte 
a Galilei Kör működését; 1915 márciusában már 
nem tarthatják meg hagyományos ünnepségü
ket, ám a Nyugat március 16-i számában Ady 
elküldi üzenetét a galileistáknak (Emlékezés 
Március Idusára):

"Óh, Napja Márciusnak,
Óh, megroppanó havak,
Bejó emlékezés,
Ki mostanában esik."

1915-ben a Galüei Kör még egy utolsó összejö
vetelt rendez a háború előestéjén, 1914. augusztus 
1-én, meggyilkolt nagy francia békeharcos, a L'Hu- 
manité alapítója és szerkesztője, Jean Jaures halálá
nak évfordulója alkalmából, amelyre Ady 
Csúcsáról küldi el versét (Emlékezés nagy halottra):

"Száznál tcfob oka a magyarnak,
Hogy jó testvérnek vallják mindenütt,
S száznál több gyász annak a karnak,
Melynek békéért kellett hullnia."

Érdekes, hogy mind az Ady galüeista kapcso
latait tárgyaló irodalomtörténeti írások, mind a 
magáról a Körről megjelent monográfiák csupán a 
márciusi ünnepségekre küldött öt, (továbbá) a Jau- 
rés emlékének szentelt verset, valamint az ötéves 
évfordulón elhangzott beszédet tartják számon az 
Ady-galüeista kapcsolat dokumentumaiként, te
hát mindössze hatot, holott a galüeistákhoz kap
csolódó Ady-írások száma ennek pont a 
másfélszerese: összesen küenc. így például a félre
érthetetlenül galüeista nosztalgiát tükröző 1915-ös 
Nyugat-vers (Emlékezés Március Idusára) meg az 
1914. márciusi datálású, háromrészes Levél ifjú tár
sakhoz (1—El.) mellőzését még meg is tetézik a Pesti 
Naplóban 1917. augusztus 12-én megjelent, és min
den kétséget kizárhatóan a galüeista fiataloknak 
szóló szomorú verses üzenet (Szegény jó fiaim) fi
gyelmen kívül hagyásával, holott a vers galüeista 
ihletése teljesen egyértelmű:

"Hány tavaszon küldtem bárhonnan 
Nektek a sok hitető verset,
A jövőt prédikáltam nektek,
S most a jelen be másként lobban,
Másként gondoltam, szebben, jobban.

Drágáim, árváim, fiaim, Tik,
Kikkel, jaj, hogy most sem lehetek,
Hol jártok vén bolond fejemmel 
S ama nagyszerű kegyelemmel,
Hogy a Halált ifjan éritek.
Drágáim, árváim, fiaim, Tik,
A z Élet csakugyan menekül?
Hol jártok, vagytok, skik  — éltek — még? "

BUSTYA ENDRE
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A  kisantant szétesett, a nemzetiségi elv 1918-as sérelmeit 

felszínre hozta a történelem.

A z  erdélyi kérdés Magyarország legsúlyosabb trianoni ter
he volt. Románia nagyobb területet követelt és kapott meg 
Trianonban hárommillió román lakos címén, mint amekkora 
terület nyolcmillió magyarnak az országból maradt. Romániá
ban kisebbségi sorsra jutott 1,7 millió magyar, és ez a sors 
elnyomást, másodrendű állampolgárságot jelentett. Erdélyt a 
magyarság nemcsak lélekszáma vagy gazdagsága szerint érté
kelte, hanem hazaként is, hiszen a magyar államiságnak hosszú 
ideig Erdély volt az egyetlen fenntartója, kultúrájának éltetője. 
A nemzet történelemtudatának, identitásőrzésének megnyilvá
nulása nem volt nacionalista hevület. Nem csekély jelentőségű 
az Erdélyből kiüldözöttek nagy tömegének és otthon maradt 
hozzátartozóinak a kapcsolata sem. (...)

M egindultak Turnu Severinben a magyar-román tárgyalá
sok Erdély sorsáról (1940. augusztus 16-24.).

A  tárgyaló felek nem tudtak megegyezni. Erdély mindkét 
félnek többet jelentett területnél és népességnél. A határ mentén 
mind a két hadsereg felvonult, merőben más túlfeszültséghely
zetet teremtve, mint amilyen a csehszlovák-magyar konfliktust 
jellemezte 1938-ban. S Németországnak érdekét sértette volna, 
na két jó szállítója egymás ellen harcol, és háborús tűzfészek 
támad terjeszkedési szférájában. Ezért diplomáciai útra terelő
dött a konfliktus. Megindult az érvek és bizonyítékok áramlása 
a külügyi csatornákon a delegációk tárgyalásaira. Végül Német
ország és Olaszország újra döntőbírósági szerepet vállalt. Nem 
is lehet szó más döntőbírókról, mert Európában nem volt más 
dirigáló hatalom. A németek felajánlotta döntőbíráskodást a 
román kormány azonnal elfogadta. Utána a magyar, és 1940. 
augusztus 30-án megszületett a második bécsi döntés, Erdély 
északi fele visszakerült Magyarországhoz.

A z  Államtudományi Intézet az erdélyi kérdés megoldásá
nak egy sor változatát dolgozta ki, és végig szolgáltatta a doku
mentum- és térképanyagot. (...)

Többféle megoldás között első helyen állott Erdély közigaz-

fatási különállása Románia vagy Magyarország keretében saját 
özigazgatással és nemzetiségenként kulturális autonómiával. 

Felvetődött egy teljesen önálló állam eszméje is, hiszen Európá
ban nem egy jóval kisebb területű önálló állam van, de ez a 
megoldás az adott helyzetben nem látszott megvalósíthatónak. 
Volt olyan terv, amely szerint a történelmi és földrajzi Erdély 
autonóm tartomány lett volna Románia és Magyarország kö
zött. Feldolgozás készült a román-magyar-szász területi auto
nómiákról. A Románia vagy Magyarország államkeretében 
elgondolt Erdély területének többfele szervezésére készült terv. 
(A földrajzi Erdély mint autonóm tartomány beillesztése Ma
gyarország vagy Románia keretébe.) E problémák vizsgálatánál 
külön megfontolást igényelt a Bánát helyzete. Ez a területrész 
nem tartozott a történelmi Erdélyhez, nemzetiségi képe pedig 
vegyesebb volt, mint Erdélyé.

Természetesen megfontolást igényelt egy olyan helyzetala
kulás is, hogy Románia meg tudja védeni egész Erdélyre vonat
kozó igényét. Erre az esetre terv készült egy  autonóm  
Székelyföld vagy egy nem területi alapon szervezett székely 
autonómia létrehozására. (A nem területi autonómia bizonyos 
számarányokhoz kötött közigazgatási és kulturális jogok bizto
sítását jelentette volna. A  területi és nem területi autonómia 
megoldása mellett számtalan területi megosztásra is készültek 
tervek, számítások, térképek.)

A  kiindulási pont az volt, hogy az erdélyi kérdést nem lehet 
etnikai határok szerint rendezni. Itt nincsenek jelentős nagyságú 
határ menti tiszta magyar területek, mint a Felvidéken. A szm- 
magyar területek a határtól nagy távolságban vannak, körülöt
tük vegyes lakosságú vagy éppen román többségű területek. A 
rendezés alapja olyan értelemben lehetett a nemzetiségi elv, 
hogy a nemzetiségek arányszám szerint osztozkodjanak, illetve 
jussanak szerephez. Minthogy a települési kép tiszta elválasz
tást nem engedett meg, számolni kellett vegyes területek meg
maradásával és azok megfelelő kezelésével.

R észletek  RÓ NAI ANDRÁS: TÉRKÉPEZETT TÖR
TÉNELEM c m unkájából, Bp. 1989.
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ZENE — SZÓ 2.
AHOGYAN RUDOLF STEINER 
LÁTOTT MINKET

Régóta keresek egy részletes 
életrajzot arról a 20. századi filo
zófusról, akinek nevéhez, élet
m űvéhez fűződik az antropo- 
zófia megteremtése. Steiner, az 
EMBER, életében már a filozófiai 
M Ű m ögé húzódott vissza. A  ha
lála után eltelt közel háromne
gyed évszázad alatt sem  válto
zott m eg ez a helyzet. Érthetően: 
olyan im pozáns életmű, mint az 
övé, nem  tűr m eg maga mellett 
sem m ilyen m ás érdeklődési te
rü letrő l szárm azó  " v izsgá ló 
dást", láttatási kísérletet. Életmű
ve önm agáért áll helyt. Közel 
4000  fe n n m a r a d t e lő a d á sa , 
könyvei, tanulmányai 330 köte
tet tesznek ki. És ennek nagyré
sze napjainkra hozzáférhetővé is 
vált. Életútját 1925. március 30- 
án bekövetkezett, halálát m eg
előző, utolsó két életévében írta 
meg. Inkább filozófiai műnek ké
szült, mint gondos, körültekintő 
életrajzaink. Nem  is lehetett más
ként!

Steiner ÉLETUTAM c. köny
vének talán találóbb d m e lett 
volna: életem  szellem történeti 
fejlődése. A sok és sokféle színes 
élményről is beszám oló könyv  
130. oldalán ránk, magyarokra és 
Erdélyre vonatkozó m egfigyelé
seket is  olvashatunk. Ezek jóval 
fontosabbak, m int a széltében- 
hosszában olvasható és bőven  
idézett m egfigyelések egész so
ra, h iszen a m odem  filozófiai 
gondolkodás egyik úttörőjének 
élm ényeit összegezik: egy TISZ- 
TÁNLÁTÓÉT.

így  ír magyarországi útjáról 
1890-ben: 'M agyarország fővá
rosa, Bécstől annyira elütő jelle
gév e l, m ély  hatást gyakorolt 
rám. A  Bécsből Budapestre vivő  
út kellem es természeti világon  
vezet keresztül, amelyet tempe
ramentumos emberi jelleg és va
lami m ély zeneiség hat át. Ha az 
ember kinéz a vonat ablakán, az

a benyom ása, hogy maga a ter
m észet is m integy poétikussá  
válik és, hogy az emberek, nem  
sokat törődve az általuk m egszo
kott poétikus világgal, valam i
lyen m élyen bensőséges zenei
ség szerint élik az életüket."

Az előbbi három mondatban  
kétszer is szerepel a ZENEISÉG 
szó.

Az évezredes hagyom ányo
kat frissen őrző magyar népzene  
feltárása, m egism erése óta tud
juk mi magunk is: ez a m élyen  
érzelmeiben élő nép fantasztikus 
erővel, következetességgel őriz
te m eg term észetközelségét, ze 
nei önkifejezódésének elementáris 
erejét. Á  zenében a term észet 
őserejű m egnyüatkozását tiszte
li. Ezért m ás zeneközelítésünk, 
zeneszeretetünk, zeneértésünk, 
mint sok m ás európai népé. Ezt 
Rudolf Steiner is megérezte. Él
m énybeszámolóját így  folytatja: 
"És, ha Budapestre ér az ember, 
olyan világot talál, amelyet a más 
európai népekhez tartozók a leg
nagyobb együttérzéssel tudnak 
szem lé ln i, teljesen m egérten i 
azonban sohasem tudnak. Sötét 
tónusú alap, és e fölött valamilyen 
színjátszó fény ragyog."

'Sötét tónusú alap". Lényegre 
tapintó észrevétel. N incs olyan 
élet- és m űvészi megnyilvánulá
sunk, amely ne kapna mélységet, 
súlyt, és ne lenne benne valami, 
szilárd alapot adó földközeliség.

"Fölötte... színjátszó fény ra
gyog." Hirtelen A dy verssorai jut
nak eszembe: "Kényes, büszke 
pávák,/Napszédítő tollak". Micso
da fantasztikus hasonlat: napot 
szédíteni tollak ragyogásával..

M élység és magasság. Indu
latok és szellem i fölülem elkedés. 
Sötétség, ragyogás. Ellentétpá
rok? Csak ennyi lenne? E pólu
sok között láthatatlan energia vo
nalak feszülnek, mint valami koz
mikus zeneszerszám végtelenbe 
vesző, zengő húrjai. Cseng-bong 
ez a HANGSZER, ez a Steiner által 
oly mélyen átélt zeneiségünk. És... 
mennyire igaz, amit m ég ehhez 
hozzátesz: "Mint gyermek Ma
gyarország nyugati határán él
tem, és itt láttam, hogyan érez
tették a németekkel... a nyers és 
büszke akaratot. M ost Magyaror
szág közepén azt tapasztaltam, 
hogy ez az akarat a magyar em
bert valamilyen elkülönültségbe 
viszi, amely bizonyos naivitással 
párosulva a számára mintegy ma
gától adódó csillogásban jelenik 
meg, de nem az emberek nyitott, 
hanem inkább a természet rejtett 
szem e számára."

T E R É N Y I ED E
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HQLr
Február 18-án a k o lo z s v á r iH e lta i  A la p ít

vá n y  székházában bemutatták Martos Gá
bor M arsallbo t a hátizsákban  és Volt egyszer  
egy Fellegvár című, az E rdélyi H íradó K önyv-  
és Lapkiadónál megjelent könyveit, amelyek 
tanulmányokat, interjúkat és szem elvénye
ket tartalmaznak az erdélyi m agyar iroda
lom  köréből.

M egjelen t a Látó  1-es száma, amelyben  
verset olvashatunk Kányádi Sándortól, 
Szepesi Attilától, Bogdán Lászlótól, Csíki 
Lászlótól és Fényi Istvántól. Elbeszélést, 
esszét közöl a lap Székely Jánostól (íté leti
dő), Visky Andrástól (A  séta), Kereskényi 
Sándortól (Róm ai délu tán) és Palocsay Zsig- 
m ondtól (Kákaláz). A F óru m ban  Szekér End
re "Eljön a vers is még..." cím ű írása. D isputa: 
Konrád G yörgy Az idő hullám verése, Csíki 
László V ázla t egy álom ról, M onoszlóy Dezső

Széljegyzetek  a n yu ga ti m agyar irodalomhoz. A  
Kis lírai an tológiában  Kovács András Ferenc 
Confessio Goliae címmel előszavazza a Car
m in a  B urana  v e r se it . Hadikikötő: K irály  
László.

Február 15-én a debreceni KLTE épüle
tében Délibáb. K eleti kapcsolataink kérdése d m  
alatt Szőcs István tartott előadást a Szarvas
nyom on. M agyar őstörténet felé  cím ű sorozat 
keretében.

Január 20. és február 15. között a brassói 
kultúrházban tartott nyitva Olsefszky Jaka- 
bos Imola gyűjtem ényes kiállítása.

H atvanhét éves korában elhunyt Vékás 
Domokos, aki 1988-ig volt Kolozsvár ma
gyarországi főkonzulja.

Február 3-án a Farkasréti temetőben te
mették el Fülei-Szántó Endrét, a pécsi Janus 
Pannonius E gyetem  professzorát, aki évekig  
vendégtanárként szolgálta a romániai ma
gyar egyetem i oktatást.

Á p r ilis  1-én az író szü lőfalujában, 
G yergyórem etén ünnepük Cseres Tibor 
születésének 80. évfordulóját.

A budapesti Kossuth  Klubban február 
23-án Lábody László nyitotta m eg a Re
m énység S zige t d m ű  gyűjtem ény kiállítását.

Bemutatásra kerültek Antal Imre, Imets 
László, Kedei Zoltán, V. Kedei Zoltán, Már
ton Árpád, Páll Lajos, Plugor Sándor, Gy. 
Szabó Béla, Szép György, Zsombori Erzsé
bet, Xantus Gyula és Xantus Géza képei.

A kolozsvári Lucian Blaga K u ltu rá lis  
E gyesü let május elején tartja m eg a költő 
centenáriumát.

K ö z é r z e t  cím m el tartották m eg Maros- 
vásárhelyen és Csíkszeredán az Éneklő borz  
1-2. számát. Összeálütották Visky András, 
Vida Gábor, Salat Levente, ' ő  Pál, Madaras 
Péter, Láng Zsolt, Kovács András Ferenc, 
Jakabffy Tamás, Gergely Tamás és Alexej 
Asztrov írásaiból.

A  H ite l 2-es számában olvasható egye
bek mellett Ködöböcz Gábor Poétikai és m ű
fa ji vá lto zá so k  K án yá d i Sándor n yolcvan as  
évekbeli költészetében  és Karádi Zsolt "Csak 
bent élünk már" d m ű  tanulmánya Markó 
Béla Érintések  d m ű  könyvéről.

A Szatm árném eti É szaki S zín h ázban  feb
ruár 24-én K övesdy István, a M arosvásárhe
l y i  S z í n m ű v é s z e t i  A k a d é m ia  v é g z ő s  
hallgatójának rendezésében mutatták be 
Bulgakov K u tya sz ív  d m ű  színm űvét.

-MI

HAJNAL
Radnóti Miklós verséből idézünk a víz

szintes 1., 30., függőleges 15. és 51. számú 
sorban.

VÍZSZINTES: 1. A z idézet első sora (zárt 
betűk: A, É, Z, I, K). 15. Rendre átnyújtó. 
16. Idejében kijut a vonathoz. 17. E, E, E. 
18. Bór és rénium vegyjele. 19. Ilyen a hát
batámadás. 20. Ökölvívás színtere, névelő
vel. 22. Román helyeslés. 24. Utasít 
egynemű hangzói. 25.... a sarat, kitartok. 
27. Rakj. 28. Fásult, közönyös. 30. Az idézet 
második sora (zárt betűk: G, Ö, G, F). 32. 
ÓYÖ. 33. Bálványozott színésznő. 34. Bú
csúszó idegen nyelvekben. 35. Zöldes 
színárnyalat. 37. Közeire mutató szó. 38. ... 
Pellea, kitűnő hazai színész volt 39. Kis 
üvegcső főleg orvosságok tárolására, néve
lővel. 41. Folyót ível át. 42. Jártad, régiesen. 
45. Friss, kellemes. 46. Szürkésfehér fém. 
47. Férfinév. 48. Máramaros megyei üdü
lő. 50. AÉ. 52. Lírai műfaj. 53. Szekér, szán 
az eléje fogott állatokkal együtt. 54. Határ
talan polka! 55. Vajon tényeket sorakoztat 
fel? 58. Háborúval, sereggel kapcsolatos. 
60. Távirati hang. 61. Vissza: ima zárszava.
63. Becézett női név. 65. Tévé. 66. Férfikor 
előtt áll. 69. Tenger Dél- és Közép-Ameri- 
ka, valamint az Antillák között 70. Ez is, 
az is. 72. Biztató szó. 73. Kelme közepe! 74. 
Tantál vegyjele. 75. Mexikói őslakos. 77. 
Dickens álneve. 78. Kicsi Ödön. 80. A Titi
caca is ez. 81. A  szájüreg és a garat közötti 
rész. 83. Rendellenesség, visszásság.

FÜGGŐLEGES: 2. Ásványi fűszer. 3.

Zűrzavar. 4. Csillagközi tér. 5. Marokkó 
fővárosa. 6. Kalapszél. 7. A Uliomfi írójá
nak személyneve. 8. Attikai..., szellemes
ség. 9. Galambféle szürkésbama tollazatú 
madár. 10. Kúra szenvedélybeteg számá
ra. 11. Híg folyadék. 12. Időegység. 13. 
Könnyezett. 14. Kossuth-díjas író (József). 
15. Az idézet harmadik sora (zárt betűk: A, 
O, A, L). 19. Szabadítsd kötelékeiből. 21. 
Kilépő egynemű hangzói. 23. Gyógysze
rek, színezékek előállítására használt szer
ves vegyület. 24. Az USA egyik tagállama. 
25. Állat, románul — fonetikusan. 26. 
"Nincs ott kinn a juhnyáj... kolompjával" 
— Petőfi: A puszta télen. 29. Védelmezed. 
31. Vissza: konzervatív. 36. Nagybányai 
szobrászművész volt (Géza). 40. Távirati 
ö. 41. Szilárd csapadék. 43. Keresztül. 44. 
Szláv szó, ebből ered a máglya szavunk. 
47. Város az Arab-félsziget déli részén. 48. 
A harmincas évek kitűnő hazai labdarú
gója volt 49. Rádium vegyjele. 50. Szere
pet jelenít meg. 51. A z idézet utolsó sora 
(zárt betűk: K, A, F, T). 52. Kímél. 53. Ta- 
kaigass. 54. Arab férfinév. 56. Felhajtod az 
italt valamire. 57. E paripa. 59. ...way, vil
lamos. 62. A  legelső mezőgazdasági szer
szám, ezt használták, még mielőtt a kapát 
ismerték volna. 64. Felém hajít 67. Állítsá
tok meg Arthuro ...! — Bertolt Brecht-drá- 
ma. 68. Versenylovas. 69. Éghajlat. 71. 
Üdítő gyaloglás. 76. A  Kalotaszegi krónika 
írója (Károly). 78. ÖNÁ. 79. Szilárd meg
győződés. 8 2  Rönk fele! 83. Rangfokozat. 
84. Ál. 85. Olasz és osztrák gépjárművek 
nemzetközi betűjele.
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