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Nagyhatalom
kerestetik

A Szovjetunió államformái 
önfelbomlása, az államföderáció 
köztársaságainak formális önál
lósodása, a Varsói Szerződés te
tőszerkezetének lebontása és a 
volt kelet-közép-európai gyar
matok központhagyó dinamiká
ja együtt a berlini fal villámgyors 
e ltűn tével, olyan unipoláris, 
USA-központú világhelyzetet 
teremtett, amelynek egyensúly- 
vesztése okvetlenül hozzájárult 
a harmadik Balkánháború kirob
banásához. Egyhamar kiderült, 
hogy a legtörékenyebb békeálla
potok fenntartásához is nagyha
talm i, legkevesebb bipoláris 
érdekellentétek közötti kompro
misszumok megkötéséhez van 
szükség, minthogy a multipolá
ris planetáris szövetségre épülő 
békeérvényű állapotok megte
remtése e századvégen, s aligha
nem a következő évezredben is 
a marxi utópiákhoz képest is a 
legjobb esetben kiscserkész-áb- 
ránd.

Híres opuszához címet lelni 
Kantnak egy hollandus fogadós 
cégtáblája segített, amelyen AZ 
ÖRÖK BÉKÉHEZ felirat alá egy 
temetőt festettek. Kant öngúnya 
időszerűbb, mint valaha. S mint 
műve végén megjegyzi, amíg a 
politikának az erkölccsel való 
egyetértése nem születik meg, 
örök béke helyett ideiglenes bé
kekötések (és persze békebontá
sok) sorozataként szervesedik a 
tö rténelem m é stru k tu rá ló d ó  
emberöltők folyamata. De ki ol
vassa manapság Kant békefilo
zófiai traktátumát? Az újkorban 
a németalföldi Grotius próbálta 
elsőként jogszabályok közé szo
rítani az államközileg szervezett 
tömeggyilkolás eljárásmódoza- 
» > »  folytatás a 10. oldalon

Gergely István domborművé

•  Szöveggyűjtemény: Székely János
•  Lászlóffy Aladár:Kant, kantin, karantin
•  Lendvay Éva versei
•  Szöcs István: Szent László feje és fája
•  Cseh Katalin: Száz sor magány
• 290 éve halt meg Gyöngyösi István
• Az izraeliták Erdélyben
• SERÉNY MÚMIA

EGYED EMESE

Trója 
s a  többi

(Péternek és Pálnak) 
görögösen lépdel az este 
gyermekeink szerelmesek 
nagyapáink várai romban 
megfagy a csönd a keréknyomban 
ha bűnözök 
ha jó  leszek
ha fu t a Práter körülöttem  
m int cirkuszló sátor a la tt 
ha Velence bujkál a ködben

elszalasztom a madarat 
elszalasztom Fortuna asszonyt 
lebukni könnyű idelenn 
összekavarodik a meddig 
a mikor és a wann a wenn

fagy ül a tulipán fejére 
m ost térek haza sosem észre

Bécs kakukkot a szívemen

Macabre
Közel sem vagy, messze sem, 
lassan fonnyad a kezem - 
elfelejt simítani, 
szégyelli, hogy van.

Már a neved tél és nyár, 
arcod más lett, másé lett, 
nyelvet ölt a szó, a csönd: 
mit, meddig, miért?

És - kinek? Ha nem hiszed, 
van szorongó rossz szíved: 
rendre megtudod.

(Minek támadt indulat, 
csontok, hölgyek és urak, 
pávák, gyöngy tyúkok?)

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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SZENT LÁSZLÓ FEJE ÉS FÁJA
Befejező rész

"Patkanovnál a hős sapkája (!) kakuk képében 
kémleli ki a szamojédokat, Paasonennál a hős 
öccse rozsomák képében megy előre" — közli 
velünk DIP, vagyis Demény István Pál, a 
Szent László kérdést megvilágosítandó.

Bizonyára igazságtalanságot követünk 
el, úgy tűnhet bárkinek, nem méltányoljuk 
eléggé DIP fáradozásait, amikor ironikus 
gyönyörködésünk tárgyát képezi azon buz- 
godalma, hogy minél több szibériai és belső
ázsia i párh u zam o t, összefüggést vagy 
mégoly távoli kapcsolatot mutasson ki, mint 
például a Patkanov sapkája, vagy a rozso
mák öccse.

Am akármennyire is tiszteljük szorgal
mát, egyáltalán, egész vállalkozását, és üd
vözöljük az Erdélyi Múzeum Egyesületet, 
amiért hajlandónak mutatkozott a kiadásra, 
sőt utánnyomásra is (nagy kereslet mutatko
zott e füzet iránt, mivel közbejött a Szent 
László év), és tisztelettel tekintünk a Nagyvá
radi Római Katolkus Egyházmegye nagylel
kűségére, amely a kiadás költségeit fedezte, 
mégsem hallgathatjuk el, hogy "azért van az 
egészben valami borzalmas”.

Az m ég csak hagyján, ahogy a tudo
mányos apparátus bővíthetése érdekében te
ret ad őrületes eszméknek is (pl.: "De mit 
jelent az, hogy minden esetben a lány fejezi 
le a kun vitézt? Dvoráková — szerintem nem 
is rossz — magyarázata szerint a festő a 
néptömegek támogatását akarta ezzel kife
jezni." Még szép, hogy hozzáteszi DIP: más 
magyarázat is lehetséges. Hiszen ez a dvorá- 
kovai meglátás nyüván csak vulgármarxista 
mentsvár lehetett akkoriban a műtörténész
nő számára, amiért "szentképekkel" foglal
kozik.) — és sokáig nem illik szórakoznunk 
az önképzőköri stílusvirágokon sem, hogy 
például: "A lendületes összecsapást, a csata ka
vargását a falképek általában sikeresen ábrázol
ták" — mármint mihez képest? "jól sikerült 
rajzot" állíthatnak ki általános iskolások; itt 
azonban kanonikus ábrázolásról, ikonográ
fiái szabályokról és titkokról van szó..., elke
rülhetetlenül Karinthy jut eszünkbe: "A 
Hamlet kiváló dráma a jeles brit költő, Sha
kespeare tollából." És ugyancsak stílparódia
ként hatnak az ilyen közlések: A két fan gazda 
dm ű  nyenyec-jurák-szamojéd jarabcrőí van 
szó, ennek hősnőjét, miután "elhárítja egy tun- 
guz durva közeledését", több évig tartó kalan
dok után megmenti Jalze Habt, elveszi fe
leségül, de aztán meghal: "Anő is nagyon be
teg lesz, önkívületi állapotban sámánénekeket és 
epikus énekeket énekel." Mintha így számolna 
be egy hazai ravatalozásról: "Az érzelmi fel
indulás állapotába jutott özvegy férje kopor
sójára borulva, népi siratóénekeket adott elő, 
jelentős közönségsikert aratva"... Azonban

korántsem e stílusbimbók vonják kétségbe 
DIP kutatásainak eredményességét.

Ami első végiglapozásra is meglep, DIP 
forrásainak rendkívül körülhatárolt volta, 
"szelektív egyoldalúsága". A negyvenoldal
nyi tanulmányhoz 115 lábjegyzetet mellékel, 
ezek többnyire forrásmegjelölések, ám hasz
talan keresnénk nemcsak Kállai Géza mun
káját (amit cikkünk első részében emle
gettünk), de még Jankovics Marcell nevét is. 
Avval még mentegetőzhetne, hogy Janko
vics könyve, a Fa mitológiája csak 1991-ben 
jelent meg, az ő tanulmánya meg a rákövet
kező évben, tehát nem volt ideje magáévá 
tenni. Azonban ugyancsak Jankovicstól már 
1983-ban megjelent az Archaikus világkép a 
szibériai sámándobokon, 1987-ben a Csillagok 
közt fényességes csillag (A Szent László legen
da és a csillagos ég), s azokban az években a 
rádióban is tartott érdekes előadás-soroza
tot, s mindez DIP gondolatmeneteinek útjá
ba esett. Mindez azonban azt jelenti, hogy 
DIP nemcsak őt nem, hanem Frazert, Frobe- 
niust, sőt a manapság oly közismert Graves 
műveit sem tanulmányozta, nem beszélve 
például Ovidiusról, Homéroszról, vagy ép
penséggel a Bibliáról sem. Nemcsak a Szent 
László legendához, hanem a Molnár Anná
hoz is bőven kapott volna ezekben párhuza
m okat, hiszen az ógörög m itológiában 
legalább annyi a fára akasztott személy, mint 
az óizlandiban, vagy a nyenyecben, vagy 
akár az enyecben.

Nem fogom őket e helyen elészámlálni, 
ha kit érdekel, megtalálja az említett szer
zőknél s a náluk megadott forrásokban.

A kérdés: — miért nem érdekelte mindez 
DIP-et? Az ugyanis nem tételezhető fel, hogy 
még véletlenül sem bukkant volna rájuk ol
vasmányai során. (Ez még elképzelhető Ovi
dius, de nem az Ótestamentum esetében.)

A magyarázat DIP tudományos iskolai ho- 
vatartozandóságában rejlik. Abban az "akadé
mikusnak" hitt magatartásban, amely job
ban fél a "céhen kívüli fogantatástól" (Gyé- 
szabó), mint a középkori szerzetes a nős
tényördögtől. A tudományos fegyelem, a 
"sistematized branch", megöveteli, hogy 
más hitelveket valló iskolához tartozókat 
még akkor sem szabad idézni, ha ugyanazt 
állítják, mint mi, ám még akkor is tekintetbe 
kell venni őket, ha megállapításaik homlok- 
egyenest ellenkeznek a miénkkel — ha hitel
veink közösek! Márpedig sem Ovidiusról, 
sem Frazerről, sem az ószövetségi próféták
ról nem nyilvánvaló, hogy finnugrisztikai 
alapokon állottak volna.

Annak a magyar tudományos iskolának, 
amelyhez szerzőnk is tartozik, a központi 
tan- és hittétele, dogmája: az ÁTVÉTEL, a 
KÖLCSÖNZÉS és a HATÁS. Egyetlen mód

szertani vezérfonala pedig a HATÁSFEL
GÖNGYÖLÍTÉS. Valaha, mondjuk, szerin
tük úgy kétezer éve, esetleg három, na le
gyen három és félezer, valahol az Ural hegy
ség elő- avagy hátterében megpróbált két 
lábra ágaskodni egy szánalmas népesség és 
vezi, vezi, meg voi, voikiáltásokkal elindultak 
dél-dél-keleti, esetleg dél-dél-nyugati irány
ba. Természetesen a voi voi alatt nem vajat 
kell érteni, hanem feltehetőleg a folyami 
ponty (Mon Amur!) zsiradéktartalmú szöve
teit stb. Aztán elkezdtek átvenni. Átveszik az 
irániaktól a kacagányt, a zsinóros mentét és 
a várat, természetesen a tehenet is, aztán a 
törököktől a sátrat meg más szibériai népek
től a szőlőt, a szlávoktól a vargányát és a 
gólyát, legvégén a németektől az oroszlánt, 
a tulipánt, a hunmesét és az összes keleti 
motívumot.

Sajnos, ez nem paródia— ez Módszertan 
és Tudományos Látásmód! Ugyanis a régeb
bi, másutt már elavult, megredvesedett és 
p u d v á s o d o tt  n y e lv é sz e ti és m űvelő 
déstörténeti stb. iskolák, úgy akarták a fejlő
dést magyarázni, hogy visszafele görgetve 
az időt, a "történelem kezdetére", vagyis az 
írás jelentkezésének korszakára, visszaszá
moljanak a zéróig, a nullpontig. Kelet-Euró- 
p á b a n , kü lönösen  a m ag y a rság n á l, a 
visszaszámlálásnak valahol időszámításunk 
kezdete táján kellett a nullpontot elérni, ami
kor sem egy árva kultúrszó, sem egy magá
nyos sulyokdísz, sem egy féligfőtt disz- 
nófősajt nem alkothatott még őseinknél kul- 
túrjavat, hiszen csak akkortól kezdve kerül
hettek az INDOGERMÁN SZUPREMÁCIA, 
majd az Univerzális Szláv Kikölcsönző Vál
lalat hatáskörébe.

E nézet képviselői mai napig képtelenek 
voltak tudomásul venni, hogy az emberiség 
nem hatezer éves; és nem az úgymond törté
nelmi időkkel együtt teremtetett. Ma már 
minden újság-, magazinolvasó előtt közis
mert, hogy az emberi lény mint olyan, leg
alább két-három százezer éves, és bar
langrajzok, sírleletek, esztétikai tevékeny
ségre utaló maradványok tanúsítják, hogy 
némi lelki életük is volt. Vadon élő patás 
állatok lendületes mozgását sikeresen ábrá
zolták, sőt szertartásos cselekvényeket is 
barlangfalra vittek.

Elképzelhető, hogy nem fejtettek volna ki 
Beszédelő Tevékenységet? Hogy nem pró-
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háltak magyarázatot találni az égbolton vég
bemenő eléggé szembetűnő jelenségekre? 
Hogy ne lettek volna a tűzgyújtással, teme
téssel, miegyébbel kapcsolatos szokásaik?

Akárhogy is vesszük, már legalább száz
ezer évvel a "történelem kezdete” előtt léte
zett beszédelő tevékenység, és legalább 
ötvenezer éve léteztek "nyelvállapotok" is. 
Mi történt őseinkkel, mondjuk, csak ebben 
ötvenezer évben? Hol vándoroltak, kikkel 
érintkeztek, kölcsönhatottak, ki tudhat erről 
valamit is? Jelenleg — senki. És még valószí
nűleg nagyon sokáig senki. Mégis úgy el
képzelni a kölcsönzéseket és hatás-fel
göngyölítést, hogy az csakis az utóbbi öt-hat- 
ezer évben mehetett végbe, nevetséges.

Mint ahogy nevetséges az a munkahipo
tézis is, mely szerint mielőtt belépnének a 
történelem világosságába, a népek ősei elszi
getelt rekeszekben élnek a számukra a XVIII. 
század ébredő nacionalista katedrapockai 
által kijelölt égtájakon. A genetika erősen 
gyanítja, szemben ezen kor nyíltan be nem 
vallott, de tudományos feltevéseiben titok
ban bőven alkalmazott szemléletével, hogy 
az emberré válás folyamata az egész embe
riségre nézve egységes aktus során történt, 
és nem fajonként, még kevésbé nyelvcsalá
donként, vagy etnikumokként ment végbe. 
Az is közismert ma már, hogy egyetlen né
pesség sem az északi sarki övezetekben vált 
emberré az ott élő totemállatokból. Északra 
is délről kerültek a föld fiai. És amikor a 
szubarktikus övezetek a jégtől-hidegtől még 
teljesen lakhatatlanok voltak, délen Jerikó 
falai már felépültek, sőt talán már első ízben 
le is omoltak.

Minden északi népnek voltak déli hagyo
mányai, mivel voltak déli őseik is.

Óriási közös emberi hagyománykinccsel kell 
számolnunk, mint ahogy óriási közös nyelvi 
örökséggel is! Ez az örökség teljesen ismeret
len időmélységekbe nyúlik vissza, nem be
szélve a lokalizálás nehézségeiről. Kü
lönösen ha meggondoljuk, hogy még az 
utóbbi két-háromezer évről sincsenek pon
tos, vagy akármilyen adataink; vagy csak el
torzított adataink vannak.

Annál elképesztőbb az a tudákos fontos
kodás, düher nagypofájúság, amely ponto
san be tud  arról számolni, hogy őseink mikor 
melyik berkenyebokomál, vagy sóskútnál 
milyen hatást vettek át éppen arra való ván
dorlásuk során.

Almélkodva olvastam egy igen jónevű 
tudósnál, hogy a vándorló magyarok vala
hol a Kaukázus északi előterében elhalad- 
tukban, valahol Mangislak és Alanogorszk 
között, éppen ott a saroknál befordulóban, 
vették át a Kőmíves Kelemen ballada motí
vumát. Nem beszélve arról, hogy mindenki 
csak azt veszi át, aminek a befogadására ké
szenléti állapot áll fenn nála, és egy állítóla
gos sátorozó, szekerező nomád népességnek 
minek építésáldozati hagyományok? — az 
építésáldozat hagyománya olyan széles öve
zetekben elterjedt, és olyan sokáig élő (még

az 1700-as évek második feléből is van rá 
adatunk Boszniából, ahol a törökök helyi 
lakosok gyerekeit rakták be erődítményeik 
alapfalába), hogy a legnagyobb vakmerőség 
kell egy ilyen kijelentéshez, mondhatjuk, az 
önkontroll teljes hiánya; hogy pontosan ek
kor és ekkor és pontosan itt és ott...

Márpedig DIP tanulmányának proble
m atikus tájékozódási beszűkülése abból 
ered, hogy belekeveredett egy ilyen hatásfel- 
göngyölítési vitába. Ő ugyanis Vargyas La
jost, a nevezetes népdaltudóst és bal
ladakutatót választotta mesteréül, aki sze
rint úgyszólván valamennyi magyar ballada 
francia eredetű, mivel azonban a németeknél 
is előfordul, a Molnár Annáról kimutatja, 
hogy miután átvettük a franciáktól, gazdagí
tottuk a fejbenézési (szerelmi tetvészkedő) 
jelenettel és úgy passzoltuk vissza a néme
teknek, tehát "cikk-cakkban". "Vargyas kü
lönben három más ballada (a Rossz feleség, a 
Halva talált, és a Nászmenetben haldokló meny-

asszony) esetében is hasonló terjedési útvo
nalat tételez fel (tehát a franciából a ma
gyarba és onnan a németbe)."

Igen ám, csakhogy jön Korompay Berta
lan, "aki egy igen érdekes tanulmányban 
foglalkozott Molnár Anna balladájával, két
ségbe vonta a Vargyas által megállapított 
motívumkomplexumm releváns voltát, és 
balladánkat mindenestől német eredetűnek 
tartja, s a német, pontosabban az alsó-rajnai 
területet véli az egész ballada típus kiinduló
pontjának."

Nem csodálom, hogy DIP, akárcsak má
sok felborzolódtak e XVIII. századi tudálé- 
kosságú Korompay-tanulmány állításain, és 
mestere és saját nézetei védelmében síkra- 
szállt, porondra, sőt sorompóba lépett elle
ne; vállalván a tudományos bajvívás fára
dalmait. És ezért a hosszú utazás Észak-Szi- 
bériában — és innét a meglepő felfedezés: 
"mint láthatjuk, a magyar epikus emlékek 
párhuzamai határozottan valamilyen északi 
kapcsolatra mutatnak,... hiszen inkább azt 
vártuk volna, hogy a török-mongol hősi epi
ka felé mutassanak... Az északi kapcsolato
kat egyelőre nem tudom megmagyarázni" 
— fejezi be DIP, ugyanakkor becsületére vá
lik, hogy hozzáteszi, a magyar változatok 
"meglepően teljesnek és nagyon motívum
gazdagnak bizonyulnak".

Hát még akkor mennyire meglepőnek

találná ezt a gazdagságát változatainknak, 
ha tudomásul vette volna, hogy az sem vé
letlen, hogy a falképeken éppen milyen fák 
ábrázoltainak, és ezeknek melyek a mitoló
giai utalásaik? Hogy a Molnár Anna balladá
ban azért hívják éppen Annának a hősnőt, 
mert annak a civil elfoglaltsága az anya-ság 
körül csoportosul, s ezért nem lehet perdön
tő a német változatban előjövő Anna név; 
sőt, hogy Ajgó Mártont sem véletlenül hívják 
úgy, mivel Márton napja november. 11 (Kál
lainál tévesen október 11.), az pedig éppen 
kilenc hónapra esik a kőrisfa (mitológiailag 
exponált fánk) hónapjának kezdetétől, s a 
tél, a halál időszakának kezdetét jelenti.

Úgy vélem azonban, a Szent László le
genda és Molnár anna balladák kutatását 
nemcsak a Jankovics, Graves, Frazer vona
lon kell kiteljesíteni, hanem mindenekelőtt 
ikonográfiái vonalon is, hiszen ami adatol- 
hatóan a legrégebbi ebben az anyagban, az a 
középkori falképeken látható. Ki tudja, mi
lyen titkai, szabályai, s kondíciói lehetnek a 
középkori falfestészetnek? Hogy miért ép
pen úgy, milyen utasítás (?), előírás (?), ins
pirációk alapján lettek éppen olyanokká, 
amilyenekké? Meg kell mondanom, én erről 
nem sokat tudok, viszont — mentségemre 
szolgál —, könyvet sem írok róla.

Mindössze utalok arra a Graves által so
kat hangoztatott körülményre, hogy képi áb- 
rázo lások  naiv  m agyaráza tai gyakran 
válhatnak regék, legendák, mesék, anekdo
ták kiindulópontjaivá. (A legtöbbet citált 
példa: Euripidész, a költő úgy halt meg, 
hogy egy sas a fejére ejtett egy teknősbékát! 
Az ábrán a sas egy teknősbékapáncélt tart a 
költő feje fölött: a teknősbékapáncél a lant
nak, a költő "jelvényének" a rezonátora, a sas 
pedig a megdicsőülés jelképe!) Az akasztott 
mitológiai személy— jó nehány van! — tisz
teletére rendezett szertartási játékokon lá
nyok hintáznak a fákon, ami akasztott 
lányok erdejének tűnhetett az ábrázolás 
pontos tartalmát nem ismerők előtt; máskor 
Dionüszosz tiszteletére akasztottak fára 
hosszú hajú álarcokat! Stb. stb.

Magam is írtam valahol arról, hogy olyan 
erdélyi falvakban, ahol az udvarház hom
lokzatán, kastélykapun, síremléken stb. kí
gyós vagy sárkányos nemesi címer díszlett, 
kialakultak olyan hagyományok, hogy itt 
valaha a Marosban, vagy egy tóban élt egy 
sárkány, aki elhordta a lányokat, míglen jött 
egy huszár, aki végzett vele stb. (Ha jól em
lékszem, Radnóton is találkoztam ilyen me
sével.)

Hogy milyen sokat ígér az ikonográfiái 
kutatás, arra például felhozhatom Makoldi 
Sándor Gondolatok a magyar ácsolt szek
rényeken látható jelek értelmezéséről dm ű  kéz
iratban hozzám került tanulmánya egyik 
illusztrációját.

Az első pillanatban azt hinné a néző, 
» > > >  folytatás a 4. oldalon
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» » >  folytatás a 3. oldalról

László és a kun lovas viadalát látja, kelevé- 
züket előre feszítő, egymásnak robbanó lo
vagokat. A következő pillanatban meg
lepődve ismeri fel, hogy a páncélos, sok su
garú glóriát viselő lovag egy oroszlán hátán 
ülve támad, míg ellenfele egy griff - elöl sas, 
hátul oroszlán — hátán igyekszik hárítani. 
Még nagyobb a meglepetés, hogy ez a másik 
egy meztelen nő, oldalvást ül ez is a nyereg
ben, mint a váradi leányzó, arca helyén egy 
sötét korong, bal vállára ledéren felöltött 
pajzs látható, rajta harminchat sugarú ko
rong. Tehát a harcosok felszerelésében u- 
gyanaz a "lovagiatlan", sportszerű tlen  
egyenlőtlenség, mint László és a kun között.

Az ábra dme: Égitestek "harca" mitikus 
diatokon. A forrás: Klossowsky de Róla: Al
chemy. The Secret Art. London, 1973.

Mit nem adnék, ha láthatnám az eredetit, 
illetve, legalább Klossowsky könyvét. Szá
momra azonban nem adottak a tudományos 
vizsgálódások feltételei, így ennek a vonat
kozásnak a tisztázását is kénytelen vagyok 
DIP-nek átengedni.

*
Megint csak az a kérdés: minek alapján 

dolgoztak a középkori templomi falképfes
tők? "Forgatókönyv”, kanonikus utasítások 
alapján? Vázlatrajzban megadott elképzelés 
után? Esetleg misztériumjátékok mímes-je- 
lenetei közvetítették a témát? Volt valahol 
egy mértékadó ősváltozat? Arról jelenleg 
nincs tudomásunk, hogy a Szent László-kul- 
tusz központjában, Váradon lettek volna 
ilyen falképek; mitől függött, hogy az egyi
ken a fejbenézés jelenetét inkább haj-mágia 
gyanánt felfogható módon ábrázolták, más
hol pedig, például a Huszka József akvarell- 
másolatában fennmaradt maksai freskón: a 
nőalak mozdulata oly félreérthetetlen ento- 
m ológusi szenvedélyről árulkodik, hogy 
még a szent király glóriáját is megbogarászni 
látszik?

DIP könyve megjelenése óta is visszatért 
a témára, László Gyulának (megírás után tíz 
évvel kiadott) összefoglaló Szent-László kö
tetét ismertetve.

Érdekes, sőt mélyreszívandó vitaszem
pontokat vet fel a Szent László legenda 
templomi ábrázolásainak elterjedési öveze-
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teiről. Szerinte csak azért alakulhatott ki a 
"gyepűövezeti sajátosság" elképzelése, mert 
egyrészt különben is e vidékeden maradt 
fenn a legtöbb falfestmény, másrészt Huszka 
József is ezeken a vidékeken kutatott; tehát 
sok az esetlegesség abban, hogy épp a Szé
kelyföldről meg a Felvidékről ismerjük a leg
több változatot. (Közbeszúrom, Bözödi

Györgynek is az volt az előttem élőszóban 
többször kifejtett véleménye, hogy a Kárpát
medencének azért a szélein találunk annyi 
hasonló nyelvi-néprajzi, műtörténeti elemet, 
motívumot, köztük a László képeket is, mi
vel a terület központját előbb kiseperte a 
török hódoltság, utána átfestette a "barokk
hódoltság".)

Ugyanakkor DIP most sem látszik érdek
lődést mutatni a falképfestészet művészeti 
kérdései iránt. Ha már az európai faltestészet 
vizsgalátát elkerülte, az iráni és tibeti falfes
tészet művészeti belső szabályzata iránt ér
deklődhetne — Ázsiában nemcsak enyecek 
és tunguzok laktak ugyanis, hanem nagy 
kultúmépek is.

Végül m egjegyzendő, hogy valóban 
nagy tudományos felismerés volt a László- 
képek és a Molnár Anna ballada kapcsolatá
nak felismerése. A majdnem-azonosításra 
törekvőknek azonban ugyanilyen lelemé
nyesen tanulmányozniok kellene azt is, ami
ben a két téma nem rokon. A László-ha- 
gyományban nincs utalás malomra, elhagyott, 
majd visszafogadó férjre, gyerekre, és főleg 
akasztás-áldozatra. A  Molnár Anna balladában 
viszont nincs üldözés és párviadal a két férfihős 
között, ami a László-téma lényege! (A Bíró Má
téban van ugyan üldözés, de e rokon balladát 
DIP nem vonta be a tanulmányozásba.)

*

Tulajdonképpen azért szóltam hozzá eh
hez a vitához, hogy közölhessem egy én- 
gyűjtöttem Molnár Anna-változat kivonatát.

Úgy tíz éve kaptam Budapestről Albert 
Zsuzsa aláírással egy néprajzi kérdőívet, 
többek közt azt is kérdezték, ismerem-é va
lamelyik balladánk mesei (próza) változatát. 
Akkor rögtön megírtam, hogy igen; bár to
vábbi érdeklődést nem tanúsítottak, később 
a szöveget is elküldtem, mai napig nem je
leztek vissza.

1943-ban az újonnan átadott Déda-Sze- 
retfalvi vasútvonalon utaztam Kolozsvár 
felé. A háborús viszonyok miatt az utazás 
nagyon hosszúra nyúlt. A vasúti kocsinkban 
velünk utazott öt-hat, egyenruhája alapján a 
honvéd légierőkhöz tartozó katona. Amint 
társalgásukból kivehettem, legalábis egy ré
szük Veszprém megyei lehetett; megjegyez

tem a számomra akkor furának tűnő Pá- 
pateszér nevet; s különben is Pápára igye
keztek, az alakulatuk székhelyére.

Eleinte rendkívül ocsmány dalokat éne
keltek, olyan bunda-bunda típusúakat s ha
sonló rigmusokat, és vicceket mondtak; 
azonban több idősebb utas szigorúan rendre 
utasította őket. Magukba szálltak, ám nem 

sokáig győzték hallgatással, elkezdtek 
mesét mondani. Az egyiket megjegyez
tem, hiszen ismertem a tartalmát "vers
ben". Három év múlva leírtam, szinte 
kívülről tudtam.

Kivonatosan így hangzott: Volt egy 
molnár, aki kocsmát is tartott, sokan jár
tak hozzá, mert nagyon szép volt a fe
lesége. (Nevet nem mondtak egyetlen 
szereplő esetében sem.) Egyszer jött egy 
huszártiszt, akit elcsaptak, mert rabló 
lett belőle, s kezdte elcsalni az asszonyt. 
Az nem akart eleinte, de amikor a hu
szártiszt, aki különben gróf is volt, m u
la to tt neki egy m álhászsáko t tele 
arannyal, s hogy azt majd neki adja, 
elment vele. Sokat vándoroltak, közben 
több embert (utazókat és kocsmároso- 
kat) kiraboltak, mikor a lovaik nem bír
ták m ár a sok rablott holmit, m eg

érkeztek egy lakatlan vidékre; egy erdő szé
lén volt egy borpince-féle a bokrok közé el
dugva. Bementek, ott lenn volt egy titkos 
ajtó, amögött egy titkos pince, az térdig volt 
arannyal. Na látod, ezt kell megtöltenem, s 
ebben kell te segíts, s odaöntötte az aranyait 
a többihez. A nőnek megmondta, hogy egye
dül nehogy kimenjen a pince elé, amikor a 
lovak nincsenek kikötve, mert ezek házőrző 
lovak és széttépik. Egyszer együtt kiültek a 
pince elé, s hát ott volt egy diófa, azon meg 
egy csomó felakasztott nő (számadat nél
kül). Kérdezi a molnámé: azok kik? Azok 
azok, mondta a huszár, akik engem meg 
akartak lopni, s hozzá akartak nyúlni a 
kincshez. Akkor az asszony leborult a földre 
és elkezdett sírni. Miért sírsz, kérdezte a hu
szár, te is meg akarsz lopni? Hallgasd csak, 
hogy dobog a föld, azt hiszem, jönnek a 
csendőrök. Hát a huszár is lehajtotta melléje 
a fejét, aztán vagy az asszony szíve dobogá
sát hallotta, vagy a saját lovai dobogtak va
lahol, de megijedt és kezdett fölmászni a 
fára, hogy lássa, kik jönnek, merről? Akardja 
oda volt támasztva a fa törzsihez, az asszony 
felkapta és felszúrt a lába közé, leesett; akkor 
levágta a fejét. Eléhívta a lovakat, azokat is 
leszúrta, egyenként, onnan a pinceajtóból, 
amikor a lovak ott dörömböltek. Egy tarisz
nya arannyal nagy nehezen hazaért. A férje 
előbb nem akart megbocsátani, de amikor 
látta az aranyakat, kibékült. (Csecsemős 
mozzanat nem volt.) Később befogtak egy 
szekérbe s elhordták a pincéből az összes 
aranyat. Olyan gazdagok lettek, hogy a ki
rály is kinevezte őket "valódi grófoknak"!

Itt a vége... Példamutatóan racionalista 
értelmezésű változat.

4



HELIKON

SEBESTYEN MIHÁLY

SZOKVÁNYOS TORTENET 
ISMERT SZEREPLŐKKEL

Miért, m it gondoltatok, mi 
fog történni? Mire számítottak az 
urak?

A kérdésfonál még fölöttük 
feszült, akár egy kivont telefon
huzal, mint egy rosszul beszerelt 
lehallgatókészülék vékony drót
ja. Amíg akad valaki, aki átvágja, 
és a nyakukra csavarodik, fojto
gatni kezdi őket. A társaságot, 
mely minden kedden összeverő
dik a New York asztalánál. Egy 
asztal a sok közül.

Újabban járnak ide, amióta át
alakították a N ew  Yorkot. Kiglan
colták, exkluzívvá tették. Vagy 
inkább átalakult köröttük a létho- 
zadék, a város, tudom isénmicso- 
da.

Már nem járnak egymás laká
sára. A kopók, ebek, patkányok 
sem figyelnek föl beszélgetéseik
re. Akár ebben a pillanatban föl
pattanhatna valaki a márvány- 
asztalra soraikból és beleüvölt- 
hetné hetyke, kamaszos nekive- 
selkedéssel: Le vagytok szarva, 
apuskáim!

jó. A közönség ma már fel 
sem kapná kifejezéstelen tekinte
tét, tovább bűvölnék a végre asz
talukhoz csalogatott csajokat, 
üzletfeleket, a következő nagy 
kettyintésekre összpontosítaná
nak, hentergésekre ágyban és 
pénzben, déli tengerpartra és 
csömörös svájci kiküldetésre. A 
pincér sasszézna oda legfennebb 
és kéretlen felpörgetne még egy 
rundot. Egy ded  vodkával mér
hető az idő. A whisky és a banán 
olyan ócska, már nem a szabad
ság szinonimái. És ők, istenem, 
kénytelenek lennének beváltani 
az asztal fennsíkjáról elhangzott 
ígéretet választóiknak. Legalább 
ők. Bár senki sem szavazott reá
juk.

Végeredményben itt van a 
SZABADSÁG, m elyről a régi 
keddi összeröffenéseken, a fel- 
osonásokra épített lépcsőházak
ban szívdobogások közepette 
képzelegtek, amelyért hangjukat 
suttogóra konspirálták, és a dga- 
retták felhőjében már látták Niké 
Apteroszt közelegni a Parthenon 
felől. O. körülírta versben, más
kor kiáltványt fogalmaztak J. ab
laktalan szobájában, nyom da
gépek után sóhajtoztak. És a nyi
tott körfolyosóra való kilépés 
előtt darabokra szaggatták a tilta
kozó nyilatkozatot, miután mind 
kívülről megtanulták, kiosztot
ták a papírfecniket, melyek a ki- 
áltvány-nyilatkozat-tiltakozás- 
ból származtak, valamennyiük

nek le kellett nyelnie néhányat a 
kalapba összerázott darabokból, 
hogy a gyomorvizsgálat során se 
lehessen összerakni a titkos ira
tot. Két hét múltán mást fogal
maztak, mert újabb jogtalanság 
esett rajtuk.

Na igen, akaratuk és részvéte
lük nélkül — egy ablakból azért 
mindent láttak, éppen ott voltak 
akkor decemberben J. ablaktalan 
szobájában — beléptették a vá
rost és az országot a szabadság 
keszonjába, bezsúfolták oda a lét 
hozadékát. Azóta lehet írni, szól
ni, szónokolni, szabályos kiáltvá- 
nyokat fröccsenteni pap írra , 
arcba, térre, utcasarokra... és nem 
történik semmi, nem fog történni 
semmi, mert a legbiztosabb teme
tő, fegyház, süllyesztő, ha senki 
sem tudja kiolvasni a betűk ten
geréből a m ondatok szigetét. 
Nem riasztanak a mondatok elle
nük fogdmegeket, rácsos ablakú 
páncélozott rohamjármíveket, 
nem  érk ezn ek  m eg a tu d o 
mányos házkutatók, senki sem 
jő, csak mennek, mennek, távo
lodnak, szétcsavarognak Heuré- 
kában.

Kedd? Igen. Volt, van, lesz.
A társaság mostanra lassacs

kán elfelejtette, hogyan nézett ki 
(be) J. ablaktalan szobája a Szent 
Miklós téren, honnan O. és A., a 
kicsi mérges festő, T. és B. a kons
piráció klasszikus szertartása 
szerint tíz-tíz perces időközön
ként távozott; homályosan emlé
keznek még öt év távlatából, kié 
volt, kinek dukált a fekete karos
szék, melynek hátlapján egy mo- 
na liza-v igyorú  szűz faragott 
képe kémkedett, az egyetlen női 
résztvevő a B-nél tartott találko
zókon, és a vécét óvatosan kellett 
lehúzni, nehogy szagot fogjanak a 
beépített, a melléjük falazott,

malterálarcot viselő szomszédok 
és távol-keleti Sonyboy polos
kák... Kedd volt az is, az izgal
mak szerint felépített nap.

Az egykori New York kávé
házban ülnek, akarjuk mondani 
a Fenyőben. Nem mindegy?

Dehogy. M inden rendszer, 
valahány változás m ás nevet 
adott, percenként cserélődött a 
kávéház neve, hogy annál fénye
sebben ragyogjon a túl sokat él
tek, a bennszülöttek agyában a 
lesúrolhatatlan New York, ahová 
újra érdemes beülni, bár már ré
gen összekaristolták a patinát és 
kiszellőztette Szekeres elvtárs a 
nagy elődök szivarillatát. A vá
rost körbecsettintő és a szálloda
szobákban kiábrándultán lefek- 
vő idegenek is ide szoktak vissza.

"Csak volt”, "valamikor", "az 
én gyermekkoromban", "apám 
mesélte", "ti ezt nincs honnan 
tudjátok" — így kezdődnek a 
mondatok. A másoknak szánt 
mondatok.

Párolgó kávé és sóhajtó teák 
cammognak ki a konyhából, a 
lengőajtó vasalása régi, hegyes
orrú pincércipőkre emlékezik, 
undorral néz a briósra és a kacér 
krokettre. Egy tejszínhabos fagy
lalt a Fujiyamát játssza kevés hi
tellel. Ki figyel ma már ilyen 
részletekre?

A "Ruhatár kötelező" felirat 
alatt özvegy Fuxné amerikai ci
garettákat árul és kérésre vécépa
pírt ad a törzsvendégeknek, sen
kit sem akar rábeszélni a kabá
tok, felöltők, kalapok és batyuk 
hátrahagyására, különben is öz
vegy Fux Albinné magányában 
otthon, a Levendula utcában szi
varozik, és jóságosán üres ba- 
zsalygásából régen kitöredezett a 
vendégfogó horgok sora. Az új 
bérlő bármikor visszaforrasztaná

szívesen ajakára, felgyűrődött 
ráncainak gyepűjére az egykori 
csábítást, de Fux Albin özvegyét 
senki sem tudná rábírni negyven 
olyan esztendő után, hogy lelke- 
sítőinjekdó-kúrának vesse ma
gát alá.

Előre is köszönhetne a keddi
eknek.

Üldögélnek a szabadság lan
gyos vizű lavórjában, áztatják a 
d ik ta tú rák  okozta bütyköket, 
fricskával horzsolják fel a víztük
röt, és a szabadság nem hagy a 
ruhákon kivehetetlen foltot.

Nem attól különbek, hogy 
szakálluk van, hanem a többlet
től, mely csakis az övék: tele van
nak a zsarnokság anekdotáival és 
a változás sérelmeivel; színhá
zak, írók, főbbszerkesztők fölé 
hajolnak, a márványmanézs szé
lén ülnek az ellendrukkerek. Ki
hűlt hatalmi csatározásokat me
sélnek — minden szavatoltan el
sőkézből. Holtakat mázolnak át, 
élőket silányítanak: m indenki 
köröttük rettenthetetlen rettegő 
volt.

Már hátat fordítottak a szer
vezeteknek és prémiumoknak és 
valamilyen nagyobb, óriáslépté
kű mikroorganizmushoz csatla
koznának. Belépési szándék- 
nyüatkozattal, hűségeskűvel, vi
szonzatlan ragaszkodással, öné
letrajzzal, s m indenről a vüág 
kizárólag az ő emlékirataikból ér
tesülne öt emberöltővel később, 
midőn végrendeletük feloldja a 
titoktartást, a tilalmakat.

Állandó múlandóságuk mel
lé vodkát kémek. Van. Ma min
den van. És mégis valami hi
ányzik, valami örökre eltűnt, elil
lant ruháikból, a gesztusok kö
zül, a szemrebbenés közönséges 
pislogássá savanyodott.

Na, és a feltett kérdésre késik 
a felelet.

Ugyan történik még manap
ság valami kiszám íthatatlanul 
új? Van valami, akármi, ami bot
rányosan, beprogramozhatatla- 
nul új? Még a halálok is ugyan
azok, nincs sok esély megválasz
tani a véget, ide soha nem ér el a 
modernizáció, mert az emberiség 
és a videorendezők fantáziája vé
ges.

Fux Albinné, az özvegy a tár
saságot figyeli. A ruhatárból rá
látni asztalukra. Egy apró fekete 
füzetbe gyorsan feljegyzi, ezektől 
sem érdemes ruhatári díjat kérni. 
Sóherek.

A szemben ülők is látják a 
jegyzetelő ruhatárosnőt. Oda
súgnak a többieknek. J-nek, O- 
nak, B-nek.

Meg kell szerezni azt a no
teszt.

Felsóhajtanak. Kezdik sokkal 
jobban érezni magukat.

Elhallgatnak. Hallgatnak egy
sort.

Majd kilencvenkilenc másik 
kedden hozzáadják a többit.
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CSEH KATALIN
FUTAMOK
1 magány-kirakat
2 magány-lerakat
3 magány-állomás
4 magány-látomás .
5 magány-szelet
6 magány-lelet
7 magány-morzsák
8 magány-torzsák
9 magány-védtelen
10 magány-végtelen
11 magdny-huzat(ban)
12 magány kutat
13 magány-körítés
14 magány-öblítés
15 magány-álom
16 magány-járom
17 ugye milyen fennkölt
18 igavonó párom?
19 magány-alom
20 magány-hatalom
21 magány integet
22 magány hiteget
23 magány-érkezés
24 magány-mérgezés
25 magány-kiáltás
26 magány-kiszállás
27 magány-lábadozás
28 magány-károsodás
29 magány-közöny(ben)
30 magány-őzön
31 magány térden áll
32 magányon szájkosár
33 magány-vihariban)
34 magány rivall
35 magány-falak
36 magány-falat
37 magány kalap(ban)
38 magány harap
39 magány-mélyedés
40 magány-ébredés
41 magány-születés
42 magány-ügetés
43 magány-gödöriben)
44 magány söpör
45 csordultig lélekkel
46 a magány-vödör
47 magány villan
48 magány szikkan

49 magány-cserepek
50 magány-meredek
51 magány-kapu
52 magány-satu
53 magány-lábujjhegyen
54 sétál a kereveten
55 magány-szikár
56 magány-sirály
57 magány-folyosóin)
58 magány-nyomozó
59 magány-lepedék
60 magány-menedék
61 magány-sziget
62 magány-liget
63 magány-lesó
64 magány-eső
65 szitál a fejekre
66 magány-felhő
67 magány-bádog
68 magány-bárdok
69 magány-árokiban)
70 magány-várók
71 magány-űzők
72 magány-túzók
73 magány-emelet
74 magány-mennyezet
75 magány-fény pislákol
76 csillagok helyett
77 magány-bokor
78 magány-bogyót terem
79 mezítelen csend
80 ölében gubbasztó
81 magány-terem
82 magány-szakállas
83 magány-halál
84 utassal tele a
85 magány-batár
86 magány-kátrány
87 magány-vágány
88 magány-pályán
89 magány-vonat
90 magány(os) síneken
91 magány tolat
92 magány házal
93 magány szárnyal
94 magányháton
95 magányol a létünk
96 a magány bugyraiba
97 még mindig sokan férünk
98 magánytól
99 lucskos
100 fölöttes énünk

SZABÓ GYÖRGY
50 sor antimagány
1 Nem igaz az, hogy létezik magány! Mert mi a magány?
2 A teljes elhagyatottság, a testi-lelki egyedüllét,
3 az a tudat, hogy senki sem gondol ránk, senki sem
4 törődik velünk.
5 A csecsemőt már születésétől — anyján kivül —
6 egészségügyiek serege veszi körül, ápolja, gondozza,
7 ki hivatástudatból, ki azért, hogy ne romoljon a
8 szülészet halálozási statisztikája.
9 A kisgyerek, amikor iskolába menet várja a stoplámpa zöldre
10 fordulását, nem magányos: vele van apja-anyja féltő gondolata.
11 Nem magányos a katonatiszt, amikor rohamot parancsol: vele
12 van katonái bizakodása, az erős hit, hogy valahogyan megúsz-
13 szák a gyilkos sortüzet, amelyet az ellenség zúdit rájuk.
14 Nem érez magányt a pilóta sem, amikor többezer méter ma-
15 gasan vezeti gépmadarát: rá gondol családja, no meg a
16 szállított utasok, akikben fel-felötlik a lezuhanás esélye.
17 Hát a pap? Magányos-e, amint az istentiszteletet végzi? Körü-
18 lőtte ülnek és ráfigyelnek hívei, akiket lelki útravaló-
19 val lát el, és ami a legfőbb: vele van az Úristen.

'’120 Nem övezi magány a Mátyás-szobrot sem: nemcsak a négy híres
21 mellékalak van vele, hanem minden kolozsvári, aki ismeri a
22 történelmet és szereti az igazságot.
23 S a sebész? Sohasem dolgozik egyedül: mindig serény munka-
24 társak veszik körül és lesik minden mozdulatát, kezébe
25 adva az éppen szükséges műszert.
26 Nincs magányban a színész sem: nemcsak társai éreznek vele
27 együtt a színpadon, amikor várják a végszót, hanem a sokszáz
28 néző is, akár tetszik alakítása, akár nem.
29 Fa Nándor sem volt magányos, amikor törékeny hajójával
30 az óceánok habjait szelte: rádióamatőrök ezrei követték
31 útját és aggódtak érte.
32 Szókratész sem volt magányos, amikor halálra Ítélték és ké-
33 szült kiüríteni a méregpoharat: vele voltak hű tanítványai,
34 az élen Platónnál, s vele volt Az, akinek a nevét akkor is
35 nagybetűvel Írjuk, ha nem nevezzük nevén.
36 Nem volt magára hagyatott Napóleon, még Szent Ilona szige-
37 tén sem: vele voltak a Borogyinónál és Waterloonál ele-
38 settek szellemei; és vele volt az, ami nevét sokkal inkább
39 megőrizte az utókor számára, mint esztelen hadjáratai:
40 a Code Napoleon.
41 A toronyóra a Szent Mihály templomon sohasem érzi a ma-
42 gányt, mert a kolozsváriak mindegyre fel-felpillantanak
43 rá, még ha nem is mindig a pontos időt mutatja.
44 A 94 éves nénike sem magányos, bár minden rokona, barátnője
45 a temetőben nyugszik: körülveszik emlékei, vele van 93
46 esztendő mozgalmas élete, és ifjúsága szép emlékei.
47 Szilágyi István a Helikon szerkesztőségében mindig érzi
48 az olvasók helyeslő vagy elítélő vélekedését a lapról,
49 tehát gondolatban mindig vele van valaki.
50 És mégis...
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L E N D V A Y  E V A  V E R S E I
FLOW — AVAGY A  BOLDOGSÁG HÉT PILLANATA

(FLOW — angol szó, áradást, bőséges áramlást jelent. Csíkszentmihályi 
Mihály, USA-ban élő szerző Flow, a boldogság titka című, angolul írott könyvé
ben flow-állapotnak nevezi a rend, a folyamatos alkotás és harmónia ama 
körülményeit, amelyek közt az ember maradéktalanul boldognak érzi magát, 
függetlenül anyagi, egészségi helyzetétől, mi több, szabadságától is; esetekről 
szól, mikor emberek a börtönben, vagy puszta szigeten is tökéletesen boldog
nak érezték magukat. Eltöprengtem: vajon hány flow-pillanat volt az életem
ben? Úgy értem, igazi, önáltatás, tévedés, hazugság nélkül?)

Egy
A  NAGY INGAÓRA
Egy régi este, mikor a nagymamához vittek 
nála aludtam, nem emlékszem, miért 
mint ahogy a nagymamára sem 
az arca, hangja semmivé foszlott

de a nagy ingaóra a falon!

S a keményített, tiszta ágynemű 
kissé dohszagú érintetlensége 
s a függönyös üvegajtón átszúródő 
lámpafény

és a nagy ingaóra a falon!

Az a ritmikus, kimért ketyegés 
a negyed, a fél, a háromnegyed 
s aztán a kerek óra: négy kondulás 
s a kongó órajelzés

A langyos kályhatúz

Női motoszkálás az üvegajtón túl 
Békés beszédfoszlányok 
s idebenn csend, félhomály, nyugalom...

és
a nagy ingaóra a falon!

K ettő
ANYÁM DÚDOLT

Mindig kiabált, ideges volt 
hogy féltem tőle, istenem!
Megvert, s aztán halálra csókolt 
de bennem csak a félelem

dobolt, s messzire menekült 
a kikövetelt szeretet — 
s nem volt egyéb, csupán a rémült 
kényes, agyonféltett gyerek

s a dúlt lelkű, zavart anya 
életre szóló küzdelmének 
incipiens állapota — 
és akkor felhangzott az ének.

Anyám dúdolt. A könnyeit 
egy zsebkendővel letörölte 
- még fiatal volt — bajait 
rövid időre elfeledte

s a hangja lágy, mint a selyem:
"Esik eső csendesen 
lepereg az ereszen, az e-re-szen..."

Három
A NYÁRI REGGEL
A pillanat
mikor nemcsak nézel, de látsz is 
elkezdesz látni.
Látod a nyári reggelt 
minden részletét külön 
s látod egészben.
És hirtelen
arany tornádó ragad a magasba 
s felolvadsz a kékben és aranyban

És egy Cé-dúr szimfóniában 
melyet egy szeráf 
személyesen neked komponált.
Csak ülsz a fűben egy forró kövön 
és elborít a fényözön —
Kilenc óra van. Süt a nap.
Minden kezdődik. Indul, kel, fakad.
Te is: te, magad.

Négy 
A FA
Átöleltük a fát
Alig értük át ketten két karunkkal
Csak ujjhegyeink érintették egymást
Nagy fa volt — a park bejáratánál
Úgy éreztük, hogy ember — tanú, pap, áldást osztó
Azt hittük, a szerelemtől vagyunk boldogok 
Pedig dehogy — a fa miatt volt minden
A többi csupán vágy, és "Gier" és Sucht"
Egymást felfalni — ó, édes kannibálok
Szerelmesek
De boldogok csak akkor, ott 
Egymást nem látva 
Áfával karjaink közt 
Áfától megáldva

Ö t
A KOMMUNIZMUSBAN
Hála néked, ó, párt, ó, kommunizmus!
Szürke unalom pártja, üdv neked!
Hála néked, amiért kitaláltad 
A véget nem érő pártgyüléseket.

Soha annyi jó verset nem írtam,
Mint a végtelen gyűlések alatt,
Verseket írtam szürke noteszembe 
s embernek érezhettem magamat.
Szétszórt, szorongó költőnek a börtön,
Zárka, pártgyűlés, beton unalom 
Merő jótétemény: amíg az aktivisták 
a semmit osztják — áldott alkalom...

H at
SZENTESTE
Valami egyre mélyül a délutánban 
Valami egyre csöndesebb lesz 
Egyre kékebb.

Valami jön, valami készül 
A mély sötétülésben a fény 
Biztos ígéret.

Fenyő suhan, gyertyaláng lobban 
Minden értelmes, minden illő 
A nagy nyugalomban.

Megjuhászodnak a vad és durva dolgok 
Hirtelen megszelídülnek 
A megzavarodott nyáj barmai 
Tenyérből esznek.

Csitul a légzés, a szívdobogás.
Halál nincs. Csak egy csillag az égen.
S a bölcsőben a csöndes szuszogás.

A DOLGOK NÉLKÜL
Az embert velőtrázó dolgok veszik körül 
Amíg csak él, állandóan gyűjti őket 
S amikor meghal, árván álldogálnak körülötte.

Volt egy napja az életemnek, amelytől kezdve 
Fogyni kezdtek körülöttem a dolgok 
S azóta is egyre csak fogynak.

Fogyasztom őket: könyveket adok a könyvsóvároknak 
Blúzokat, szoknyát, csizmát és rongyot, akinek az kell 
Kályhát, rádiót, széket. Kazettákat és zenegépet.

Csodálatos lebegés: ahogyan eltűnnek sorra a dolgok 
És én még itt vagyok.

Még mindig itt vagyok.

H ét
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ffftíllW  M il M W  12
ha maid minden rabszolga nép 
jármát megunva olajra lép

szerkeszti: „
Fekete Vince 94

VÁSÁRHELYI GÉZA VERSEI
AJÁNLÁS
Kinek szájába nem gyű lt a nyál 
És nők combján szeme nem legelt 
Ki reszketve félte a halált 
Á tk o t szitkozást mindig lenyelt 
Fuvolázott— soha nem szeleit 
Nem döntötte soha fel borát 
S farán serét sose csipkedett 
Ne szeressed Villon Francois-t

Szemfedélre valód ne legyen 
S viselj nercet ördögbőr ruhát 
Búskomorság rágjon eszeden 
Míg gyönyöröd egeibe kiá lt 
Agyvelőnek ne lássad híját 
De bajjal öregbítsd nyavalyád 
Hófehérként legyél szerecsen 
Nem szeretted Villon Francois-t

A  kö ltő  úgyis csak elárvul 
Hiába kér nem kap több kegyet 
Kirúgják Párizs városából 
Nem lát több nőt nem esz kenyeret 
Nem rabol nem öl nem kéregét 
Betöltötte gyönyörű sorát:
A  kö ltő t k it  a kór ellepett 
Szeressétek Villon Francois-t

Polgártárs — vége a pömek  
Csókold le lábán az ú t porát 
Különben végül is dögölj meg 
S ne szeressed Villon Francois-t

HAJNALI HÓ
Hallom hogy hullasz halk zizegéssel 
Hallom hangodnak pelyheit 
Hallom hogy hullani el nem késel 
Hallom mosolyod téli kertjeit

Hallom hogy élsz hallom hogy meghalsz 
Hallom hogy talán nem menekedsz 
Hallom hogy hullasz hallom hogy árvulsz 
Hallom hogy talán már nem szeretsz

Hallom hogy hallom hallom hogy hallod 
Hallom hogy hallali hallali hó 
Hallom hangtalan halni a hangod 
Hallom hogy hullik a hajnali hó

Galbovy Attila rajza

ALKOHOLISTÁK
Lefekszünk — szánk íze akár a hányás 
rossz szivar szemét bor után 
nem riaszt asszony kívánás

Siralmas ez a tél — nem siratjuk el 
bizony nem bánjuk: a csöndre 
semmi hang nem felel

Morgunk nyújtózkodunk — hitről
hallgatunk

ha felsírnak gyerekeink 
álmaikból fel-felriadunk

Reggel dagadt szemmel kábán bután 
nem nőmellért kapkodunk: 
rossz szivar szemét bor után

Majd tavasz jő  harsog és visít 
mi bemeszeljük vastag rétegekben 
szobánk ablakait

AZ ORJAS VASALÓ
A z el-nem-múlás műanyagbabérja 
már életedben függ szobád falán 
s míg asztal szék a semmibe révül 
alig marad néhány szó emlékül 
vagy még annyi se talán

Mi az hogy nyár mi az hogy szerelem 
már a nevük se fegyverem 
a szekeret a négy ökör se bírja 
a csillagoknak fénye sincs se pírja 
csak a száj ami mind jobban kékül

Nincsen sem kezdet se végül 
nem óv m int ruhádat: védjegy 
mi össze se á llt máris szerteszét megy 
az órjás vasaló forró alja 
arcodat simára vasalja

S ha nem így indultál kérlek 
műanyag észnek mű-babérlevélnek: 
ami a fön t csak annak van alja — 
s emlékével minek is zavarna 
a szájba fo jto tt kiköpetlen ének

EGY RÉGI TÉLUTÓ
az idő szegélye mély-lila 
a város köddel harmatoz 
ajkad széle oly puha 
és megdöccen a villamos

hideg az arcunk összeér 
már nem is vagy oly idegen 
akár a köd kinn oly fehér 
arcom a fagyos üvegen

SE KINN SE BENN
Napfény az ablaküvegen 
eszmélet játszadozása  
csillan a kinn dereng a benn 
szivárványhártyán a pára

dereng az üveg önmagának 
szerteárad testén eszméletnyi bánat 
s m int váza mely v izet körülölel 
őrzi látatlan tükreivel

míg egy éji bogár halálfejes lepke 
vagy a múló napnak visszajáró lelke 
verdesni kezd kinn az ablak üvegén 
s már órák óta bennről ömlik ki a fény

két lapja közt az egyetlen üvegnek 
a fények lassan megüvegesednek 
és kihuny vélük majd eszméletem 
se kinn se benn se kinn se benn

ELŐSZOBA
Anikó értelek 
oly szépen letörölted 
a port minden vázán 
házamat hátamon hordom 
nincs rajta házszám  
Visszatérnék a nyomdokon 
de egy ismeretlen állat 
állandóan föleszi mögöttem  
a csiganyálat 
Vagy csak magára tekeri 
ettől kap emberi form át 
Átugrottam rajta 
s lehullta korlát 
majd fölemelkedett 
s fenyeget újra előttem  
és a hátam megett 
Anikó minden vázám  
csillogó fényes ragyogó tiszta  
és az az állat előlem 
az életet habzsolja 
belőlük mind mind kiissza.

Félálom
Szeretnék lomha 
nyári esten
akár a halott Kosztolányi 
míg gyűl sötétlő halomba 
az éj -
foszforeszkálni
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MÓZES ATTILA

"a szájba fojtott
kiköpetlen ének"

"Egy olyan nyelvet kellene ki
találni, amelyet egyedül én értek" 
— mondta egyszer, dühödtből el
keseredettbe lankadó hajnalon, 
amikor elkezdődik a lélekhasa- 
dás megállíthatatlan, visszafor
díthatatlan láncreakciója, mert 
végképpen megromlott valami 
körülöttünk, bennünk, s csupán 
a gőg tartja meg a fenyegető szi
lánkjait villantó egységet a "se 
kinn, se benn" állapotában, két 
álmatlan éjszaka között, tűnt ba
rátokra, ronggyá használt szerel
m ekre em lékezve, hűség rő l, 
szeretetről, miegyébről töpreng
ve, nyelvet öltve a ringyó világ 
kacérkodásaira, incselkedésére. 
A szemekben még dévaj tüzek 
villognak emlékeztetvén a hajda
ni féktelen életvágyra, miközben 
már karnyújtásnyira pohár- és 
toll távolságra a határtalan két
ségbeesés, fájdalom és csügge- 
dés. Még ott a vers, "a szájba foj
tott kiköpetlen ének", de már 
"mind ami van csak sejtés/félénk 
halálugrás"; "pumpál még a szív 
s a máj csupa rosta", de már "nem 
vagy se itt se ott és nem vagy 
sehol". Valami leszámolás történt 
itt, s a költő végül is csak önma
gával számolhat le igazán.

Vásárhelyi Géza nem most 
halt meg: m ost csak elmúlása 
k éz ze lfo g h a tó  tén y én ek  va
gyunk tanúi. Azon orvosok kö
zül való volt, akiket rendszerint 
túlélnek betegeik, s az a költő, 
akit bizonyára túlélnek versei — 
ő maga a leghalandóbb, mert (ön
maga) ellen-élő; mert a legmagá
nyosabb ember volt, akit valaha 
ismertem, hiszen az ő magányát 
nem apaszthatták a tivornyák, 
nagy nyüzsgések és hangosko
dások. Nem most halt meg, ha
nem akkor, amikor először volt 
képtelen odafigyelni barátra, sze
relemre, költészetre, amikor az 
önpusztítás gesztusai elvesztet
ték játékos és m agam utogató 
hetykeségüket. Amikor elkezdte 
tanu ln i azt az egyszem élyes 
nyelvet, melyet ím most a töké
lyig fejlesztett. Az utolsó hetek
ben, hónapokban már gyakorta 
kizárólag ezen a nyelven "érteke
zett". Meglehet, úgy vélte, min
dent közölt, ami fontos lehet a 
világ számára, ezen túl csupán 
magával-magányával akart szót 
érteni. Amíg eljutott a csendig, 
tu lajdonképpen em beröltőnyi 
volt az út, s hogy nem mindig 
utolsó verseinek rezignáltságát 
mutatta, azt bizonyítják kritiku
sai, akik egykoron "a legdühö

sebb költőnkének titulálták, pe
dig — úgy lehet — csak az ener
g iá i fo rd u lta k  idővel m ás 
irányba. Bár köteteinek, egy-egy 
versének egysége, entitása már 
akkor viszonylagos, vagy inkább 
(rejtett) ambivalenciát hordoz: 
látjuk az egységet, de úgy, hogy 
ezen egység részelemeit is élesen 
körvonalazza az egységen belül, 
s ez a körülhatárolás ráadásul fe
nyegető is; a kiugró, magukat az 
egység keretén belül mutogató 
részek jelzik az egész feldarabol- 
hatóságát, a k ínnal terem tett 
nyugalom mögötti, e nyugalom
ban potenciálisan lappangó zi
láltságot. Úgy is mondhatnám: a 
jelenség az egész látszólagos egy- 
befüggése, de a lényeg a minden 
pillanatban bekövetkezhető, le
hetséges széthullás jelzése már 
első könyvében is. Minden labilis 
ebben a költészetben, mindenütt 
ott kísért az említett lehetséges, a 
versek többnyire a bekövetkez
hető  trag ikus fo rdu la t előtti 
csend hangulatában fogantak, s 
míg a környező világ, a látvány 
szilánkjait villogtatja, addig a 
személyiség szintjén a patologi
kus kettősség-élmény, pontosab
ban kettősség-tudat vonul végig e 
költészeten, mely egyfajta fenye
getettség-érzetről tanúskodik, és 
ez bármikor láthatóvá és rombo
lóvá exteriorizálódhatik a "kihu
nyó  eszm éle tte l" , m ely  a 
feltételes móddal jelzi a potenci
álisan megtörténhetőt, ami egy 
között-helyzetből vezethető le; "el
p ihennék  néha látom ásnak /e  
ringlispü boly dúlt szirmain/míg 
n y u g o d ta n  fe légetik  egy- 
m ást/szándékaim  és vágyaim". 
(A látomás mögött)

Most már bizonyos, hogy az 
említett között-helyzet Vásárhelyi 
Géza számára amolyan "kényes 
egyensúly" volt, amelyben min
dig jelzi, hogy a lehetséges csupán 
elodázható, ám elkerülhetetlen, 
miközben e kínos egyensúlyo
zásban a költő a lehetségesre uta
ló feltételes (ige)módok penge- 
él-táncát járja, s versében köny- 
nyedén és látványosan játszik a 
grammatikai paradigmákkal. A 
rendszerkényszer, mely annyi
szor kényszerítette meddő rend
szerszerűségbe a költői sza
badságra áhítozó nyelvet, vagy 
inkább: azt a nyelvet, mely szün
telen a költészet szabadságára 
vágyik — ez a rendszerkényszer 
explidtálódik oly gyakran gro
teszk vagy egyéb formákban köl
tészetében, meztelenül m utat

kozik meg egészen addig, míg 
már a Vásárhelyi Géza által elő
szeretettel használt stilisztikai fo
gás, az alkalmazott polyptoton is 
önmaga karikatúrájává lényegül 
át a szavak rá nem jellemző kör
nyezetében. E nyelvi debattőrkö- 
dés háttere csupáncsak annyi, 
hogy a mindenkori költő tudja: 
védtelen. Úgym ond transzpa
rens a kétségbeesés kintről és 
bentről egyaránt sütő fényében, 
akár a bármelyik pil- lanatban 
szilánkjaira törhető üvegtábla: 
"dereng  az üveg  önm agá- 
nak/szerteárad testén eszmélet- 
nyi bánat (...) két lapja közt az 
egyetlen üvegnek/a fények las
san megüvegesednek/és kihuny 
vélük eszm életem /se kinn se 
benn se kinn se benn". (Se kinn se 
benn)

Majd halk, lemondó szere
lemféltés ("Hallom hogy élsz hal
lom hogy m eg h a lsz /H a llo m  
hogy talán nem menekedsz/Hal- 
lom hogy hullasz hallom hogy 
árvulsz/Hallom hogy talán már 
nem szeretsz"— Hajnali hó), majd 
komisz helyzet diktálta komisz 
átkozódás ("A dermedt csirke so
sem lázas/a nős ember mindig 
házas/e párnak ki a jobb fele/ott 
egye meg a fene" — Sülve-fóve) 
dbálja szét szerelmi költészetét, 
hogy végül e posztumusz kötet
ben szelíd belenyugvássá simul
jon m inden: "Anikó m inden  
vázám /csillogó fényes ragyogó 
tiszta/és az az állat előlem/az 
életet habzsolja /belőlük mind ki
issza". (Előszoba) Majd nyíltan és 
m inden álszenteskedés nélkül 
vállalja a közéletiséget, majd Vil
lon akasztófa-ámyékban hűvös
lő hetykeségét öltve m agára, 
szembeköpi a világot: "Polgár
társ — vége a pöm ek/Csókold le 
lábán az út porát/Különben vé
gül is dögölj m eg/S ne szeressed 
Villon Francois-1". (Ajánlás) Majd 
szelíden kerülgeti várható végze
tét ("potyogna a sok kövér mál- 
n a /m asza to s  lenne arcom és 
kezem /a domb alján egy kegyes 
vadász várna/türelm esen míg 
odaérkezem" — Esetlen), majd 
fin tort vet felé egy m ár-m ár 
szentségtörőnek ható hasonlat
ban ("S majd derűd/m int anyád
nak nász előtti ágya /eltűnik egy 
értelmetlen /  agglegényhalálba" 
— Cölibátus). Mondhatja-e ezek 
után valaki is, hogy Vásárhelyi 
Géza egyhúrú költő? Hogy élete 
utolsó, még meg nem jelent mint
egy négyszáz (!) versének több
n y ire  az tán  a lem ondás az 
alaphangja, az életmódjában és

-körülményeiben keresendő, s a 
kérdés, amilyen halk, értelem
szerűségében épp annyira költői 
is: "Virágok az asztalomon/fele- 
ségem halk üzenete/m ellette  
lengyelvodkás üveg/a gyöngéd
ség megmenekülhet-e". (Mene- 
kedsz?... Hová? Kihez?) És költői
— de nem szónoki! — a kérdés 
nemcsak a szerelemben, hanem a 
Vásárhelyi Géza számára oly lé
nyegesen meghatározó barátság 
vonatkozásában is, hogy évre év, 
napra nap kénytelen volt végig
nézni, amint barátai 'kiiratkoz
tak életéből", míg végül maga is 
erre a sorsra jutott barátai számá
ra. Immár tudjuk: az előző szerel
m es versre rím el am a másik 
fájdalom, ám ezennel a költői 
kérdésben rejlő választ ezzel az 
egyetlen, utolsó gesztusával adta 
meg, a maga számára mindenek
előtt és végleg: "a kézszorítás 
most már hogyan lészen/mire is 
állok itt olyannyira készen". (El- 
menóknek és maradóknak)

Tudjuk — kevesen —, kik 
utolsó napjaiban még láttuk, s ki
ket még meglátni volt hajlandó, 
hogy kutyától szép életet élt, s ím 
itt a bizonyíték, hogy ő is ponto
san fölmérte ezt: "Egyszer él- 
tél?/De tündökölve/Bilincsként 
magadra zártan". (A rézzamata) A  
föllazult szintagmákból, legyin
téssel megszakított versmonda
tokból m egérten i leginkább, 
m ilyen  je llegű  leh e te tt ama 
nyelv, amelyet megtanulni vá
gyott. Ama nyelven innen még 
borong a lemondás utolsó üzene
te, mely irodalmunk legpokolibb 
létversévé tette beismerő pana
szát: "Lefekszünk — szánk íze 
akár a hányás/rossz szivar sze
m ét bor u tán /nem  riaszt asz- 
szonykívánás//Siralmas ez a tél
— nem siratjuk el/bizony nem 
bánjuk: a csöndre/semmi hang 
nem felel //M orgunk  nyúztóz- 
kodunk — hitről hallgatunk/ha 
felsírnak gyerekeink/álmaikból 
fel-felriadunk// Reggel dagadt 
szemmel kábán bután/nem  nő- 
mellért kapkodunk:/rossz szi
va r szem ét bor u tá n / /M a jd  
tavasz jő harsog és visít/m i be
m esze ljük  v as tag  ré teg ek 
ben /szobánk  ablakait". (Alko
holisták.) A csenden toil pedig 
megvalósul az óhaj, melyben a 
magány örökkévalósággá tárul: 
"Szeretnék  lo m h a /n y á r i  es- 
te n /a k á r  a h a lo tt Kosztolá- 
n y i/m íg  gyűl sötétlő halom-

b a /a z  éj—/foszforeszkálni". 
(Félálom)
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HELIKON

KISGYÖRGYRÉKA

KIS LÍRAI TOBORZÓ 
SZŐCS GÉZÁNAK
BEJÖNNEK, ITT VANNAK...
Két kuruc paroláz: hogy a rózsa ára?
Egy labancér' ké t kurucot vehetsz.
Dobd föl magad!
Én is földobom.

HOGY M IT NEM MONDAT  
TUDATLANSÁGOM VELEM!
H át hol van ő? A  belső szépség?
S a férj, lakás, egzisztencia?
Csak ülsz itt, nézed a kerék hogy' forog  
hogyan fög dallamot a kő, 
hogyan lesz nyest a nyúl, 
hogyan "bon-bon" a pisztácia.
Egy nő a fodrásznál nem különb: 
az orr tövén a hajdani szépség nyoma.

AX IO N  GRATUITE
M iért csak állsz itt? Miért csak állsz itt? 
Egy asszony mindig kikavar.

Nézd ezt a krémet például itt.
Belülre nem visz semmit, ám kívül: 
ápol, eltakar.
H át takard be, szépen kend be magad! 
Egy asszony mindig elföd, elvakar.

TE EZEK HOGY ÉLNEK!
Csigába gyűl a Borz: 
szakállas nők, kopasz férfiak.
Ez i t t  a Kővadászok Klubja, 
határa nincs, a pénz csörög, 
száraz falomb, tikkadt denevér.
Gyűlj hát be, nép!
Ez ingyen lakoma.
Olcsó a nyuszt és a menyét.

Terítsd le kockás inged, 
tégy lomyont, ne hallgass, ha kémek; 
ez i t t  a Borz.
Gyülevész madarak hada.
Senki nem hallgat, 
fülel, körülnéz, 
kopasz nők, 
szakállas férfiak, 
éneklő halak serege: 
vadak!

CARNET MONDÁIN
folytatás az 1. oldalról 

tait. Eleve alkalm at terem tve 
mindarra a merényletre, amellyel 
a háborúzó felek a szabályokat 
jobbára hisztérikus szenvedéllyel 
megszegték.

De a békekötésekhez minden
képpen  nagyhatalm akra van 
szükség. Vagy amiért már nem 
bírnak egymással, és végül az 
egyik elfárad, elvérzik, kifut alóla 
az idő, hogy újabb időt gyűjtsön, 
vagy amiért az egymás torkának 
ugró kishatalmakat (vagy az azo
kon belüli viszályokat) csakis az 
ő erőtúlsúlyuk képes békeszerző
déssé civilizálni. De a tartósabb- 
nak bizonyuló háborúk közötti 
békeszüneteket legalább oly mó
don lehet elérni, ha két nagyhata
lom olyannyira szem bekerül 
egymással, hogy agresszió he
lyett a béke választására kény
szerül. (Lásd az Amerika plusz 
szövetségesei és a Szovjetunió 
közötti atomarzenálokra épülő 
"békés együttélést".) Csak a na
gyok egyet nem értése révén szü
lető kényszerszövetségek csil
lapíthatják a hőzöngő kicsiket. A 
közel-keleti Pax Americana azért 
születik meg oly gyötrelmesen, 
mert nincs ellenlábas nagyhata
lom, amely az amerikaiak megfú
rásán munkálkodjék, s így nehe
zen nyílik tér arra, hogy a kicsik 
mindkettőjüket kijátszva, csak- 
azértis kompromisszumra jussa
nak.Jelek szerin t csupán  jól 
bejáratott világhatalmi érdekel
lentétek terem thetnek egyen
súlyállapotokat a világegész tér
ségében és annak szegmentuma
iban. A nagyok kötélhúzásai a ki
csik ugróiskoláinak feltételei.

Természetesnek tetszett vol
na, hogy hagyományai és poten
ciája szerint Németország visz- 
szanyerje nagyhatalmi szerepét. 
Ennek azonban több lett az aka
dálya, mint az eshetősége. Elő
ször is, mert az egykori NDK 
egyébként méltányos visszané- 
metesedésével akkora recessziós 
járvány gyengíti Németországot, 
amelynek elmulasztásához má- 
iglan nem rendelkezik a gyógyító 
oltással. Meg aztán nincs miért 
továbbra is fenntartani az euró
pai integráció amúgy is mind ba
josabban tető alá hozható prog
ramját, ha annak egyik be nem 
vallott, de annál valósabb világ- 
politikai céljáról, Németország 
primus inter pares helyzetének év
századokra szóló rögzítéséről az 
eurokráda egy abszurd heppe- 
ning szédületében lemondana. 
Már akkor inkább az unipoláris 
egyensúlyvesztés, mely amúgyis 
kedvez a sokaknak rokonszenve
sen fűszerezett antiamerikánus 
külpolitikai, de inkább külgazda
ságpolitikai tendenciáknak. Ja
pán csak sorozatos kereskedelmi 
háborúk ig  jöhet szám ításba,

megelégszik gazdasági nagyha
talmának előnyeivel és váílalja 
annak hátrányait. Egyébként 
egyensúlybillenés az euróatlanti 
térséget sújtja. De ha mindenki 
belépne a NATO-ba, akár meg is 
szün te thetik . Miféle klub az, 
amelynek mindenki tagja? A bé- 
kegalam bgyűjtő partnerségtől 
m egtagadhatatlan, hogy alkal
mat teremt a kelet-európaiak szá
mára ahhoz, hogy előkelő társa
sági életet folytassanak. A molo- 
tovkoktélparük lehetősége azért 
nincs kizárva.

Komoly amerikai cégek, mint 
a CIA, mindig is tudták, hogy az 
egyetlen megoldás Oroszország 
nagyhatalmi rehabilitálása. A két 
ország közötti kölcsönös kémte
vékenység és kémelhárítás éppen 
azért a Szovjetunió feloszlásától 
kezdődőleg sem szünetelt, akár 
egy pillanatig is. Ma már nyilván
való, hogy Oroszország szerepe 
nélkül az ex-nagyjugoszláviai 
térség pacifikálása elképzelhetet
len. A hebroni iszonyatos közjá
ték után biztosra vehető, hogy a 
PFSZ orosz tanácsra (is) hallgat
va ült vissza a tárgyalóasztalhoz.

Az önerőből reformképtelen 
Oroszországot előbb-utóbb talp
raállítja a nemzetközi megatőke, 
hogy visszaszerezze a recesszió
ját gyógyító katonai befekteté
sekhez szükséges ellenfelet. A 
kérdés csak az, ki vezesse az 
oroszországi szerepvisszahódí- 
tást, amikor is a reformpárti Jeld- 
n ek tő l az ú jra  szab ad láb o n  
pártütő Haszbulatov-Ruckoj pá
rosig a kijáró nagyhatalmi rang 
tekintetében min- den jelentős 
oroszhoni erők a sarló-kalapá
csos zászlókat, vagy antiszemita, 
vagy imperialista lobogtatok is 
egyetértenek. Nyilvánvaló, hogy 
a kölcsönöket a demokratikus 
társasjátékot (Monopoly vagy 
Capitaly) vállaló nagyhatalom
hívek kapják, övék a kiszámítha
tó jövő. Övék a kőolaj- és gáz
csapok kezelésének monopóliu
ma is, amely odaülteti a volt 
szovjet köztársaságokat a Füg
getlen Államok Közösségének 
kerékasztalához. Miközben egy 
Zsirinovszkij nevű piromániás 
kardnyelő, két mutatványa kö
zött kikotyogja a legvérmesebb 
nacionálsoviniszták és érelme- 
szesedett legitimisták legtitko
sabb vágyálmait.

Ma már bizonyosság, hogy a 
világ akkor nyeri vissza egyensú
lyát, ha folyamatosan a feje tete
jére állítják. Ennek az a tagad
hatatlan dőnye, hogy mégse fog
nak a FÁK az égig nőni.
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szerkeszti: K. JAKAB ANTAL

SZÉKELY JÁNOS
Székely János (Torda, 1929.3.7. — Marosvá

sárhely, 1992. 8. 23.) költő, próza- és drámaíró, 
esszéista; klasszicista alkatú világértelmező és 
formaművész; mind esztétikai, mind erkölcsi 
tekintetben egyik legigényesebb alakja irodal
munknak a kommunista diktatúrák korában. 
Az elemi osztályokat szülővárosában végzi. 
1940-ben a család Marosvásárhelyre költözik. 
Mint az itteni hadapródiskola növendékét a há
ború végén Nyugatra vezénylik, eljut Lengyel- 
o rszág b a , ső t D án iába is. Ennek a 
visszavonulásnak és fogságának élményeiből 
táplálkoznak majd kosztolányiasan veretes és 
hajlékony stílusú regényei: Soó Péter bánata 
(1957), Az árnyék 0967), A nyugati hadtest (1979). 
1946-ban tér haza. Érettségi után 1948 és 1952 
között a kolozsvári egyetem filozófiai karának 
hallgatója. Első versei 1952-ben jelennek meg az 
Utunk hasábjain, később az Igaz Szó közli rend
szeresen írásait. Egy ideig az Állami Irodalmi és 
Művészeti Kiadó kolozsvári szerkesztőségében 
dolgozik, 1956-tól nyugdíjaztatásáig az Igaz Szó 
versrovatát vezeti. Gondolkodóként a túlérett 
európai kultúra önmagára türemlését bizony
gatja. Aművész feladata szerinte az, hogy kivív
ja m agának  a belső  függetlenséget, a

különbözés jogát, s hogy még egyszer felmutas
sa a klasszikus értékeket, még akkor is, ha nincs 
már táptalajuk. Görcsös ragaszkodása a líra leg
nemesebb hagyományaihoz oda vezet, hogy a 
70-es évek elején bejelenti költői elnémulását, és 
halottnak nyivánítja a költészetet. Színművei 
történetbölcseleti példázatok önkény és sza
badság, hatalom és erkölcs, elv és gyakorlat, hit 
és érdek sokszoros ellentétéről és kölcsönhatá
sáról, a választás megkerülhetetlenségéről, a 
hősi bukás ábránddá válásáról, a zsarnokság és 
az elnemzetlenítés jelenvalóságáról, félreérthe
tetlen utalásokkal a mi kis helyi közelmúltunk
ra. A Profán passió (1954), az Irgalmas hazugság 
(1958-66), a Caligula helytartója (1972), a Protes
tánsok (1976) és a Vak Béla király (1981) nyomta
tásban — az 1988-as cenzori letiltás után — 
1991-ben jelenik meg az Új képes krónika c. kötet
ben. Más fontosabb művei: Csillagfényben (ver
sek, 1955); Mélyvizek partján (versek, 1957); 
Küldetések (versek, 1962)} Dózsa (elbeszélő költe
mény, 1964); Virágok átka (versek, 1966); Egy láda 
agyag (válogatott versek, 1972); Egy rögeszme 
genezise (esszék és bírálatok, 1979); A mítosz ér
telme (esszék, 1985).

SZÉKELY JÁNOS: CALIGULA HELYTARTÓJA
A drámai jambusokban írt, három képből és epilógusból álló színmű Páesztinában 

játszódik, i. sz. 39—41-ben. Szereplők: Petronius, Caligula szíriai helytartója; Decius, 
Caligula állandó követe, Petronius barátja; Lucius, Petronius segédtisztje; Probus, 
egy másik, germán származású segédtiszt; Agrippa, Palesztina királya (azért változ
tatta eredeti nevét Agrippára, hogy kedvében járjon a rómaiaknak, lévén 6 "békepár
ti"); Barakiás, a jeruzsálemi templom főpapja; júdás, zsidó politikus, az államtanács 
tagja; zsidó előkelőségek, római katonák. Caligula parancsára Petronius fel akarja 
állíttatni a császár aranyszobrát a jeruzsálemi templomban. De nem szívesen takaró
zik a paranccsal, hanem az erő (a három római légió) érvei mellett azzal hozakodik elő, 
hogy a birodalom hódításon nyugszik, csupán a fegyver tartja össze, következésképpen 
múlhatatlanul szükséges a "belső egység", a "közös vallás", s ennek jelképe és 
biztosítéka gyanánt az isteni császár aranyszobrának ott kell díszelegnie a birodalom 
valamennyi templomában. A hódítók muszáj óval azonban szembefeszül a meghódí- 
tandók lehetetlenje. A zsidó vezetők szemében a szoborállítás egyet jelent népük 
szétszóratásával s a templom lerombolásával. Az álamtanács többi tagjának leeresz
tése után a helytartói szálláson marasztott Barakiás arra hivatkozik Jákob istene, az 
egyetlen, mindenható isten megtiltotta választott népének, engedelmeskedés esetére 
sokasodással és világuralommal kecsegtetett népének, hogy rajta kívül más istent 
imádjon, ha tehát a faragott képet mégis beviszik a templomba, az már nem ugyanaz 
a templom lesz, az Űr onnét kiköltözködik, egyátalán: nem lehet kiirtani és egymást

követő cézárok kultuszával helyettesíteni a népek lélekből lelkedzett hitét. Barakiás 
kifejti továbbá, hogy: "A hatalom természetes/ Végső határa az a pont, ameddig/ Au 
alattvalók hűsége kitart "Ágya zsarnok készséges ktszolgűóiként a rómaiak is elvesztik 
emberi métóságuk. A rabbi ezenfelül becsvágyat próbá ébreszteni Petroniusban: 
döntse meg Caligula hatalmát, s 6 maga fogiája el helyét a trónon. Odakint közben

S ik a zsidók néma tüntetése: ruhájukat megszaggatva, fejükre hamut hintve esde- 
lek a főpapért. Petronius szabadon bocsátja Barakiást, s ezzel sejteni engedi, hogy 

legalábbis elhalasztja a császári parancs végrehajtását. A másodikkép elején Petronius 
csakugyan eljátszik a pártütés és a hatalomátvétel gondolatával, kivált, hogy Deciustól 
hírt kap Cdigula újabb hajmeresztő intézkedéseiről és rémtetteiről (Indtatus kineve
zése konzullá, szenátorok lemészároltatása). Ám a követ rögtön le is hűti a helytartót: 
a polgárháború fölösleges vérontás volna, mert a hadsereg zömé Caligulát támogatja. 
Következik a másik végpont Petronius ingadozásában: miután Júdás merényletet 
kísérel meg ellene, kijelenti: ha kell, erőszakkal is beviteli a szobrot. Aztán a fegyver
telenül felvonuló, zsoltárénekléssel fohászkodó zsidó tízezrek láttán, hallván a jajszót: 
törölj el minket irgáommal, úgy gondolja: mintsem tömeggyilkossá vájék, inkább 
nem tesz semmit, inkább füreál, otthagy csapot-papot. Végtére elfogadja Barakiás 
áthidaló javaslatát: a zsidók átal összegyújtendő aranyon igyekezzenek megvenni a 
pénzszűkében lévő Caliguláid a könyörületet,aszoborálítási narancs visszavonását, 
így zárul a második kép. ____________________________

HARMADIK KÉP
(Az előbbiekhez hasonló terem a helytartó Tibe- 

riasba helyezett főhadiszállásán. Két segédtiszt, Lu
cius és Probus beszélget.)

Probus Mondd, Ludus, na mondd,
kérlek, na mondd már. 

Ludus Megbocsáss, Probus, én már ezután 
Se rólad, se neked, se jót, se rosszat. 

Probus Nem mondasz?
Ludus Nem.
Probus Miért, mi bajod velem?
Ludus Semmi. Csak éppen befogom a szám. 
Probus Gyanakszol rám?
Ludus O, dehogyis. Miért?
Probus Tudom én, pajtás, tudom én. Amúltkor 

Elszóltam magam. Vettem észre, hogy 
Azóta merő tüske vagy.

Ludus Na hallod.
Te először is kibököd nekem,
Hogy besúgó vagy. Aztán elütöd 
Azzal, hogy csak az érdek fűz urunkhoz,
S mihelyt megéri, hátba támadod. 
Mindezek után egyebet nem is 
Várhatsz el, mint hogy őszinte legyek.

Probus Pro primo: máig nem súgtam be senkit. 
Pro secundo: mi az, hogy besúgás?
Ha jól tudom, te is Caligulára 
Esküdtél fel, vagy nem?

Ludus De, persze-persze.
Probus Mihelyt valaki komolyan veszi

Adott szavát, mihelyt csak megkísérli, 
Hallod, pajtás, csak megkísérli, hogy 
Szóban és tettben hűséges maradjon 
— Nem főnökéhez, hanem esküjéhez —>
S ami veszélyest megtud, azt jelentse,
Már rásütik, hogy besúgó. Pedig 
Csak azt teszi, amit mindenkinek 
Kötelessége volna. Besúgó!
Nem gondolod, pajtás,

nem gondolod, hogy 
Maga a szó is árulóra vall?

Ludus Kétségkívül.
Probus Harmadszor: miután

őszinte voltam, megnyütam előtted,
S szinte kezedbe adtam életem,
Mi egyebet is várhatnék el, mint hogy 
Viszonzásképpen bezárkózz?

Ludus Nem úgy,
Probus, nem úgy! Nem nyíltságod miatt 
Félek, hanem mert hazugságban élsz.

Probus Te is. Mindenki. Én Petroniusnak,

Petronius Caesarnak hazudik,
Caesar talán örök isteneknek.
Mind felfelé. Otthon, Germániában,
Úgy tapasztaltam: még az állatok,
Még a tudatlan barmok is hazudnak. 

Ludus Müyen nyelven, ha meg nem sértelek? 
Probus Hohó, pajtás, te azt hiszed, csak szóval 

Lehet hazudni? Tévedsz, Ludus.
Mert például képzeld csak el, figyelj csak:
A lódarázs, ha nyíló napraforgó 
Szirmára szál, s a csendes délután 
Ámyéka-fénye villog ijedelmes, 
Ámyfekete-fénysárga potrohán,
Bejól is ülik akkor a virághoz!
Be jámbor is! Be könnyed és finom!
Hinnéd, maga a napraforgó szülte,
Sziromból lett, és maga is szirom.
S a darázslégy, ha mozdulatlan zümmög 
A levegőben — 6 viszont csodás 
Mimikrivel azt tudja elhitetni,
Hogy mérge van, hogy szúr, hogy 6 darázs. 
Tökéletes darázsmezt ölt magára,
És félik, noha senkinek se vét.
Fullánksugalló áruhává menti

» » >  folytatás a 12-14. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról
A pusztulástól pöttöm életét.
És nézd a zöld, a kék aktíniákat 
S az óceán más állatfajait!
Tetőtől talpig virágokká váltak,
Csak hogy becsapják áldozataik.
Lepkék levéllé, levelek szirommá,
Szirmok karommá gyúrják lényüket,
Hogy lépre csalják éhes eleségük,
Vagy megtévesszék ellenségüket.
Kiväel az az eleven világban,
Ki annak vallja önmagát, ami.
Mindenhol úgy van, hogy a vad szelídnek,
A szelíd vadnak akar látszani.
Akar? Na persze, nem maguk akarnak,
Hisz alkatáról senki sem tehet.
Az öntudatlan bölcsességú élet 
Akarja bennük — hogy megäjenek.
Álság, hamisság, rászedés, gyalázat.
Mocskot találsz a földön, semmi mást.
Nem is tudom, mi emberek mi végre 
Tagadnák meg a végső tanítást,
A törvényt, melyet minden elevennek 
Tisztelni kell, míg szenved és mozog,
A szörnyű törvényt, vad világparancsot, 
Melyet maga a természet hozott,
Azt, hogy: hazudj! Légy becstelen! Hiába 
Kivallanod az élet tényeit.
Az igazmondás egy hazug világba 
Előnytelen versenyre kényszerít,
Álösztönökbe, -bőrbe, álruhába 
Kell bújnod itt, hogy boldogulni tudj.
A hazugság az élet igazsága.
Fogadd szavát, légy becstelen, hazudj. 

Ludus Nem hazudok. Azért sem hazudok. 
Hanem te, Probus, hanem te nagyon 
Sebzett fickó vagy, hallod-e? S hitetlen. 

Probus Meglehet, pajtás. Van okom reá.
Ludus Ilyenfajta, "hűséggel", "álruhával"

Egy szarmata is sokra vinné, Probus,
Épp csak te nem.

Probus Épp csak én nem? Miért?
Ludus Mert nem veszed eléggé komolyan. 
Probus De igenis veszem.
Ludus Probus, ha vennéd,

Sosem árultad volna el magad.
Probus Neked?
Ludus Nekem.
Probus Na lám, a besúgó!
Ludus Aki besúg egy besúgót! Na lám!

(Bejön Petronius, a segédtisztek 
tisztelettel köszöntik.)

Petronius Probus, kérlek, a mai programot. 
Probus Tudtommal semmi.
Petronius Hát ezt is megértük!

Jól van, urak; a világ is csak akkor 
Lenne olyan, mint lenni kellene,
Ha soha semmi sem történne benne. 
Kitartanak még?

Ludus Kicsodák, uram?
Petronius Hát a zsidók. Még mindig

ott csücsülnek?
Ludus Ott, ott, uram. Már egészen kivájták 

A főteret, hogy porhoz jussanak.
Probus Szavamra, uram, úgy hányják fejükre 

Az utcaport, mint akik eltökélték,
Hogy puszta kézzel, meztelen körömmel 
A föld alá kaparják önmaguk.

Petronius Ne mondd! Egyszer már
meg kell néznem őket. 

Probus Én fel sem tudom tenni, hogy titokban 
Ne váltogatnák egymást. Máskülönben 
Mégsem bírnának éjjel-nappal ott 
Kucorogni a szabad ég alatt!

Petronius Mióta is?
Probus Már ötödik hete.
Ludus Több, Probus, több. Épp negyven napja. 
Petronius Negyven!

Hisz az nagyon sok! Pompás emberek, 
Kiváló nép. Na látod, ezek aztán 
Megszenvednek a szabadságukért.

Probus Sidonban is, Ptolemaisban is 
Épp negyven napig könyörögtek. 

Petronius Tényleg.
Ludus Mondd csak, uram, miért nem

---------------------- HELIKON—
hagyjuk őket

Magukra? Mért ne boldoguljanak? 
Petronius Most már hagyhatjuk, Ludus. Az este 

Megérkezett. Képzeld, írásban jött. 
Megjött, uraim, itt van a levél.
Urunk, császárunk hivatalosan 
Visszavonja a parancsát.

Ludus Ne mondd!
Petronius Nem hittem volna, Ludus. Kijárták. 

Tényleg kijárták. Használt az arany.
Hiszen mióta hazaérkezett,
Agrippa is örökké ezt papolja,
De mégsem hittem. Én már eleve 
Olyan jóslattal indítottam útnak,
Hogy rózsaszínre nyírják, s azután 
Lerázzák holmi ígérettel. És most 
Itt van az írás, Probus, itt az írás! 
Megúsztuk. El sem hiszitek, müyen 
Kimondhatatlan megkönnyebbülés ez. 

Ludus Igaz lelkemből örülök, uram.
Mert te sem hiszed el, milyen nehéz volt 
E tébolyító ámyékháború 
Során egyszerre hűségesnek lenni 
Tehozzád is, Caesarhoz is.

Petronius Nehéz?
Ludus Nehéz, uram. Most már nekünk is

könnyebb.
Petronius Igen, megértem. Akkor menjetek, 

Hívjátok össze gyorsan a zsidókat.
De ne tudjátok, kérlek, hogy miért,
Hadd osztozzam az örömükben.

Ludus Jó.
(Lucius és Probus elmegy.)

Petronius Istenek, örök istenek, ti összhang- 
És békeszerző, boldog istenek,
Kik erdeinkben éltek, vagy nem éltek, 
Megköszönöm, hogy segítettetek. 
Megköszönöm, hogy közbeléptetek, 
Holott már minden veszve volt egészen. 
Hogy nem hagytátok értelmetlenül 
Pusztítani és pusztulni a népem.
Vad fegyverek közt, néma ég alatt 
l i  vagytok bennünk a jóindulat.
Nem hatalmasabb ennél a halál sem. 
Óvjátok meg, ti örök istenek,
Ezt a nyomorult emberi nemet 
Öngyilkossága szégyenétől. Ámen.
(Belép Ludus.)
Mi az, még itt vagy?

Ludus Megbocsáss, uram,
Visszatértem, mert úgy látom, követ jön. 

Petronius Rómából véled?
Ludus Minden jel szerint.
Petronius Különfutár. Hát ez meg mit jelent? 
Ludus Mindent, csak jót nem.
Petronius Látom, Ludus,

Téged sem vet fd már az optimizmus. 
Ludus Remélem is, uram.

(Belép Decius két segédtiszttel, akiket 
intéssel rögtön kiparancsol.)

Dedus Köszöntelek,
Petronius, keserves hírt hozok.

Petronius Megállj, megállj, mért rukkolsz ki vele 
Ilyen hamar? Ráérünk, Dedus.
(Megölelik egymást.)

Dedus Megkaptad már a parancsot? 
Petronius Igen.
Dedus Tisztázzuk: arra gondolok, amelyben 

Visszavonja az előbbit.
Petronius Igen.

Megjött, uram, és itt van. Tegnap óta 
Mást sem teszek, csak örülök neki.

Dedus Nahát, képzeld, most azt is visszavonja. 
Petronius Nem, Dedus. Gondold meg,

mit beszélsz.
Dedus Lóhalálában küldött. Azt kivánta, 

Lehetőleg útközben fogjam el,
Hogy meg se kapd.

Petronius De megjött.
Dedus Hasztalan,

Petronius, mert visszavonta végleg.
(írásos parancsot ad át.)

Petronius Végleg! Mit értesz ez alatt? Ahogy 
Mi őt ismerjük, üyet ő nem ismer.

Végleg! Ehhez ő túl szabad, uram!
Ha visszavont, és újra visszavont,
A legokosabb, amit tehetünk,
Kiböjtölni, míg ezt is visszavonja.

Dedus Tulajdonképpen igazad lehet,
Csak hát a téboly oly következetlen,
Hogy néha már-már következetes. 
Rendkívüli baj van, Petronius.
Ha tőlem kérded, most már igazán 
Be kell vinned a templomba a szobrot. 

Petronius Felfoghatatlan. Kérlek,
magyarázd meg,

Mi történt közben.
Dedus Nem tudom, uram.

Esetleg csak szabadságmámorát 
Akarja ezzel is kiélni. Ámbár...

Petronius Ámbár?
Dedus Ámbár Marullus azt meséli, hogy 

Egy feljelentés bőszítette fel.
Petronius Egy feljelentés!
Dedus Nézd, nem titkolom,

Magam is láttam.
Petronius Láttad!?
D ed us Bármelyik

Percben port lehet kavarni belőle.
Olyan szöveg, pajtás, olyan szöveg,
Hogy annál százszor jámborabból is 
Láttunk teremni már emberhalált.
Kész tóga, hallod, kimondottan a 
Lex maiestatis termetére szabva.
Ezer szerencse, hogy túl messze vagy. 

Petronius Gyermekkorunkra, négy évtizedes 
Barátságunkra kényszerítelek,
Deciusom, hogy áruld el, ki írta.

Dedus Egy névtelen. Aki azonban itt,
A közvetlen környezetedben 
Kell rejtőzzék. Mert hallod-e, uram,
Mert hallod-e; majdnem hogy szó szerint 
Idézte azt is, amit legutóbb 
Ptolemaisban diskuráltunk — úgyhogy 
Engem is nyakig belemártott.

Ludus Probus!
Petronius Te tudtál róla?
Ludus Sejtettem.
Petronius De hát

Jobban megbíztam benne,
mint magamban! 

Dedus Azért mondom, pajtás,
most már azonnal 

Helyre kell raknod azt a nyomorult 
Szobrot, különben ítéletnapig sem 
Mosakszol ki a felségárulásból.

Petronius Probus. Nem, tudom elhinni. De te, 
Ludus, mihelyt megtudtad, miért nem 
Jelentetted, ha szabad kérdenem?

Ludus Máig sem tudom biztosan, uram 
Azt, hogy gyanúra, puszta sejtelemre 
Beáruljam egy bajtársam, akit 
Naponta látok, mégsem tehetem meg. 

Dedus Elég baj, fickó. Arra gondolok, ha 
Pör lesz, legalább tanú ne legyen. 

Petronius Probus! A derék katona! A pontos,
A makulátlan! Hol van, Ludus?
Miért nincs itt? Kit árul el megint?

Ludus Magad küldted el, uram, a zsidókért. 
Petronius Nagy ég! És most még ráadásul ők is! 

Idejönnek, és huzakodnak ismét,
Hogy irgalmazzak, hogy

nemzethalál, hogy 
Irtsam ki őket kíméletesen.
Dedusom, te olyat még nem is 
Láttál, hogy én ezt mennyire írnom. 

Dedus Keserves nóta, annyi bizonyos. 
Petronius Most mondd meg, kérlek,

összefog néhány
Jót akaró, komoly, értelmes ember,
Hogy megoldjon egy súlyos helyzetet.
És isten látja, mennyi vita és 
Vajúdás árán végül is megoldják.
És akkor, kérlek, egy üyen barom 
Két perc alatt áthúzza az egészet 
Hol van? Azonnal látni akarom.

Ludus Megnézem, talán visszajött azóta.
(Ludus Probus elé megy.)

Dedus Azonban, kedves Petroniusom,
A te helyedben ezt a Ludust is

» » » » >
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Elővenném. Ceterum censeo: ha 
Pör lesz, legalább tanú ne legyen. 

Petronius Ha pör lesz, akad tanú is, ne félj. 
Mikor láttál te politikai 
Eljárást, melyet el kellett napolni,
Mert hiányzott a terhelő tanú?
Én Ludusban éppúgy megbízom,
Mint magamban.

Dedus A másikban is bíztál.
Petronius Elismerem. De látod, ez a kettő 

Nem ugyanaz. Az egyik Ludus,
A másik pedig Probus. Ludusnak 
Az ükapja is római lovag volt. 
Gyermekkorától fogva ismerem.

Dedus Jól van, uram, ahogy te gondolod.
(Belép Probus és Ludus)

Probus Értesítettem, uram, a zsidókat. 
Azonnal jönnek.

Petronius Mit tettél, bitang?
Probus Mit, jó uram?
Petronius Hát besúgóskodunk?

Jelentgetünk? Te nyomorult barom,
Hát azt hiszed, büntetlen elegyedhetsz 
Játszópajtásnak a nagyok közé?

Probus Uram, nem értem.
Petronius Nem érted, ugye?

Gyáva lator. Képmutató lator.
Kit áruláson kapnak, legyen annyi 
Méltósága, hogy nem tagadja le.

Probus Jelentgetés és árulás... Csak nem te 
Rágalmaztál meg, Ludus? Uram,
Ez a csúf állat rám tolja a bűnét, 
ó  árulkodott! Ó jelentgetett!

Petronius Tudsz róla?
Probus Semmi biztosat, uram.

De az utóbbi hetekben olyan 
Célzásokat eresztett meg néhányszor, 
Hogy alig tudtam félreérteni.

Dedus Tudtad vagy nem?
Petronius S ha nem tudtad, miért nem

Jelentetted, ha szabad kérdenem?
Probus Uram, hisz most sem bizonyíthatom! 

Azt, hogy gyanúra, puszta sejtelemre 
Beáruljam egy bajtársam, akit 
Naponta látok, mégsem tehetem meg. 

Ludus Megáll az eszem, Probus. Az imént, 
Nincs egy órája, ugyanebben a 
Gyűlésteremben, ugyanott, ahol 
Most állasz, nem te tartottál nekem 
Példabeszédet, hogy hazudni kell?

Probus Irgalmas isten, Ludus, hiszen 
Te voltál az! Te fejtetted ki, hogy 
"A hazugság az élet igazsága" —
Na hallj oda, már szó szerint tudom. 

Dedus Amért tudod, még mondhattad te is. 
Probus Vagy tán az is én voltam, Ludus,

Aki elsírta nekünk, hogy milyen 
Nehéz egyszerre hűségesnek lenni 
Petroniushoz is, Caesarhoz is?
Csak emlékezz, uram! Vagy azelőtt:
Nem te hencegted nékem, hogy amíg 
Felvisz a csúcsra, vele tartasz, aztán 
Leveted, mint egy koszos inget? —

mármint
Téged, uram.

Ludus Uram, az istenekre,
Az életemre esküszöm, hogy mindezt 
ó  tette.

Petronius Nem, gondold meg, Ludus,
Azt csakugyan te mondtad, hogy "nehéz". 

Ludus Hisz éppen őt, épp sejtelmeimet 
Próbáltam ezzel menteni.

Probus Ne hidd.
Ne hidd, helytartó. Nyüván feljelentett,
S most, kihasználva, hogy ő volt jelen, 
Amikor mindez kipattant (s hogy én 
Barbár vagyok, kinek amúgy sem hisztek): 
Mindent rám tol. Ne hidd, uram, ne hidd. 
Hát képzelhető, hogy én legyek az,
Aki lerázom gazdámat, mihelyt 
Felvitt a csúcsra? Van nekem esélyem, 
Hogy több legyek, mint általad vagyok? 

Petronius Valóban nincs. Mit tartasz, Dedus? 
Dedus Mindkettőt, pajtás, mindkettőt,

de gyorsan!
Hogy melyik volt a bűnös, nem tudom,

De ezután sem tudnók kinyomozni.
Tehát: mindkettőt.

Petronius Igazad lehet.
Ludus Nem árultalak el, uram, soha.
Probus Uram, sohasem árultalak el.
Petronius Melyiketeknek higgyek, emberek? 

Énnekem most az ország, a magam,
A világ, sőt az emberi beszéd 
Becsületének érdekében rögtön 
Meg kell öletnem egyikőtöket.
De melyiket? Légy emberséges, Probus. 
Ludus, kérlek, gondold meg magad. 

Probus Tisztelt uram, én ártatlan vagyok. 
Ludus Sosem vétettem ellened, uram.
Dedus Mondom, mindkettőt Különben

me
géred,

Hogy az ártatlan vész oda, a bűnös 
Pedig megél, mert szebben hazudik. 

Petronius Csak hát, uram, én
mindkettőt szerettem,

S egyik ártatlan. Mért pusztítsam el? 
Dedus Kínos, igaz, de lásd be, hogy muszáj. 

Harmadszor mondom; most nem Ludus 
Es Probus között kell választanod,
Csak abban, hogy egy bűnös is megússza. 
Vagy odavesszen egy ártatlan is.
A választás — felmérve, hogy mi minden 
Forog kockán — nem túlzottan nehéz. 

Petronius Nem túl nehéz! Hát mondd meg,
mi lehet

Nehezebb ennél? Feláldozni egy 
Embert, nehogy a másik is megússza — 
Mi lehet ennél embertelenebb?
Jól van, tudom: az életem függ tőle.
De miért éljek én? Miért ne ő?

Dedus Azért, mert hogyha rámégy,
veled együtt

Biztosan rámegy az ártatlan is.
Aki miatt a bűnöst megkímélted,
S így egy helyett már kettő vész oda.
És a harmadiknak én. És így tovább. 

Petronius Jól van, legyen. De annyit mondhatok, 
Sohasem volt még nehezebb a szívem, 
őrség, hé, őrség! ,
(Belép az őrség.)

Segédtisztjeim
Árulók voltak. Intézkedjetek, hogy 
Ne éljék túl.

Dedus Vigyétek őket el.
Probus Nem árultalak el, uram, soha.
Ludus Uram, sohasem árultalak el.
Petronius Ó, istenek, hát mit tegyek? Miért nem 

Látok beléjük? Kérlek, Ludus,
Probus, az isten szerelmére kérlek,
Ha ártatlan vagy, bocsáss meg nekem. 
Vigyétek őket.
(Luáust és Probust kiviszik.)
Nahát, egészen belém hal a szó,
Dedus, ha utánagondolok,
Hogy élő ember úgy tudhat hazudni,
Mint ezek közül egyik.

Dedus Nem csoda,
Pajtás, hiszen az életüket védik.

Petronius Mire való az emberi beszéd 
Arra-e, hogy leírja, megidézze 
S mintegy kimondja a való vüágot,
Vagy sokkal inkább arra, hogy egy másik, 
Hamis világot teremtsen szavakból?
Ez az, ami elrémít, Dedus.

Dedus Nyilván erre is, arra is való.
Hagyd el, ne búsulj. Most már csak

a szobrot
Kell bevinned, és minden rendbe jön. 

Petronius Igen, még egy-két ilyen gaztett árán 
Talán a bőröm is megmenthetem. 
Rettenetes ez, rettenetes ez,
Nem nekem való, Dedus. Ki tudja, 
Hányszor fogom még megálmodni őket. 

Dedus Jönnek.
Petronius Megkérlek, beszélj te velük. 

Engem túl közel engedtek megukhoz, 
Semhogy ne kelljen engednem nekik.
(Bejönnek a zsidó előkelők, közöttük Barakiás.)

Barakiás Hívták uram.

Petronius Ti meg siettetek.
Barakiás Mint akik jó hírt jönnek hallani. 

Ámbár, ahogy az arcotokra nézek.
Tán mégsem épp olyan jó.

Dedus Nem bizony.
Baj, van, zsidók. Urunk-császárunk

minden
Szépen kigondolt közös számításunk, 
Agrippa minden ajándéka és 
Közbenjárása ellenére is 
Úgy látta jónak, hogy ne vonja vissza,
Sőt felújítsa előbbi parancsát.

Barakiás Amitől félünk, bekövetkezik,
Egy zsidó Odaveszett a gomb is, a kabát is. 
Dedus Most már, megkérlek, viselkedjetek 

Méltányosan, hisz láttátok, hogy mindent 
Megtettünk, ami elképzelhető.

Petronius Sőt azt is, ami nem.
Dedus Tehát a tárgyra

Megelőzvén a háborút, amelyben 
Tinektek volna vesztenivalótok, 
Felszólítunk, vigyétek be a szobrot

A templomba, ha formálisan is, 
Ha dugva is — csak

épp hogy bent legyen.
Ha nem viszitek be, mi majd bevisszük. 
Ne kényszerítsetek reá.

Barakiás  ̂Uram,
Mit, mondjak? Éppen másfél éve, hogy 
Ezt a türelmes, emberséges és 
Okos beszédet először csodáltuk 
Tisztelt helytartónk ajkain. Én akkor 
Megmagyaráztam, miért lehetetlen,
Amit kíván; és úgy látszott, megérti.
Most mit mondhatnék újat, nem tudom. 
Talán csak ennyit: ne kíméljetek,
Egész nyugodtan öljetek halomra.
Olyan világot értünk meg, uram,
Hogy ezt csak a gazember éli túl,
S aki túléli, úgyis mind gazember.
Hát jöjjön inkább a nemzethalál.

Petronius Várj, Barakiás, várj csak, valamit 
Még mondanék. Te kimutattad nékem, 
Hogy császárkultuszunk látszatmegoldás, 
így hát muszájom oktalan. Én akkor 
Nem akartam a végsőket vitatni,
A fontosáról hallgattam.

Barakiás Miért?
Petronius Tapintatból, hogy meg ne sértselek. 
Barakiás S mi az?
Petronius Hogy a te lehetetlened

Még oktalanabb, mint az én muszájom. 
Barakiás Megállj, uram.
Petronius Mert hallod-e, zsidó,

Mert hallod-e, egy premisszád hamis. 
Egész beszéded arra építetted,
Hogy van egy örök, igaz úr. aki 
Nektek, zsidóknak üyen meg ilyen 
Feltételekkd üyen meg üyen 
Jövőt ígért. Csakhogy ez nem igaz.
Te nálam is sokkal jobban tudod, hogy 
Nincs üyen isten.

Barakiás Hogyhogy nincs, uram?
Petronius Nincsen, zsidó. Csak hitetekben él. 

Csak bennetek van — idekint sehoL 
Mondjuk ki, most, a legvégső szorultság 
Perceiben, mondjuk ki valahára,
Hogy nincs, hogy nincs. Úgy nincs,

mint Juppi tér. 
Úgy nincs, ahogy az egész Panteon nincs. 
Minden további következtetés,
Mely rája épít: látszat és csalás.
A templom, ahol ő lakik: üres.
Bármit be lehet abba vinni, bármit,
S marad, mi volt: egy lakatlan terem 
A lakatlan égbolt alatt.

Barakiás Ó, isten.
Petronius Lehetetlened oktalan. És kérlek, 

Eszerint szíts békét vagy háborút.
Barakiás Tisztelt uram, te arra kényszerítesz, 

Hogy a legvégső titkokról beszéljek.
Hát jó — nagyon is meglehet, hogy ő 
Másutt sehol, csak tudatunkban él.
Isten? Mi az? Egy szó. Vaüás? Mi az? 
Afféle belső nyelvezet, afféle 
Képes beszéd, kifejezési mód.
Mondom, lehet, hogy voltaképpen

» » » > »
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nincsen.

De amit jelent, az már igenis van.
Az nagyon is van. Tudod, mit jelent?
A népet, amely kimunkálta őt.
Tudod, miért olyan, amilyen? Mivel 
Ilyen a nép is, amely létrehozta.
Tudod, ki ő? A nép kifejezett 
Akarata és nem szűnő reménye,
Hogy megmaradjon, s önmaga maradjon. 
Ezért a templom, ahol ő lakik,
A nép szellemi lakhelye. Aki 
Idegen istent vinne be: a népet 
Lakoltatná ki önmagából. Nincsen? 
Éppúgy van ő, ahogy van öntudat!
De hát, uram, te mindezt nálam is 
Jobban tudod, s csak azért tagadod le, 
Hogy szépszerével, ellenállás nélkül 
Foglalhasd el a templomot.

Petronius Igaz.
Igaz, zsidó, meggyőztél. Érveid 
Hatalmasak és védhetetlenek.
Isten az ember önarcképe. így van.
Éppen ezért a szobrot nem viszem be.
És éppen ezért rögtön kivonom 
Judeából a légiókat is.

Zsidók Hála istennek.
Deci us Ember, mit teszel?
Petronius Hagyd, Dedus, hisz te magad

neveztél
Embernek most, e pillanatban is.
Mondd meg, miféle istenarc modellje 
Lehetünk mi, ha hitványságok árán 
Vásároljuk meg puszta életünket? 
Elképzeled? Induljunk, Ludus.
Probus, gyerünk.

Dedus Uram, az istenért,
Ne szólítsd őket nevükön. Halottak. 

Petronius Igen, emlékszem. Hagyjatok
magamra.

Bar akiás Tisztelt uram, hogy vigasztaljalak meg 
Most, amikor már olyan nagyra nőttél, 
Amilyennek tán én sem hittelek?
Mert ide hallgass, mit tettél. Először 
Képes voltál a mások igazát 
A magadé fölé helyezni, s ezzel 
Megmenteni egy népet. Azután 
Vállaltad volna a biztos halált is 
Egy olyan ügyért, melyért minekünk 
Hlett kockára tenni életünket,
De egyikünk sem tette.

Petronius Hízelegj csak.
Barakiás Nem hízdgek, uram. Mindezt

te tetted.
Dedus Jól van, öreg, de miért műit időben? 

Petronius helytartó élete 
Csak most került veszélybe igazán. 

Petronius Nem baj, legalább szépül valamicskét 
A rómaiak istenarca. Nem baj.

Bar akiás Harmadszor, uram, felfedted nekünk 
A legnagyobbat és legtitkosabbat.
Most, amikor körös-körül a föld 
Merő rabság, erőszak, félelem,
S megtébolyult az emberi szabadság,
S magába mar az emberi erő,
S a nyakunkra növekvő hatalommal 
Legfőbb javunk lett legfőbb szégyenünk — 
Uram, te csöndben őrölted magad,
És feltaláltad a tétlen hatalmat.

Petronius Ezt nem értem. A tétlen micsodát? 
Bar akiás A nem-cselekvő hatalmat, uram,

Az egyetlen jogost és menthetőt,
Mert megmarad saját körében, és nem 
Sajátítja iá teljes életünket.
Ez mentette meg, uram, a világot, 
Valahányszor már minden veszve volt,
S ez menti meg, ha újra veszve lesz.
Uram, én csak egy vén zsidó vagyok, 
Mégis megkérlek, most, hogy távozol,
S minden bizonnyal utoljára látlak — 
Megkérlek, mondom, túrd el, hogy azért, 
Amit tettél és nem tettél közöttünk, 
Köszönetképpen megöleljelek.
(Ügyetlenül, szemérmesen átölelik egymást, 
azután Barakiás megáldja Petroniust.)
Áldott légy most és mindörökre.

Zsidók Amen.

EPILÓGUS
(Magánszoba a helytartó állandó szíriai szállásán. Ez

úttal tehát nem gyúlésteremben vagyunk; a szobor is hi
ányzik a háttérből. Petronius könyvet tart kezében, azzal 
vitatkozik)

Petronius Nincs igazad, tisztelt uram. Ahol 
Embernek van ember fölött hatalma,
Ott éppen csak a leghatalmasabb és 
A legalantasabb szabad.
A kiszolgált s a kiszolgáltatottak.
A kényszerítő, s akit kényszerít.
Rajtuk kívül a kényszerítgetés 
Egész bonyolult apparátusában,
Alulról fel és felülről alá,
Mindenki szolga. A legrangosabb is.
Sőt annál szolgább, minél rangosabb.
A szolga rangja szolgasága rangja.
Nagyon sok mindent tudsz,

de megbocsáss,
Én ezt jobban tudom.

(Belép egy ajtónálló katona.)
Katona Uram, követ jött.
Petronius Mit akar? Küldd a pokolba.
Katona Uram!
Petronius Na jól van, jól van, hívd be.
Katona Igenis.

(A katona bevezeti Deciust, aztán kimegy.)
Petronius Nézd csak, már megint Dedus! Mi az, 

Megtett nyilvános, örökös követnek?
(Eléje siet, megöleli.)
Csücsülj le, pajtás, O, hogy örülök!
Mesélj, kérlek. Fogalmad sincs, milyen 
Magányos lettem. Ha nem akarom, hogy 
Megsüketüljön teljesen a lelkem, 
Kénytelen vagyok magamban beszélni. 

Dedus Petronius, a császár...
Petronius Veled küldi

A parancsot, hogy öljem meg magam. 
Tudom. Fel vagyok készülve reá.

Dedus A császár...
Petronius Tudom, Dedus, tudom.

Mért vagy, barátom, úgy megilletődve?
Az ítéletet, melyet te hozol,

Nem Caesar küldi— én szabtam magamra. 
Tudva s szabadon választottam így. 
Gondold meg, kérlek, ő ma ?„zt teszi, 
Amire tegnap én kényszerítettem.
Fránya dolog az emberi szabadság:
Épp akkor szenved csorbát, amikor 
Tökéletesnek képzeli magát.
Nem különös?

Dedus Petronius, a császár...
Petronius írásban küldi, hogy halott vagyok. 

Pedig, képzeld, még midig rajtam áll, 
Hogy összevonjam légióimat,
S kardom hegyével hosszan elmutassak 
Róma felé. Csak, persze, nem teszem. 
Rájöttem, hogy a helyes és igaz 
Választások mindig kárunkra vannak. 
Elég volt, pajtás. Legyen vége már.

Dedus Petronius...
Petronius A császár jobb hüvelykje 

Lefelé bökött, mire odafent 
Egy géniusz szintén a föld felé 
Fordította a fáklyát — ugyebár 
Tanultam én egykor poétikát is.

Dedus Ejnye, uram, hát mért nem engeded, 
Hogy végigmondjam? Igaz: a parancs 
Nálam van, de előbb még azt akartam 
Elmondani, hogy a császár halott. 

Petronius Halott.
Dedus Bizony.
Petronius Hogyhogy halott?
Dedus Megölték.
Petronius Ki ölte meg?
Dedus Saját testőrei.

Szitává szúrták, takonnyá taposták.
Itt Jamniában ért utol a hír.

Petronius Borzalmas. Hiszen mindig
tudtam én, hogy 

Az őrültek sem halhatatlanok,
De most egészen megrendít a híre.
Szinte csalódást érzek, Dedus.

Dedus Ne mondd! Annyira hozzá lehet szokni 
A pusztulás gondolatához,
Hogy végül már hiányzik?

Petronius Annyira.
Gondold meg, kérlek, végigélek itt 
Egy tragikus, feszült történetet,
Melyből egyetlen kiutam marad:
Ha vállalom a vértanúhalált.
S én vállalom, és hosszú hetekig 
Abban a büszke borzongásban élek,
Hogy hősi végzet adatott nekem.
S most, kérlek, az egész felfordulás 
Váratlanul szerencsés véget ér.
Hát mondd meg, nem valódi hülyeség ez? 
Ha kedved támad szemembe röhögni, 
Tedd meg nyugodtan, nem veszem zokon. 

Dedus Mit mondasz! Dehogy röhögök,uram!
A feltett szándék azonos a tettel.

Petronius Még a hálát is bezsebeltem érte. 
Dedus Te mentetted meg őket, senki más. 

Tisztelt barátom, bele kell nyugodnunk:
Az erőszak éppoly önkényes és 
Gyalázatos, ha jót tesz, mint ha rosszat. 
Búsulsz, uram, hogy nem mentél reá.
Mi, tanúid azonban örülünk,
Hogy a kevéske túlélő között 
A te szelíd és tiszta életed 
Is megmaradt a jövőre, kovásznak.
Ezért ne sírj. Van más okod reá.

Petronius Beszélj.
Dedus Képzeld csak, kiderült, hogy azt 

A feljdentést, azt a bizonyost,
Nem Probus írta, még csak Ludus sem. 

Petronius Hanem ki?
Dedus Saját segédtisztjeim.
Petronius Kétségbe ejtesz. Hogyhogy kiderült? 
Dedus Mihelyt bűnösnek minősültél, máris 

Jelentkeztek jutalmukért.
Petronius Nem ők!

Nem Probus és nem Ludus, hanem más. 
"Tisztelt uram, én ártatlan vagyok."
"Sosem vétettem ellened, uram."
Ugye így mondták? Édes istenem,
Két üyen kedves, hűséges fiú!
Két ilyen tiszta lélek, amilyen csak 
Reményeinkben élhet a világon!
S én, bűnös állat, megölettem őket.
Ez ám, uram, a különös bukás.
Addig küzdöttem Caligula ellen,
Míg Caligula lettem magam is.

Dedus Testvér, te újra túlzásba esel.
Petronius Mondd meg, hol itt a túlzás, Dedus? 

Megölettem két igazat, csupán mert 
Hatalmamban és érdekemben állt.

Dedus Nem úgy, uram. A látszat ellenük szólt, 
S maguk táplálták ezt a látszatot.
Ók vádolták be egymást, te csupán 
Hittél nekik — és megvédted magad. 

Petronius Látod, uram, ez olyan érv, amdyre 
Egy bíróság tán fel is mentene.
Itt bent azonban ismerek egy bírót,
Aki nem hagyja becsapni magát.

(Elfojtja sírását. Dedus vigasztalva átöleli.)

Dedus Most már ne sírj. Hagyd el, Petroi dús, 
Hagyd el, barátom. Látod, ezután is 
Jönnek őrültek s őrült hdyzetek.

Sosem lesz úgy, hogy ránk ne kényszerítsék 
Latorságuk a latrok, tébolyuk 
A tébolyultak — mert e nyomorult faj 
Sajnos mindenre kényszeríthető. 
Csakhogy gondold meg: mentség is

a kényszer.
Míg főnököd van, van mentséged is. 

Petronius Ha igaz, amit mondasz, Dedus,
Az alattvalók egyetlen valódi 
Mentsége az, hogy túlélik a császárt.
Nem gondolod, hogy ez egy emberélet 
Tartalmának tán mégiscsak kevés?
Vád ez, barátom, nem pedig vigasz.
Mert voltaképpen csakis ott van szükség 
Mentségre, ahol nincs mentség.

Dedus Igaz.

Marosvásárhely, 1972.
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K1BEDI VARGA ARON

GYÖNGYÖSI ISTVÁN 
KÖLTŐI VILÁGA

(részletek)
A tizenkilencedik század kö

zepe táján az irodalmi köztudat 
óriási változáson megy át egész 
Európában. Aki azelőtt komo
lyan akart foglalkozni iroda
lommal, retorikát és poétikát, 
azaz — modem kifejezéssel — 
irodalom elméleti kézikönyveket 
forgatott, a romantika azonban 
"hadat üzent" a retorikának, a 
történelem didaktikai és metafi
zikai erejét magasztalta, és az iro
dalom  barátainak kezébe iro
dalomtörténeti k éz ik ö n y v ek e t 
adott.

Célunk kettős: fel szeretnénk 
vázolni azt az egykorú iroda
lomelméleti és esztétikai gondo
la tv ilágo t, m elynek ism erete 
hozzáférhetővé teszi Gyöngyösi 
műveit és általában a régebbi ma
gyar irodalmat — egyben pedig 
azt is reméljük, hogy a múlt átér
tékelése, más perspektívába állí
tása aktualizálja azt, ami régi, és 
korrigálja nézeteinket a magyar 
és az európai kultúra viszonyá
ról.

Gyöngyösi István óriási hatá
sa és népszerűsége tagadhatat
lan; ő "uralkodik a magyar köl
tészetben, írja Gyulai Pál, a 17. 
század végétől a 18. század végé
ig oly általános hatással, aminő
vel még egy magyar költő sem 
uralkodott". Népszerűségének 
okait taglalja Horváth János is 
szép posztum usz könyvében, 
népszerűségéről tanúskodik az 
az áttekintés is, amelyet Badics 
Ferenc nyújt a különböző Gyön
gyösi-művek 18. századbeli ki
adásairó l (8 m unkája 42 kia
dásban jelent meg); Fülep Imre 
szerint "Kétszáz esztendő óta 
(1664—1864) minden öt évre esik 
egy-egy kiadása egyik-m ásik 
művének" (83.). Gyöngyösi jelen
tőségéről term észetesen nem
csak szakemberek értekeznek. 
Rettegi György, a tipikus erdélyi 
kisnemes, amikor 1765-ben na
gyon nagy dicséretet akar mon
d an i Verestói G yörgy költői 
tehetségéről, ezt írja róla: "Ez 
olyan magyar poéta volt, hogy 
Gyöngyösi után hozzá hasonló a 
két hazában egy sem volt.". Ba
dics Ferenc jegyezte fel, hogy

"Zrínyi Szigeti Veszedelme aka
démiai példányának egyik olva
sója 1727 körül az előszó azon 
sorához, hol Zrínyi panaszkodik, 
hogy 'szegény az magyar nyelv, 
az ki históriát ír, elhiszi szómat", 
ezt a lenéző sort írja oda: 'Ha 
Gyöngyösi I. eszével bírnál, nem 
mondanád ezt'".

Érdemes m egem líteni még

Fülep Imre józan összegező sora
it: "Gyöngyösi hatásának titka 
valóban ama válogatott helyek
ben, a költői szólam, a verselés és 
nyelv erejében és bájában leli ma
gyarázatát. Könyveit nemcsak el
beszélésekül olvasták a régiek; 
feltalálhatta ott a hazafi sóhajtá
sainak, a szerelmes érzelmeinek 
általános kifejezéseit; életelveket, 
emléksorokat nagy választékban 
lehetett onnan szedni."

Hellyel-közzel még az 1964- 
ben megjelent nagy magyar iro
dalomtörténet is olyan emberi 
tulajdonságokat kér tőle számon, 
melyek ahhoz, hogy egy író jól 
végezze munkáját, nem okvetle
nül szükségesek. Emberi és írói 
szempontok vegyítése magya
rázza Badics Ferenc m egható 
igyekezetét is, hogy Gyöngyösit 
m indenkor rokonszenves szín
ben tüntesse fel. A Wesselényi- 
összeesküvés leleplezése után őt 
is kikérdezik, vallatják; de, írja 
Badics, "amit vallott, jóformán (!) 
mind tudott dolog volt a mások 
vallomásából; akiket pedig mint 
jelenvoltakat elszámlált, azok na
gyobbrészt (!) már elmenekültek". 
A Beöthy Zsolt-féle 1899-es két
kötetes irodalomtörténet is rész
letesen  foglalkozik  politikai 
"hitvallásával", és végül leszöge
zi: "ingadozás nem vet jellemére 
ámyfoltot". Fülep Imre talán az 
egyetlen, aki kertelés nélkül állít
ja, hogy Gyöngyösi "valóságos 
labanc" volt, aki II. Rákóczi Fe
rencet és Bercsényit a "haza csen
dességét háborgatók"-nak neve
zi, és aki kuruc ihletésű versét, a 
Thököly Házasságát, "villámhárí
tóul tartogatta fiókjában arra az 
esetre, ha Rozsnyóba is beüt a 
kurucz menykő". "Csak az vethet 
rá, zárja le fejtegetéseit Fülep Im
re, ki e kort nem ösmeri".

A szerző jellemvonásaitól tel
jesen függetlenül felmerül a poli
tikum  kérdése m inden olyan 
költőnél, aki hosszabb elbeszélő 
jellegű művei hőseiként közéleti 
személyiségeket, főurakat szere
peltet. Hiába érdekli a költőt első
sorban a szerelem, szereplőitől ez 
esetben az olvasó politikai kije
lentéseket, politikai állásfoglalást 
is elvár. Rá lehet, rá kell tehát 
Gyöngyösinél mutatni a politikai 
világnézetre, e nézetek közneme
si osztálykötöttségére (Agárdi 
Péter), és érdemes felhívni a fi
gyelmet a Corneille-párhuzam- 
ra; nemcsak a gondolatvilágban 
van hasonlóság, amire Trencsé- 
nyi-Waldapfel Imre hívta fel a fi
gyelmet, hanem a struktúrában 
is. Corneille szintén köznemes, 
aki drámáiban — antik köntös

ben ugyan, de — politikailag ha
sonló ihletettségű főurakat mutat 
be: az ő hősei az erősödő abszo
lutizmussal szemben (Richelieu, 
XIV. Lajos) az (óhatatlanul ellen
zéki) arisztokrácia erényeit teste
síti meg, Gyöngyösi hősei pedig
— különösen, ha Windisch Éva 
és Várkonyi Ágnes interpretációi 
alapján közeledünk feléjük — a 
H a b sb u rg -ab szo lu tizm u ssa l 
szemben a magyar arisztokrácia 
nemzeti-ellenzéki feladatát pél
dázzák. Itt is óvakodnunk kell 
azonban attól, hogy akár Come- 
ille-nek  akár G yöngyösinek  
olyan érdemeket tulajdonítsunk, 
amelyekre, ha helyes kortörténeti 
perspektívába tesszük őket, nem 
tarthatnak igényt: az ő egyéni ál
lásfoglalásukat el kell választani
— ehhez nagyon alapos kutatá
sokra lenne szükség — attól az ő 
műveikben is szóhoz jutó általá
nos politikai és etikai toposz
re n d sz e rtő l, am ely  a rene
szánsztól kezdve szerte Európá
ban kialakult: a közhely szerke
zeti elv, a politikai közhelyek 
minden nagyobb lélegzetű, hier
archikusan magasabb rangú mű
ben megszólalnak.

Igen elterjedt az a nézet, mi
szerint az irodalom jelentősége 
elsősorban közéleti, és ez a közé
leti szerep a politikai ellenzék he
lyét foglalja el ott, ahol a de
mokratikus szabadságjogok hiá
nyoznak. Nemcsak Magyaror
szágon ta lá lk o zu n k  ezzel a 
nézettel: pontosan így vélekedett 
a múlt század elején Prosper de 
Barante a 18. századi francia iro
dalomról. — Az irodalom egy ré
szének ellenzéki, antikonfor- 
mista, sőt egyenesen szubverzív 
jellegét valóban nem lehet két
ségbe vonni, az irodalomtörténet 
azonban számos ellenkező elője
lű példával is szolgál. Zrínyi sze
repe, írói szerepe is, m inden
képpen közéleti volt, helye pon
tosan kijelölhető; Gyöngyösit vi
szont nem szabad egyszerűen 
szembeállítani vele, a konformiz
mus és ellenzékiség dialektikájá
nak bonyolult képletét nyújtja.

A Gyöngyösi személyével

kapcsolatos idegenkedés végül 
azzal is összefügghet, hogy az 
újabbkori kritika egy olyan költő
eszm ényből indu l ki, m elyet 
Gyöngyösire nem tud ráerősza
kolni. Á romantika felelevenítette 
azt az elképzelést, mely rövid 
időre már a reneszánsz idején is 
felbukkan (pl. Ficinónál vagy 
Ronsardnál): a költő az istenek 
kedvence, az ő üzenetüket továb
bítja, a népet vezető vátesz. A 17. 
és 18. század folyamán ez a köl
tőeszmény elhalványul, a költő 
nem a szent ihlet prófétája, ha
nem tudós szakember. A költő 
mesterember, jelentette ki radiká
lis egyszerűséggel Malherbe a 17. 
század elején és ezt Gyöngyösi is 
e lm ondhatta  volna m agáról; 
mindkettőnek óriási hatása volt, 
bár elméleti kérdésekről egyik 
sem nyilatkozott gyakran — az a 
kevés, amit mondtak, céhbeli, 
technikai problémákat érint.

A magyar történelem egyik 
legsötétebb korszakában terem
tette meg Gyöngyösi István a ma
ga m itikus v ilágát, m elynek 
ereje, kisugárzása talán éppen 
abban rejlik, hogy illúzió, beszéd, 
mely úgy szól és úgy tesz, mintha 
hatalm as udvari pom pa állna 
mögötte. Isteneket, nimfákat és 
csodákat varázsol a szó erejével 
egy háborúk által letarolt, szövet
ségesei által kiszipolyozott or
szágra. Száz éven át gyöngyör- 
ködik a művelt közönség a Cha- 
ricliák és Florentinák ékes és 
mesterséges világában. De Ka
zinczy m ár "unseliger Schwät- 
zer"-nek nevezi G yöngyösit, 
mert az ország erőre kapott, és 
m últját kezdi harciasán átren
dezni. A hazafias, romantikus 
irodalomszemléletben nem volt 
többé helye Gyöngyösinek.

Ha a régi magyar irodalom 
felé kellő eszmetörténeti felké
szültséggel fordulunk, Gyön
gyösi rehabilitálása elkerülhe
tetlen. Egy határozottan művelt, 
az európai poétikát és retorikát jól 
ismerő közönség tudós költője 
volt, egy olyan közönségé, mely 
az irodalomtól egészen mást várt 
ei, mint a mai.
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HELIKON

LÁSZLÓFFY ALADÁR

KANT, KANTIN, 
K A RA N TIN

A tévében szép hosszú ismeretterjesztő 
adásban végignézhető volt — román válto
zatban — a németség visszaszorításának tör
ténete, ezerévnyi terjeszkedés után, végén, 
mely alatt számos helyen honosítottak, épí
tettek ki olyan kultúrát, mely velük együtt 
tűnik el, s válnak néhol a majmok bolygójá
hoz hasonlatossá a tőlük kiürített tájak. Me
lyek közül nem egy akkoriban szabályos 
senkiföldje volt. Valahol ott, a Baltikum ke
leti felén is. Ezer év után, melybe beletartozik 
az is, hogy Kant soha életében el se hagyta 
szülőföldjét és esti sétái közepette avagy 
után, megajándékozta az emberiséget az em
beri nem csúcsteljesítményeinek érzetével; 
ezer év után két világháború hibái és bűnei 
felemésztették a lerovandó hálát néhány ef
féle rekordért, felélték az erkölcsi tőke utolsó 
morzsáit is. Königsberg mint ennek szimbó
luma válik egyszerre romhalmazzá és Kali- 
nyingráddá, ami korábban sohasem volt, 
ugyebár. Falai maradékát esők függőónjával 
ostorozza azóta is, tehetetlen dühében, a kér
lelhetetlen idő. jóvátenni többnyire soha 
semmit nem lehet. Piszkos pohárba tiszta 
vizet önteni. A németek — a szokásos som
más ítélkezés szerint — 'kivették ugyan a 
becsületüket" —, de nesztek igazság-alapon 
aztán jött az elmúlt negyvenöt év orosz im
perializmusa; egy kis bosszúszomj és sok 
alacsonyabbrendűségi komplexus meglova- 
golása révén az internacionalizmus fasizmu
sával m ára sem legesítették, egyenesen 
feledtették a nácik egykor velük párhuzamo
san dúló bolsevizmusát. Hogy is mondja a 
régi jó hekus-sláger:— alszik a város, reggel
re megtudjuk, ki lesz a káros... Megtudtuk. 
És szép tiszta támadási felületek maradtak, 
ha nem  frissen hasadtak, azok számára, 
akikben a józan ész meg az igazságérzet né
mi megrészegült virtusa vagy izgágasága 
szorult. Falak, melyeknek csakis fejjel mehet 
mindenki. Már alig létező berlinek igazán 
csak most: lebontva megmaradt dévavár-fa- 
lai. Mert hogy is motyogta egy félig besze- 
sz;elt film hős valam elyik tucatprodukci
óban: "könnyebb az embert kihozni Berlin
ből, mint az emberből kiszedni Berlint”... Hát 
persze. Tudják ezt az okosok. A legokosab
bak. Akik a nemrég enyhült nehéz időkben 
is tudták, mennyiért lehet kiengedni (:értsd 
— eladni fejenként) a kivándorolni, mene
külni szándékozókat. Besztercéről, Aradról, 
Szebenből, Küküllővárról. Ahol mint értékes 
csigaház úgyis ittm arad utánuk minden. 
Csak úgy ráadásnak. A Küküllő nevét még a 
gepidák adták, ki tudja hogyan hangzott; a 
németek nyelvén Kokéi, a szláv és román 
változat Timava. Mint ahogy a Bistritz, Bist- 
rita, Beszterce mögött is ott van egy szláv 
gyorsaság-fogalom. Ahistória futása keleten 
is felgyorsult néha. A helybeli helybenfutás 
és földönfutás pedig még ma is alig csillapul, 
amikor m ost a tévéből arról értesülünk, 
hogy közben valamikor Trianont visszame

nőleg is megtartották, mert a szászok már 
850 éve, valahol z XII. században nem más
hova, egyenesen Romániába telepedtek be. 
Akis jövevények! Meg is járták Mert példá
ul hiába alapítottak Nagyszebenben olyan 
líceumot, melynek vagy száz esztendeje új
donatúj épületet is emeltek, alapkőletétellel, 
csimbummal, csengettyűvel, ahogy az elő 
van írva, az alapításkor kapott jellegét csak 
1919-ig őrizhette meg, amikor is román álla
mi középiskolaként a Gheorghe Lazar nevet 
kapta, azon az alapon, hogy a névadó is ott 
kezdte el valaha a tanulmányait. Mostaná
ban megünnepelték az iskola fennállásának 
300. évfordulóját, a falra szép román nyelvű 
emléktábla került, ám az évfordulós ün n e p  
ségekre csak az ortodox metropolitát hívták 
meg. A többi felekezetről, akik az alapítás
ban és a működtetésben valaha valóban az 
oroszlánrészt vállalták, teljesen — és egy ma 
uralkodó szellem értelmében "jogosan" — 
megfeledkeztek. Persze gondoljunk a Sala
moni ítélet néven ismert példabeszéd sze
replőire. Az igazi anya mindig enged: fő, 
hogy az iskola éljen... Hát igen. Nehéz béké
ben lenni az ilyen ordas hazugságokkal és 
krónikus hazudozókkal. Hiszen a világköz
vélemény, a NATO, az ENSZ a minap éppen 
ezért csapott az asztalra, hogy nem mindegy: 
hol is áll egy-egy üteg Szarajevó körül a 
hegyeken, ahonnan amikor csak akar, belő a 
piacra s csak úgy szedi az áldozatokat. Hát 
az önámítás, a történelemhamisítás kobaltá
gyúinak sugárhatása milyen mutációkat 
okozhat? Vajon az ilyesminek mekkora sze
repe volt abban, hogy a szorgalmas, precíz, 
tiszta németségnek egyszercsak, Kant és Go
ethe után, Röntgen után, Európaszerte berú- 
gatták a lelkét, hogy zsinagógák és me
legházak ablakait verje be, tapossa lánctal
pak alá, préselje szögesdrótok közé. Kant, 
kantin, ka ran tin.

...Elnézem ezt a "tudományosságot". 
Hogy a kerék milyen gyorsan fordulhat, azt 
épp a frissen kisebbségi sorsba keveredett 
pármillió orosz esete mutatja; Moszkva már
is Mater Dolorosaként viselkedik, egészen 
jól beleilleszkedett a szerepbe, a hirtelen vál
tott álarcon bővedes-bőven omlanak alá a 
krokodiluskönnyek ama szegényekért, akik 
nagyorosz hivatásuk teljesítése közben Jer- 
máktól kezdve ötszáz éven át "diszkriminál
ták" s most (eléggé nem helyteleníthetően) 
diszkriminációk áldozatai lesznek. A hiba 
csak abban lesz, mikor nem önként javulnak 
meg hirtelen, válnak báránnyá a farkasok. 
Különben van, létezik egységes nemzet szét
szórva is. Mint a német, a lengyel, a magyar, 
a román s most már az orosz, akár öt-hat 
országban is. Vagy van ugyanis, vagy a régió 
az az új szentség, mellyel a javíthatatlan iro
dakukacok, teoretikusok és álmodozók (ha 
nem igazlátók), a valódi realisták a soknem
zetiségű nemzetállamokban a területszab- 
dalások és osztogatások befuccsoló sorozata

után is, akár a végtelenségig indukálódó 
újabb feszültséget és intoleranciát vélik leve
zetni: azzal fogja össze, építkezz, kollaborálj, 
akit éppen melléd rendelt a sors, oda ültetett 
a végzet. Mert csak így lehetsz (elvileg) akár 
a szamárpadban is osztályelső egy idő után. 
Egyelőre sajnos ennek a megoldásnak is van
nak olyan fesztivál-ízű mellékhajtásai, me
lyek erősen emlékeztetnek a Paunescu nevű 
udvari nyalnok, jelenleg szemétőr álmaira: 
miszerint valamennyien, románok, magya
rok, szászok, szerbek és ukránok táncoljunk 
saját nemzeti viseletűnkben — román tán
cot... Nehéz lojálisnak lenni "ha megversz is 
imádlak én, te drága jó apacs nagyrománia, 
nagyszerbia, nagymagyarország, nagyakár
mi" alapon, miként azt Rosen rabbi ajánjla. 
Nehéz azokhoz igazodni ugyanis, akik a 
kvantum mechanika korában belopván a 
kantin-mechanizmust, ezt árulják-kínálják 
kultúr meg egyéb fölény gyanánt. S még azt 
képzelik magukról, hogy csábosak. Nyugat 
pedig, miközben látszólag keblére ölel, utál-
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Hármasoltár szárnya (ismeretlen német festő)
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kozva karantinba is utasít azonnal, útleve
lestül, társult-tagságostól, mert érthető mó
don félti a hattyúk tavát. Megkerültek a 
tékozló tartományok, de éhesek és disznó 
(vagy csak idegen) szagúak! Pedig fertőtle- 
nítni tulajdonképpen az egész világot lehet
ne és kellene: úgy, ahogy van, rühes és 
kullancsos. Két-kullancsos! Szalmán a Rush
die, és szalmán a betlehemi, biafrai, bakui s 
bizonyos értelemben a baszkföldi s az észak
írországi kisdedek is. Még mindig. Kis tes
tük "hangtalan vacog", s köré gyűlnek a csil
lagok . Sajnos nem csk  a m ajland i s a 
luxemburgi tizenkettő, hanem ama kettő 
Nagyabonyból, s a békében is marsallá el
őléptetett militaristák vállapjairól is. Egy fél 
évezrede hirdették meg, s lám azóta kitart, 
hogy "cuius regio, eius religio"...

Kant. Kantin. Karantin. Drága, de halott 
régiók! Az a Temesvár, Torda, Gömör és Gor- 
lice, Kassa és Caracal, Medgyes és Maribor, 
amelyben születni, élni és meghalni adatott. 
Minden sokszorosan megvolt, megvan. A 
nosztalgia vitte át az amerikai földrész dom
borzatára a Memphis, Róma, Uj-Brunswick, 
Új-Buda nevezeteket. De ha régi térképeket 
fürkészünk nagyítóval, megtudhatjuk, hogy 
Hollywood eredetileg nem filmváros, ha
nem csendes kis apátság volt valahol Skoda 
északi részén, és hogy Palesztina déli felében 
is van több ezer éve egy Arad. Egy környe
zet, melybe m int gyermekkori díszletbe 
visszavágyunk, pedig az az ez meg az már 
csak bennünk él, csak mi követeljük s szerez
zük, vásároljuk vissza, mint valami kicsit 
komorabb, szomorúbb boltosdiban, csere- 
bere-fogadom, bűvös színhelyeiket, mert 
abban reménykedünk, hogy még összejö
het, megismétlődik az egykori varázslat. Pe
dig az a magyarság, az a németség, az a 
zsidóság, szlovénság, rácság, románság 
nincs már. Azok a mi kedves halottaink és 
jeles vagy jeltelen temetőink. Ennek ellenére 
m utathatunk fügét a patetikusan huhogó 
nemzethalálnak. Mi mind, és valamennyiün
kének. Igenis nemzedékenként itt egész ma
gyarságok, németségek, zsidóságok haltak 
ki egymás után, anélkül, hogy baj lenne íme 
velünk, hogyha mindig meglesz, aki jól em
lékezik. "Nos ez az, amit ma sokan nem 
tudnak vagy nem is akarnak bevallani" — 
fejtegeti Gyímesi Éva. — "Holott ez valójá
ban csak akkor olyan kemény próba, ha úgy 
fogjuk fel: MI voltunk azok, akik másokat 
elnyomtunk. Ezzel nem lehet azonosulni, 
valóban. Mert nem mi voltunk. De azok sem 
MI voltunk, akik oly hősiesen megmarad
tak. A kollektív érdem vagy a kollektív bűn 
fogalma a történelem távlatában sem érvé
nyesülhet"...

Kant, kantin, karantin. Hallgatom a kép
ernyőről ezt a "tudományosságot”: a mai ha
tárrendszer rávetítve valahová az 1200-beli 
kontinensre már nem sértő egyesek szerint, 
csupáncsak az, ha a mára vetítik valakik az 
akkori, ezelőtt, előbb létező államok, orszá
gok határcsipkéit? Mert olyankor elkezdi az 
üvöltőkórus. A demográfiai képet itt is, ott is 
megváltoztatták, egyből, kettőből, erőszak
kal vagy a telő-múló-házasodó-fészkelődő 
idők jóvoltából, ám ha nem a németet, ma
gyart, horvátot, zsidót, lengyelt érinti, akkor 
mindig akad, aki felvisít? Ha a hazafias mar
sall transznisztriázott, pogromozott egy ki
csit, azt ugyanezen a képernyőn szépen meg 
lehet magyarázni, mentegetni? Pedig egy

ország jövőjét jelzi előre, ha onnan még min
dig mennek, mendegélnek elfelé az utolsó 
németek, zsidók, magyarok, románok, még 
a cigányok is. Kit hová mennyire engednek 
és hívnak...

Kant, kantin, karantin. A múltbeli, a régi, 
a régió néha teljesen érthető okokból ismétli 
önmagát. Időnként a haza újra és újra meg
testesül és... Igen, a haza is rátelepedik, egye
nesen rátehénkedik önmagára; ápol, de el is 
takar. Kevesen tudják, hogy például a homé
roszi költeményeket a világ valamennyi kul- 
túmyelve mellett ógörögről újgörögre is le 
kellett fordítani. Az évtizedeket igénylő 
m unkával Kazantzakisz, a Zorba kitűnő 
szerzője birkózott meg; alig 1942-ben kezdi 
el és Athénben csupán 1955-ben jelenik meg 
az Iliász  d om esz tiká lt vá lto za ta . Az 
Odüsszeián halála évéig, 1957-ig dolgo
zott... O, ezek az egymásra vetített pátriák, 
régi hazák, új hazák, fantom hazák, melyek 
— nemcsak itt a Kárpát-medencében — 
mint az olimpiai karikák fűzik át és fedik 
néha nem csupán egymás, de önmaguk elől 
is egymást. Pedig milyen egyszerű: minden
kinek ott van, ott volna a hazája, ahol a 
szülőföldjén szőlőkarók és fejfák meredez- 
nek, s alattuk elvermelve tartja örömét és 
bánatát. Az egykor deportált volgai németek 
Alma-Atából ma se Németországba, hanem 
oda, vissza "haza", a Volga-partra szeretné
nek kerülni. És a szászoknak "Siebenbür
gen" az édes, a "süsse Heimat". Egy biztos: 
nem egyedül németek nevében mondtak ki 
"ausradieren"-t másra! Holocaust volt az is, 
ahogy az indiánokkal elbántak, az emberi 
jogok jeffersoni és franklini nyilatkozata 
után száz évvel; nem mentette meg tamás- 
bátya-kunyhóit, hogy "hazájuk" legaktívabb 
őshumanistái szabad idejükben feltalálták a 
villám hárítót. A m agyarságnak pedig a 
meghagyott ezeréves anyaországdarabbal 
szomszédos államokban él a harmincöt szá
zaléka; ezen civakodni lehet és talán kell is, 
de ez már nem jelent semmilyen patetikus 
veszélyt, bárhogyan rezegtessék is áriázás 
közben a hangjuk mindkét oldalon a bohóc
kodó vezérszónokok. Mert az, hogy nem 
fogjuk hagyni magunkat vagy hogy széthú
zunk — minden náció önismeretében és 
önaggdalmában szerepel mint fő fogás és 
kapaszkodó, mint aranyló szalmaszál. A mi 
esetünkben mindössze annyit jelent pilla
natnyilag, hogy m inden környezetvédő, 
plánétát protezsáló játékszabály értelmében, 
tehát akár természettanilag is, megbecsülés
re tarthatunk igényt, mert hiszen mi va
gyunk a cica: hol vannak a gótok, hunok, 
herulok, gepidák, longobárdok...? Különben 
a határok, mint a fellegámyék, mint az idő
járási frontok, átvonulnak mindegyre felet
tünk; amelyik nép reumája érzékenyebb, 
kényesebb, esetleg a vállához, a szívéhez, ne 
adj isten a koltjához kapkod. De legtöbben 
az öntözőjük, metszőollójuk, kapanyelük, 
vakolókanaluk után hajolnak le. Jaj annak, 
aki úton-útfélen elejtett, kinőtt, trágyás, teta- 
nuszos hazugságokért hajol le. Egy köpetért, 
csak mert fénylik. Netalán kőért Isten házá
nak ablakai betörhetetlenek, szemei kiszúr- 
hatatlanok. Mert legyen az szász templom 
vagy zsinagóga, hogyha valakik valaha ha
zául emelték, erős várul, akkor úgyis elvehe- 
tetlen, bevehetetlen marad, ha a védők már 
netán kihaltak, elvonultak. Még az árnyak
nak, emlékeknek is van, megmarad a hazája. 
Épp Dáciában ne tudnák ezt?

HELIKON

JANCSIK PÁL 

A Z ARAB FIÚ NÉZI 
AHAVAT
Az arab fiú az ablakon át 
nézi a hűvös, habfehér csodát, 
ahogyan én nézhettem a gyerekkor 
üvegén a táncos pelyhekre egykor, 
amikor egyként újság és varázs volt, 
ami fölszállott az izzó parázsból, 
és ami hullt a felhőterhes égből 
keverve valóságból és meséből.

Szemében oázisok, pálmafák.
Tevék tapossák a homok havát, 
és bűvös dzsinnek, emlék-szellemek 
teszik kellemessé a vad hevet, 
a gyermekkor napverte tájait.
Most ott is tündérien havazik, 
a lelke fehér tabula rasa, 
s 6 hótiszta vággyal gondol haza.
1994.február 1-én.

ÓSZER
Kapható, ki mit akar, 
kis csavar és nagy csavar, 
nagy cipő és kis cipő, 
kártya, kályha, kályhacső, 
asztalfia, vásárfia,
Ferenc jóska, Monarchia, 
gombház, hej, ha leszakad, 
a helyébe száz akad... 
szó s képzelet elapad, 
a valóság gazdagabb.

Itt meg kapható egy lélek, 
s miket termett, mind az ének. 
Nézzék, mint egy ócska verkli, 
most is gyúrja, nyomja, termi. 
Kis formátum, nagy formátum... 
Kissé megnyomta a fátum, 
de azért még, ugyebár, 
szép dalokat produkál.

Hogyha nem kell senkinek, 
hát az ördög veszi meg...
És ha nem kell neki se, 
ne vegye meg senki se.
Hiszen nem is eladó, 
csak cserébe kapható, 
te nekem és én neked: 
az énekért éneket.

1994.február 2-án.
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GAAL GYÖRGY

A Z  IZRAELITÁK  ERDÉLYBEN
i i .

Erdély vegyes városaiban a XIX. század 
közepére kisebb hitközségek alakulnak ki. 
Ezek gyakran nem is városban, hanem vala
melyik közeli faluban működnek, a hitköz
ség szeren cséseb b  tag jai a városban  
megtűrtek, a többiek be-bejámak keresked
ni. Aztán, mikor kedvező alkalom adódik, a 
városban, magánháznál alakítanak ki sze
rény imatermet, sőt rabbit is alkalmaznak. Ez 
amolyan metsző és rabbihelyettes, jogilag a 
gyulafehérvári főrabbinak alárendelt, valójá
ban szabadon irányíthatja hitközsége életét. 
A Marosvásárhelyhez közeli Náznánfalvárói 
és Marosszentkirályról már szóltunk, onnan 
az 1830-as évek vége felé kezdtek a zsidók 
betelepedni a városba, de hitközséget csak 
1851-ben alapíthattak ott. Naszód mellett 
egész zsidó falu alakult ki, Entradam (Jido- 
vita, ma: Rebreanu), ahol már az 1760-as 
években létrejött a hitközség, az 1830-as 
években templomuk, metszőjük és tanítójuk 
volt. Az 1850-es években aztán részben áthú
zódtak a kedvezőbb feltételeket nyújtó Na
szódra. Tordára is eleinte a környező falvak
ból jártak be, mert a bányaváros tiltotta lete
lepedésüket, 1836-ban annyian voltak, hogy 
hitközséget alapíthattak. Brassóban egy 
1825-ös császári dekrétum tette lehetővé a 
zsidók letelepedését, 1826-ban már hitközsé
gük van, kilenc pontos alapszabályuk 1877- 
ig érvényben marad.

Jellemző a zsidók letelepedése Kolozsvá
ron. Az 1700-as évek második felében ismé
telten elutasítják letelepedési kérelmüket. 
Többnyire a szomszédos Kolozsmonostoron 
laknak, ott van hitközségük, temetőjük. Az 
1800-as évek elején már hallgatólagosan 
megtűrik őket a városban, 1812-ben az itt 
lakó tíz családnak rabbija is van Kain József 
személyében, s engedélyt kémek templom 
építésére. Akkor még elutasítják kérésüket, 
de 1818-ban elnézik, hogy az evangélikus

egyház Külső Magyar utcai telkén Liede- 
m ann M árton lelkész beleegyezésével 
vesszőből font falú imaházat építsenek. Ké
sőbb egy csizmadia közeli házában van ima
termük, s ezen a környéken alakul ki városi 
központjuk. 1839-ben csak ebben az utcában 
17 család lakik, itt él az előbb említett rabbin 
kívül a sakter és a tanító is. 1840-ben enge
délyt kémek temetőjük bekerítésére, akkor 
már 50 halott fekszik benne. 1846-ban hat
vanra rúg a letelepedett családok száma, s ez 
év decemberében a "zsidó eklézsia" a Ma
lomárok melletti rituális fürdővel szomszé
dos telket vásárolja meg 1850 ezüst forintért 
templomépítés céljára.

Míg a történelmi Erdélyben a városok az 
1840-es évekig mereven ragaszkodtak a zsi
dók letelepedését tiltó törvényekhez, a nyu
gati és északi tartományokban, a Bánságban, 
Biharban, Szatmáron és Máramaros terüle
tén más-más szabályok szerint bántak a zsi
dókkal. Tény, hogy ezeket a vidékeket az 
élénk kereskedelmi forgalom miatt jobban is 
kedvelte a zsidóság.

Temesváron az 1600-as évek elejétől éltek 
zsidók. A Balkán irányából ide települt sze
fárdok voltak. A legrégibb zsidó síron egy 
1636-ban elhunyt rabbi-kirurgus felirata ol
vasható. 1716-ig, a török uralom alóli felsza
badulásig aránylag jól élt itt a zsidóság, főleg 
Konstantinápoly fele voltak kereskedelmi 
kapcsolatai. 1716-tóll779-iga Temesi Bánság 
keretében sorsuk nehezebbre fordul. Török 
kémeknek tekintik őket, s 1718-ban elrende
lik kiűzetésüket. Szerencsére ezt nem hajtják 
végre, s az 1720-as évektől az askenáz zsidók 
is egyre nagyobb számban telepednek le. 
1735-1736 táján alakul meg a hitközség, Pol
litzer Adám az első zsidóbíró, a Konstantiná
polyból négy szefárd családdal ide települő 
Meir Amigo az első rabbi. Az 1739-es össze
írás szerint a 46 családból 31 (139 fő) askenáz, 
15 (81 fő) szefárd. Ekkor még Jakob Moyzes 
nevű szefárd rabbijuk van, utódai már több
nyire askenázok. 1739-től 1762-ig a temesvá
ri vár Jenő herceg kapujának csarnoka 
szolgál imaházul. 1745-ben az egész Bánság
ból kiutasítják a zsidókat, a végrehajtás Die
go d'Aguüar, a Mária Terézia kegyeibe fér
kőzött, bárósággal kitüntetett bécsi spanyol 
zsidó közbenjárására elmarad. 1760-1762 kö
zött Christian Attingerrel a hitközség felépít
teti az Erzsébet utcában a Judenhof néven 
ismert négyszögletű épületet kettős temp
lommal, kiét rabbi-lakással, kóser mészár
szék-étteremmel, rituális fürdővel, iskolával. 
Itt kap helyiséget az 1748-ban alakult hevra 
kadisa is. Ez az épület, a bejárattól balra a 
spanyol, jobbra a német rítusú zsinagógával 
jól kifejezte a zsidóság árnyalati különbségek 
melletti egységét. Különösen szép volt a sze
fárd imaterem török mecsethez hasonló bel
sejével. Csak a falak mentén volt pár sor pad, 
középen állt az almemor, a falakat növény
motívum os freskó és héber imák díszítették.

1776-ban Mária Terézia egy Judenord
nung néven ismert rendeletet hagyott jóvá, 
mely két részből állt: 14 cikkelye a temesvári 
zsidókra, 7 pedig a vidékiekre vonatkozott. 
Temesváron csak az éppen ott lakó 49 család 
megmaradását engedélyezte egyetlen hit
községgel, egy zsidó bíróval és rabbival, nem

tett különbséget a szefárdok és askenázok 
között. Lakóhelyükül a zsidó negyedet jelöli 
ki, házasságukat engedélyhez köti - a túlzott 
elszaporodás, beszivárgás meggátolására. 
Különben eljegyzést, házasságot csak a te
mesvári rabbi előtt lehet kötni, s ott működik 
az egyetlen engedélyezett temető, vidékről is 
beszállítandók a halottak. Ezeken a törvé-nye- 
ken csak II. József enyhít, 1781-ben már 72 a 
családok száma, s 1840-ben 1200 főt számlál
nak. Ekkor bomlik meg a zsidó negyedbeli 
elszigeteltség. A Vár (Belváros) mellett a Gyár
városban és a Józsefvárosban is erős közössé
gek kezdenek kialakulni, magukkal vive a 
szefárd-askenáz tagozódást. Az 1848-as forra
dalom idején 1500 zsidó él a városban.

A közeli Lugos sokáig a bánáti főrabbi 
hatásköre alá tartozott. Az 1780-as években 
erősödött úgy meg az itteni közösség, hogy 
önálló hitközséget alapíthatott. A hevra ka
disa 1790-ben létesült, 1833-ban pedig iskolát 
alapítottak. A "nagytemplom" 1842-ben 
épült. Korszakunk végén 500 körül volt a 
lugosi zsidók száma.

A másik közeli város, Arad egészen önál
ló fejlődési vonalat képvisel. Már 1717-ben a 
várparancsnok engedélyezi két zsidó letele
pedését. 1729-ben megalakul a hitközség, s 
az 1740-es évek elejére felépül az első ima
ház. A várparancsnokok kedvező viszonyu
lásának köszönhetően az 1750-es évek kö
zepére negyedszáz család lakik itt. 1752-ből 
ismeretes az első rabbi, Joachim Izsák neve, 
1759-ben nagyobb tem plom ot építenek, 
1834-ben pedig elkészül egy új, kétemeletes 
bérházzal körülvett zsinagóga. Ekkoriban 
már 800 körüli a hívek száma. A hitközség 
egyéni arculatát a morvaországi származá
sú, 1789-ben megválasztott Chorin Áron 
(1766-1844) főrabbi alakítja ki. Nagy tudós, 
kitűnő vitatkozó, maga is több vita tárgyát 
képezi szélsőségesen reformer eszméi miatt. 
Irodalmi német nyelven prédikál - ami akkor 
nagy újításnak számít. 1841-ben engedélyezi 
az orgona bevezetését a szertartásba. S bár 
ortodox irányból sokat támadják, hitközsé
gét maga mellé állítja. Utóda, Steinhard Ja
kab (1818-1885) 1845. április 18-án tartja a 
nagy feltűnést keltő első magyar nyelvű
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templomi prédikációt. A hitközség hevra ka- 
disája 1750-ben szabályzatot fogad el, a foko
zatosan magyar tannyelvűvé váló elemi is
kola 1832-ben nyílik meg.

Nagyváradon is a XVIII. század elejéig 
vezetik vissza történetüket a zsidók, a hit
község-alapítás éve 1722-re tehető. A váradi 
múlt szövevényesebb, mert a város 1850-ben 
négy önálló településből (Várad, Olaszi, Ve
lence, Váralja) alakult ki. 1796-ig Velencében 
élnek a zsidó bírák, majd átköltöznek Váral
jára. Amikor az 1780-as években a vár elvesz
ti stratégiai fontosságát, s a hozzá tartozó 
területeket árverésen értékesítik, több zsidó 
is telket vásárol. 1794-ben épül fel az első 
zsinagóga, a Kolozsvári utcai kistemplom. 
Az 1770-es évektől hosszabb-rövidebb meg
szakításokkal rabbit tart a hitközség. Az 
1810-től 29 évig itt működő Rosenfed József 
főrabbi ügyesen egyensúlyoz a reformerek 
és ortodoxok között. Utóda, Wahrmann Jó
zsef, aki 1842-től tíz évig, 1852-ben bekövet
kezett haláláig tölti be funkcióját, kifeje
zetten reform nézeteket vall. A hevra kadisa 
1731-ben, az elemi iskola 1786-ban létesül. 
Egy 1785-ös adat szerint 209 volt az itteni 
zsidók száma, ez 1805-re megduplázódott, 
1840-ben megközelítették az 1500-as létszá
mot, s 1850-re közel 3000-en voltak, a város 
lakosságának 13,7%-át tették ki. Budapest 
mellett Várad lett a legnagyobb zsidó lakos
ságú magyar város.

Nagykárolyban a Károlyi grófok fogad
ták kegyeikbe a zsidóságot, bizonyos "türel
mi adóért" 1850-ig védelmezték a letele
pedett családokat. A hitközség alapítási éve 
1720, az első rabbi Österreicher Mayer 1774- 
ben hal meg, akkoriban 56 család alkotja a 
közösséget. 1834-től közel hat évtizeden át az 
inkább hagyományőrző Peris Mayer a rabbi. 
A század közepére a zsidó családok száma 
300 körül mozog.

Margittá zsidósága a melki apátság köze
li uradalmán talált eleinte védelmet, 1740 
táján megalakult hitközségük, 1742-ben fel
építették első fazsinagógájukat. Az 1800-as 
évektől rabbit is alkalmaztak. Itt a reformer 
nézetek nem találtak táptalajra. A másik régi 
hitközség, a máramarosszigeti a leghagyo- 
mányőrzőbbek egyike. Az 1730-as években

létesült, 1746-ban 39 személyt számlált. Első 
ismert rabbija, a galíciai származású Cevi 
Ábrahám 1771-ben halt meg. 1787-ben 142 
fős volt a gyülekezet. Az 1819-ben elhunyt 
Kahán Juda Léb rabbi tudós pap volt, két 
műve is megjelent.

A megturtségtól
a végleges 
emancipációig
Az 1840-es években jóformán minden na

gyobb településen akadt néhány zsidó csa
lád. A történelmi Erdélyben a közigazgatás 
nem akart róluk tudomást venni, s végül is a 
helyi vezetés belátásától függött, hogy meg
tűrték-e őket, milyen feltételek között enge
délyezték letelepedésüket, tevékenységüket. 
A környező nyugatibb-északibb vidékek 
egyes városaiban az 1700-as évektől virágzó 
hitközségek létesülhettek. A zsidók bizton
ságát azonban sehol sem garantálták tör
vények , ha peres ügyük  tám adt, nem 
védekezhettek méltányosan, mindig fejük 
felett lebegett a kiutasítás, kiűzetés veszélye. 
Azzal, hogy a németjiddis anyanyelvű zsi
dók az 1848-as forradalomban és szabad
ságharcban a magyarok oldalán vettek részt, 
azonosultak a magyar követelésekkel, kivív
ták a magyarság elismerését, pozitív viszo
nyulását. Ezt tükrözte a szegedi nem 
zetgyűlés 1849. július 29-i ülésén egyhangú
lag kimondott emancipálási törvénycikk. 
Életbe léptetésére már nem kerülhetett sor. A 
zsidóság helyzete azonban ettől fogva lénye
gesen megváltozott. A 48-as eszmékhez hű 
magyarság szimpátiával kezelte őket. Letele
pedhettek addig számukra tiltott városok
ban, kereskedhettek, sőt a módosabbak gyer
mekeiket már nem csak felekezetűk iskolájá
ban, jesivájában taníttatták, hanem beírat
hatták rangos főgimnáziumokba, ahol érett
ségit téve megnyílt előttük a továbbtanulás 
lehetősége.

A zsidók tömeges betelepedésével a vá
rosokban erős hitközségek keletkeztek, me
lyek még mindig kettős funkciót töltöttek be: 
a vallásin kívül politikai-közigazgatási egy
ségek voltak. A hatalom rajtuk keresztül tar
totta a kapcsolatot a zsidó lakossággal. A 
hitközségeknek ez a közigazgatási jellege a 
kiegyezés után az emancipációval szűnik 
meg. A nagy hitközségekben sokféle zsidó 
tömörül, más-más hagyományokat hoznak 
magukkal, mások az elvárásaik. Egyes hit
községek a Németországból ide sugárzó re
form-szellemet fogadják el, szabadabban 
értelmezik a vallási törvényeket, mások a 
merev hagyományőrzést hirdetik. A két 
irányzathoz csatlakozik egy harmadik, az 
ekkoriban megerősödő hászidizmus.

A hászidizmus egy misztikus irányzat 
volt az izraelita valláson belül. Megalapítója 
Jiszrael ben Elizer (1700-1760?), közismer
tebb nevén Bál Sém Tov (= a jó csodadoktor), 
aki Podóliában élt, s ott kezdte hirdetni taní
tását. Az ember egyéni vágyait, érzelmeit 
fölébe helyezte a tudásnak. Isten és termé
szet egységét hirdette. Ima közben eksztázis
ba esett, reszketett, látomásai voltak. E 
felfogás szerint a rabbi a megtisztult ember 
példaképe, a zsidó élet legfőbb fóruma. A 
hászid (= jámbor) rabbikat a szó jiddis ejtése 
szerint rebbének szólították, illetve cúddiknak 
( -  igazságos). A nép csodarabbiként emle
gette őket, mert az egyszerű zsidóság rajon
gással vette körül ezeket a papjait, csodákat 
tulajdonított nekik. A hászid rebbéknek va-

A 16., 17. oldalt E.M. Lilien rajzai 
illusztrálják.

lóságos udvartartásuk volt, messze földről 
eljöttek hozzájuk a hívek, akiket meghallgat
tak, tanáccsal láttak el, imádkoztak érettük. 
Nagy megtiszteltetés volt a cáddikkal egy 
asztalnál étkezni. Tőlük kámeákat lehetett 
kapni: apró csodatevő papírtekercseket, raj
tuk bibliai versekkel. Ä hászidizmus a sze
gény, elesett galíciai zsidóság hite lett, s 
általában a csodákban hívő kevéssé művel
tek között terjedt. A hászid rabbik dinasztiá
kat alkottak, apáról fiúra szállt a rabbiság. 
Híres volt a sátoraljaújhelyi, majd márama- 
rosszigeti.Teitelbaum dinasztia és a már em
lített Ezékiel Panet erdélyi főrabbi fiával 
kezdődő dési és környékbeli Panet-dinasz- 
tia. Nálunk különösen a Máramarosban ter
jedt el a hászidizmus, a hagyomány szerint 
Bál Sém Tov maga is járt itt, felesége pedig 
egy ideig Borsán lakott.

Amikor az 1850-es évektől a zsidók bete
lepednek városokba, a hitközségek tagjainak 
egy része a hászidok közül kerül ki. Ezek 
aztán külön imaházat létesítenek, nem egy
szer saját rebbét tartanak. Ahol a hitközség 
túlnyomóan hászid elemekből állt, ott a ve
zető rabbi is hászid volt. Ahol azonban az 
1800-as évek végén szaporodtak meg a há
szidok, ott gyakran erős ellenségeskedés tört 
ki az askenáz főrabbi és a hászidok között, 
sőt elüldözték a rebbét. Ez ugyanis néha na
gyobb tekintélynek örvendett, mint a válasz
tott rabbi, s ennek jövedelmét is csökken
tette. Nem egy erdélyi városban telepedett le 
hosszabb-rövidebb ideig egy-egy, az első vi
lágháborúban Galíciából elmenekült rebbe. 
A hászidok szertartásai nagyjából a szefárd 
rítust követték, a hébert szefárd akcentussal 
ejtették. Mikor az első világháború után a 
román törvények lehetővé tették, hogy a sze
fárdok külön hitközségbe szerveződjenek, 
több helységben a hászidok elszakadlak az 
anyahitközségtől, s szefárd hitközséggé ala
kultak. Ezek azonban pszeudo-szefárd hit
községek voltak, a hívek nem lévén szefárd 
eredetűek.

(folytatjuk)
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LÁSZLÓFFY CSABA

Fehérre mosott csönd
"Irtózatos nehéz igazat tudni magunkról: 
természetünkről, hajlamainkról, vágya
inkról. Csaknem lehetetlen..." (Márai)*

Kedves Zsigmondi Egy vadász, akivel 
Kidében találkoztam Nyirő egykori házá
ban, juttatott hozzá véletlenül a felvidéki 
születésű (Losonc? Ederd?) költő, Tsúszó 
Sándor 1940 utáni kézírásos füzetéhez. Noha 
Kidé (Izabella királyné alapította egykor) 
nem esik messzire Bonchidától, sem a vadá
szunknak, sem másnak nincs tudomása Tsú
szó és Nyirő József ismeretségéről, pláne 
közelebbi kapcsolatáról. Tsúszó Sándor er
délyi útja(i) során gróf Bánffy Miklós bonchi- 
dai kastélyán kívül az Aranyosszéken és 
Zsibón is megfordult volt vendégségben; saj
nos csak elvétve említ helyneveket. (AMező- 
ségre is találtam utalást egy mondatban: 
'Végigcsatangolni a Mezőséget! - óriáslige
tek mélyén mágnáskastélyok - lovagolni!... 
Nyeregben indulok a zsibói mulatságba.”) 
Városaink közül Kolozsvár és Szászsebes ha
gyott benne mélyebb nyomot.

Az Erdélyben fogant gondolat- s helyen
ként versfutamokat és leírásokat, melyeket 
kérésedre elküldök Pozsonyba, ő maga ta
golta, látta el alcímekkel.

(Portré)
Lám, egy fura jelenés: nagy, falusi kucs

m ával, bő szárú , kotyogós csizm ában, 
hosszú, szürke kölcsönkabátjának szárnyait 
a szél lóbálja ebben a csalóka tavaszidőben! 
Nem csoda, ha a falusi gyermekek kótyagos- 
nak nézik s megdobálják szilvamagokkal... 
Ez volnék én. A nagy sárban is jól látszik 
ki-kivillanó pipaszár lábam. (Házigazdám 
szerint csinos a bokám, akár egy kikapós 
menyecskének.) Testvér vagyok-e veletek, 
akiket hirtelenjében fölcsapott a sors - vagy mi 
a dörgés, mondjátok meg?! Ha nem, hát egy
magámban halludnálok kizsigerelve. Mi az, 
amibe nem bírtok s nem bírok beleszokni i- 
gazán, még hogyha jónak is mondják?... Mi
előtt a kopár határzónában megmotoztak

volna (ez még 1937-ben történt, mikor elő
ször látogattam el ide), volt alkalmam meg
győződni róla, hogy miként sziporkázik a 
világban a szenny. Párizsban lestem el nek
tek a kontinens p iád  árait. Avers áráról most 
ne beszéljünk. (Egy Füst Milán szimbólum
mal élve: "nagyszemű, éji bábként" kerültem 
elő - mint borús teli hold - az Alpesek mögül; 
s ki tudja, miért is nézek rátok oly szemrehányón ? 
S más vidékre némán miért is távozék?)... Láthat
játok, aludtájat kortyolok most - divatból ki
ment, rekedt kürtű bárd. Nem mássá lenni. 
Okulni vagyok itt! Csak nehogy őrizetbe ve
gyenek engem is a rend őrei, mint a franda 
köztársaságéi Hölderlint. Akkor gondoltam 
erre legelőször, mindőn Dél-Frandaország- 
ban bolyongtam éhesen, a csaknem százöt
ven éves nyomdokain annak - "házam üres 
ma ... s élnem pusztán árnyék-kötelesség" -, 
aki a létezés peremére szorulva házitanítói 
állást keresett Bordeaux-ban. Nem igaz hát, 
hogy a költő csak ábrándokat kerget; azért 
válhatott Hölderlin is gyanús idegenné ("úgy 
vizsgálta gondolkodó önmagát, mint ahogy 
bordái alatt a ki- és belégzést”)** Ne csodál
kozzatok azon, hogy aki - így vagy úgy - 
hazatér, a megbomlott lelki egyensúly első 
tüneteit kezdi kutatni önmagában.

(Hölderlin)
Képzelt őrületek és képzelt halálok során 

az ember hányszor éli meg igazán énjének 
elmúlását... Ungvárról hazafelé tartva: az a 
kifosztott csűr, s a prüszkölő ló a kiszáradt 
fűben. Hazám szétdarabolt földjén bolyong
tam (akkor!) - s a szenny, a szorongás, a 
nyűgös koravénség rémképével állt dém  - 
Hölderlin. Éreztem, hogy csak zavaros hang
torlódás, csak félszavak törnek fel belőlem. 
Borongás vert a kihalt szülői házban; bagoly 
surrant a veranda felett. Hegel "diagnózisá
val" bújtam ágyba esténként én is: "A művé
szet elmúlik ott, ahol a valóság betetőzi ön
magát." Aköltő ilyenkor fordítja rögeszméjét 
a kifordított vüág ellen.

Esendő, tépdődő, lázadó társamra gon
doltam , akit sötéten, m agábaroskadtan 
olyan képtelen gondolatok kínoztak talán, 
hogy: ha egy bolondok lakta város elsüllyed, 
nem oly kár, mintha egyetlen kiváló lélek 
tönkremegy... A tudathasadásos lét a körül
mények okozata is, nemcsak az alkaté. Hová 
sietsz? - tartottam vissza magamat. Törpe 
árnyak vettek körül Kassán, Pozsonyban. 
Korán "kivadultam" szülőföldemről, a meg 
nem értés és a nyomorúság űzött, hajtott 
nyugatra. Párizs után aztán kötelező módon 
kijárt nekem a hóbortos, a holdkóros jelző a 
provincián (a lecsatolt? amputált? területe
ken). Úgymond hiányzik belőlem a kiegyen
sú ly o z o ttsá g  és a rendszeriés esztétikai 
nevelés). Én nem Hellász hunytán tépelőd- 
tem, igaz, mint te, Hölderlin, hanem történel
münk véres árnyaival viaskodván (még ma 
is), megpróbáltam szembenézni a torzszü
lött jövővd.

(A haldokló Zápolya)
A szellemi termék között is sok a torzszü

lött bizonyára.
E szabadversemet szándékosan vettem

magamhoz, mikor ide Erdélybe indultam. 
Egy ifjú lelkész, aki itt elsőként olvashatta, a 
pontok, vesszők, három pontok hiányán 
akadt fenn. A törpevonat éppen fölfele ka
paszkodott a hegyek közé. A vagonok ékte
lenül lármáztak fülem, fejem, májam, vesém, 
mindenem zakatolt. "Nem szeretem a sok 
írásjelet" - vetettem oda útitársamnak inge
rült hangulatomban. "Meguntad a hagyo
mányt?" "Lehet.”

A külső váltóknál hosszú katonaszerel
vény vesztegelt. A mozdony orrán egy zö
mök termetű honvéd állt, virágcsokorral 
díszítette a fújtató, gőzölgő masinát. "Ez is 
éppen olyan - mondta sejtelmesen a lelkész. 
- Pedig semmi oka nincs rá. "Tudtam, hogy 
reám céloz a fújtató mozdonnyal.

Az öreg bakter akkor intett mehetünk!-et, 
talán még el is mosolyodott. Könnyen elsír
hattam volna magam, megérezvén (képze
letben) az olcsó borotvaszappan szagát. A 
sínek mellett egy ünneplőbe öltözött leányka 
állt; mézszínű haját szellő kócolta, amint in
tegetett.

Elszégyelltem magam. Friss levegőre 
vágytam, s napfényben fürdő dombok közt 
egy fehérre meszelt szobácskára. Mint ami
lyenben most lakom. Terhemre volt a sem
mittevés, azért utaztam Erdélybe. A dűlőút 
pocsolyáit nem számítva, melyekről azt be
szélik, a legforróbb napokon sem száradnak 
föl, vigasztaló látványt nyújt itt egyelőre 
minden. Bár a tartós ünnepi hangulat okát 
nem értem (azért is őriztem meg ezt a verset). 
"Bugyuta nép” - múlt idők jóságán csügg, a 
jelen silányságát az idegenekre keni. Olyan 
ez, akár egy Petelei-novellában - ahogy a 
cseréptető likacsai között besüt a nap s be
esik az eső; a gerendák és a lécek hosszában 
vaddarázs m egfeketedett fészkei állnak. 
(Ilyen ezen a tájon a remény.) Az abaposztó 
nadrág rég kifeslett, s ökömyálként lebeg az 
utcán utána a kék zsinór. Az agyagos padlón 
önfeledten járják a mezítlábas csűrdöngölőt, 
s közben a báránybőr-spekuláns, aki rászed
te őket, elégedetten fordul be a sarkon, tar 
feje fölött cserebogarak röpködnek. Apenész 
kiül a falakra; ez a gyermeki csönd együgyű- 
vé nevel. (Három évvel ezelőtt innen nem 
messze szóba álltam egy "balos" csizmadia 
özvegyével - s máris kibeszélt a falu. Emiatt 
nem kerülhettem el aztán a sziguránca zak
latását.)

Ma nem olyan idők járnak ... Mindegy. 
Agyam vágtató mén; mielőtt, mint letapo
sott vadkaporral, az illúzióvesztés végezhet
ne velem, elvágtatok az önelégült^ vagy 
éppen riadozó nyáj nyüzsgése fölött. Égesse 
a tűz a régit! - dőlök végig a foszladozó, 
fekete gyékényen, betapasztva számat, hogy 
vendéglátóim nehogy káromkodásnak ve
gyék, s mint olykor egy-egy kiadós korty 
után, letörlöm ajkamról a széles vigyort. 
"Nesztek, megosztom veletek, amim van. 
Szászsebesi élményeimet: Zápolyát! 

Túlságosan fehérnek tűnt a kastély 
s gyanúsan nagy csend fogadott Szászsebesen 
képtelenség hogy a középkor 
ennyi fehérséget és ekkora 
nyugalmat hagyott hátra örökségül 
vagy talán mégis - azért hogy kihűlt 
körmökkel is koronába kapaszkodó 
királyainak nehogy lelkiismeret- 
furdalása legyen 
vakító kövek közül korcs remény 
virágozhat csak emlékedből Zápolya 
üldözőként is mindig menekültél 
hiába dörgött mögötted Werbóczi
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visszasújtottak vétkeid redd 
vakság voltál nem villám a viharban 
utolsó napjaidban legutolsó 
mentsvárad nem e kastély volt hanem 
Izabella méhe 
a fiúgyermek!
milyen apától s jött milyen világra - 
"tiéd az én uram királyom mindenével" 
szultán talpához dörgölódó 
szavát kalandor követednek 
megpecsételted Mátyás gyűrűjével 
(milyen világra jött s milyen apától) 
termékeny tüzű nyár 

de hozzád már csak 
a halálérintésú hamu ér el 
lágycsőn tú
most a leghatalmasabb 
ellenfél előtt beláthatnád végre 
hogy kevés szittya-módra 
a német lovagpáncélt és a nyerget 
elhajítva megülni a lovat 
miközben a tizenkétezer jobbágyporta 
vérzik a porba taposott 
félországnagy nyerged alatt
habosodik szádban a félelem 
kastély falánál jobban kifehérít 
halfinomságú húsod hideg rázza 
tűzre vágysz messzi trónra vágysz 
irigykedsz
a cövekként-izzó Dózsára - 
tikkadt tanácsosaid körülállnak 
senki sem éhes 
senki sem kér belőled
(Kedves Zsigmondi Amikor útközben a 

zsibói állomásban beleolvastam az ölemben 
ringatózó Tsúszó-paksamétába, a piszkos 
egű szürkületben feltűntek egy másik vonat 
körvonalai. Lassan döcögő munkásvonat 
volt, mely minden kis állomáson vesztegelni 
szokott, míg a kőszénszagban fel- és lekászá
lódnak róla a fáradt, füstös ruhájú ingázók. 
Ezek az emberek hajnaltól estig otthonuktól 
távol zötyögnek, lötyögnek. Van köztük, aki 
egyenesen Kolozsvárra jár dolgozni. Eszem
be jutott az ifjú Wesselényi Miklós, aki a 
kilenc és fél magyar mérföldet Zsibótól Ko
lozsvárig három óra és négy-öt perc alatt 
tette volt meg lóháton. Pedig rendszerint 
csak néhány órát aludt éjszaka. M indig 
bosszúsággal töltötte el az a három órát meg

haladó pár perc, melyet nem tudott legyőzni. 
Am, teszem azt, ha erre a vonatra kellett 
volna várnia, talán lekéste volna az erdélyi 
országgyűlést. Mert legutóbb én magam 
több mint négy óra alatt jutottam el Kolozs
várról Zsibóra a 136 kilométert kitevő vasút
vonalon! Ne adj'isten, hogy be kelljen várni 
még egy tehervonatot... Mindezt azért mesé
lem el, mivel kapcsolódik hozzá - ehhez a 
vidékhez - egy másik, sokkal "frissebb": száz 
évvel későbbi epizód. Tsúszó Sándor (Bán- 
ffy Miklós biztatására?) lovon akart eljutni 
Bonchidáról idáig, hogy megtekintse a híres 
Wesselényi kastélyt. Állítólag nem sokkal 
Zsibó előtt a ló levetette, s az esés következ
tében jobb karján nyűt törést szenvedett. Bal
esetének ez a változata cáfolni látszik azt a 
korábban lábra kapott híresztelést, miszerint 
a felvidéki költő sízés közben törte volna el a 
karját az erdélyi hegyekben. Ez a szerencsét
len véletlen viszont magyarázatot nyújt a 
Wesselényiről írt alábbi víziójához. Feltéte
lezhetően Tsúszó is megfordult a trappista 
barátok kolostorában; a megjelenítés során 
talán ezért mosódik egybe helyenként a két 
magyar zarándok: a Wesselényi és a költő 
alakja.)

(A La Trappe-i klastrombán)
Amit abban a kolostorban átélt, valójában 

nagyobb lelki és fizikai erőpróba elé állította, 
mint a véget nem érő bolyongás.

Az áprilisi estben a vackorfák alatt csak a 
kavicsok vüágítanak. A lemaradó Széche
nyi) futni akar, megbotlik, s a hátára csatolt 
zsák súlyától előrebukva térdre esik. Hogy 
önérzetét mentse, kezeit összekulcsolva ha
darja: "Én figyelmeztettelek, hogy szokás 
szerint este letérdelve szoktam imádkozni. 
Minél fiatalabb és erősebb az ember, ahnál 
gyakrabban és buzgóbban kell ezt megcsele
kednie." Derűsen, már-már élvezettel hall
gatja a jóbarát pátoszát, aki nyüván az 
önkínzó szerzetesek megudvarlására készül. 
(Másként szeretne ő lelkileg érzékenyebbé len
ni).

Meghúzod a fogantyút: bús harangkon- 
gás, s a kis rácsos ablakon kinéz egy szempár. 
Majd nyikorogva megnyílik a kapu, és lebo
rul előtted egy őszhajú-szakállú trappista ba
rát.

Szűk cellába kísérnek a kopogó facipős 
léptek. Szótlanul rogysz le a puszta kőre, s 
egyből elnyom az álom. Majd nyílik az ajtó - 
mintha csak pillanatok teltek volna el -, és 
gyűrött arccal, bólogatva követed a két bará
tot, mint porkolábjaidat, az éjféli misére. Sö
tét boltíveket imbolyogtató gyertyavüágban 
kísérteties csontzeneként hat a két sorra sza
kadó, egym ásnak felelgető szerzetesek 
imádkozásával, egyhangú nyüszörgésszerű 
éneklésével feleselő fasaruk kopogása. Tár
sad ajka remeg - imádkozik, vagy a hidegtől; 
te lehajtod fejed, mint aki aludni vágyik itt is. 
Midőn pillanatokra elhal a lelket sanyargató 
ének, váratlanul összenéztek.

"Tetszik-e Istennek?... Ha van Isten a föl
dön is?"

Mindkettőtök ajka jégcserepes, csukott. 
Akkor hát melyiketek hangja volt?...

Szinte futva lép ki W. a templomból a 
tavaszba, s mély, felszabadult lélegzetvétel
lel néz föl a haragos felhőtarajú égre: "Az 
ablak alatt állva már éppen le akartam térde
pelni, midőn kintről mintha az otthoni erdő 
fái hívogattak volna, s érezni kezdtem a vad
szagot. Lehet, hogy a korahajnali éhség in
cselkedik velem, de m ind nézhetem  az

aranyozott oltárt, többé nem vagyok képes 
imádkozni."

"Gyöngék vagyunk, barátom - okítja Sz. 
bűnbánóan. - Láthattad ezeket az össze
aszott, élettelenek tetsző testeket: előbb ma
gam  is e lb o rzad tam  tő lük . De az tán  
elámultam, hogy mekkora lelkierő élteti 
őket belülről..."

"Ennünk kell valamit" - mondja ő józa
nul.

Most is úgy érzem, az Istennek nem le
het visszatetsző, hogy az őérte rajongó te
remtmények többet tűrnek és szenvednek, 
mintsem a szavak azt kifejezhetnék."

Most már megütközve fordul társához: 
’M ég a császárnál nap mint nap előszobázó, 
hajbókoláshoz szokott udvaroncok is elun
nák ezt a végtelenségig fokozott, önámító 
alázatot! Önzetlenség - nem önzés-e inkább? 
- csupán a saját telkedről gondoskodni, em
bertársaidtól elzárkózva? Kerested-e te vala
ha is ezt az ú tját a lem ondásnak és a 
megnyugvásnak?"

Sz. fülét befogva menekül be a templom
ba.

Zaklatottan jársz fel-alá az ódon köve
ken; a felcsendülő orgonaszó s a húsvéti 
ének halkan szűrődik ki a szabadba. Egy- 
egy ághegyen megremegő korai rügy, vagy 
a rigófütty az otthoni húsvét hangjait, képeit 
hívja elő benned. Népviseletben sivalkodó 
lányok ócska ruhákba öltöztetett, rongy- 
pántlikás menyasszony-bábut fognak közre 
s futva viszik a domb alatt megbúvó patak
hoz. "Kivisszük a betegséget! Behozzuk az 
egészséget..."

A terebélyes koronájú fa alá menekülsz. 
Hol vannak Wesselényi ondolált fürtjei, mi
ket megóvni igyekeztél?...

Helyette a hűs fasorban, az üres temp
lomtól távolodva (hogy a sétáló uraságok ne 
hallják), Füst Milánnal fohászkodsz az Úr
hoz:

"Úgy tetszik, rosszul böjtöltünk.
Az évszakok
Zordak: - a nap, a hold s a Merkúriusz
Tán rosszul bolyg a hideg vüági űrbe'?
-Kérünk,
Add meg a mi boldogságunk is..."

‘Köszönet még néhány ötletért, sorért Petelei 
Istvánnak, Török Sándornak, Cs. Szabó Lászlónak, 
Mészöly Miklósnak

“ Marguerite Yourcenar
(befejező rész következik)

21



HELIKON

A képszövés 
művésze

Elfogódottan lépek be Gazdáné Olosz Ella 
kiállítására, tudva, hogy a Marosvásárhelyen elő
ször "bemutatkozó" művész, az ünnepelendő — 
idő előtt kilépett a sorból. Már csak a műveivel 
üzen, egy kész, lezárt életművel — és a néző elfo
gódottsága döbbenetté változik. Mert ha szemé
lyesen nem is ismerhettem a falikárpit e nagy 
mesterét, egy tévéfilm jóvoltából sejtem, hogy testi 
mivoltában törékeny asszony volt, aki négy gyer
meket szült és nevelt föl.

A kiállított művek mennyisége egymagában is 
imponáló, hát még a méretek, tudva azt, hogy egy 
gobelin vagy ikat technikával szőtt faliszőnyeg 
milyen hatalmasan munkaigényes és időigényes, 
mennyi szellemi és fizikai energiát igényel. Itt pe
dig minden kis- és nagyméretű munka — techni
kailag is tökéletes. Szemmel láthatóan, akár 
tapinthatóan is megdől az a tévhit, hogy nagy 
művek létrehozásában, a művészi pálya kiteljesí
tésében, az alkotásban valakit is megakadályoz
hatna a gyermek vállalása. Természetesen csak 
akkor, ha valakinek ilyen páratlan, szinte termé
szetfölötti munkabírása van. A szőnyegszövés va
lahol az alkotó fantázia és a legaprólékosabb 
kézimunka gyönyörének a találkozása, művészet 
és a fizikai munka kultikus örömének keresztező
dése. Ez a kiállítás egyben és szükségszerűen — a 
munka örömének paroxizmusa is, a technikák tö
kéletes birtoklásának valóságos zsonglőrmutatvá
n y a it o lyan  fokon vonulta tja  föl, am i m ár 
fölfedezéseket is szül: Gazdáné Olosz Ella a keleti 
útjain megismert ikat technika egyéni, sajátos to
vábbfejlesztését, az ikat modernné varázslását is 
elvégezte!

Az alkalmazott technikák sokfélesége is szo
katlan, és ezeket egymással variálva, párosítva 
nagyon sok esetben vegyes technikaként alkal
mazza. A basse lisse gobelin a leggyakoribb, ez is 
sokszor részleges csomózással, de van szúrnák 
technika, vízszintes és függőleges irányú felsze
dés durván szőtt alapon, buklés felhúzogatás-fel- 
szedés-szum ák, ripszszövés, hurkolás-farkas- 
fogazás-csom ózás, csom ózás-sodort-kihúzás, 
hurkolás-fantáziavarrás, és a felfedezett egyéni 
ikat-technika számtalan variációval, hímzéssel, 
szedéssel, hurkolással kombinálva, de igen sok
szor a román szőtt durva gobelin technikát alkal
mazva. A felhasznált anyagokból, a műfajon belül 
szinte minden lehetségest felvonultat, így a gyí- 
m esi durgált csergegyapjút nád-m akram éval 
kombinálva, lángpiros volgafonal fűzfavesszővel, 
kukoricaháncs, gyapjú-kecskeszőr-kötött PNA- 
rongy, gyapjú és zsenilia, nád és műraffia, kecske

in memóriám Körösi Csorna Sándor

Térillúzió -  Gazdáné Olosz Ella faliszőnyegei
szőr-gyapjú-spárga, kecskeszőr-nylonszál, kecs- 
keszőr-gyapjú-műszál, gyapjú-pamutfelszedés- 
hurkolás-négynyüstüs variációkat láthatunk.

A népművészeti alaphatás átértékelődik és 
végső soron oda egyszerűsödik, hogy a motívu
mok szinte teljesen elhalkulnak és mégis összeté
veszthetetlen minden egyes darab: máshol nem 
születhettek volna, vagy nem üyennek születtek 
volna.

A színvilág teszi? A forma vagy a kompozíció 
teszi? Inkább az, hogy minden monumentálisra 
"redukálódik". A színek még elkalandoztathat- 
nak, de a fehér-fekete reprók ezt a monumentali
tást még evidensebbé teszik. Érdekes, hogy még 
Keletet is úgy látja, úgy csapódik le a falikárpito
kon az élmény, úgy szövődik be a műbe, ahogy 
talán Nagy István látta volna zseniálisan komor 
pasztelljein, ha a sors lett volna olyan kegyes hoz
zá, hogy elvezérelje Keletre.

A kiállítás igen szemléletesen mutatja azt is, 
hogy Gazdáné Olosz Ella pályája hogyan húz el a 
különböző hatások, mesterek és divatok mellett, 
kezdve a hatvanas évekbeli Ferenczy Noémi stílu
sú Kaptüók-on, a vegyestechnikás, Tamás Anna is 
szőtte nád, fűzfavessző, kukoricaháncs, nád, raf
fia, spárga kísérletek után hogyan jut el a nyolc
vanas években a Térillúzió színben-technikában 
csodálatos forma-fény-fúgájáig. Érzésem szerint 
azok közé a ritka képzőművészek közé tartozott, 
akik a címeket nem utólag "keverték" a képhez, 
hanem eleve nagyon komolyan fontolták meg, 
hogy a MŰ valódi gondolatát hordozzák! És végül 
elérkezik az utolsó üzenetekig, a Csornára gondolva, 
a Fegyelmezett érzelemmel, a Csend kapujáig és meg
alkotja a Csend értelmezését 1992-ben, egy fehér 
koporsóval pontot téve saját életművére.

Végül is az elfogódottság ámulattá oldódik. 
Olyan művész üzen a falikárpiton, akinek boldog
ság volt a munka és a legszentebb áldozat az 
alkotás. Aki önmagával és a természettel harmó
niában élt, soha el nem szakítva a gyökereket, soha 
meg nem tagadva azokat — nemcsak reprodukál
va önmagát. Alkotásait a kor fényei éltették és 
melegítették.

Vannak a mi megnyomorított évtizedeinknek 
is szerény, hal kszavú, de konok csodatevői. Szinte 
törvényszerű, hogy megkésve is, de fedezzük föl 
őket önmagunk számára.

MAROSI ILDIKÓ

STUDIUM
Babe§-Bolyai T udom ány- 

egyetem, Bölcsészkar, Színész ta
gozat. Első éves m űhelygya
korlat. Felhasznált szövegek: R. 
D. Laing: Tényleg szeretsz?; Tom- 
csa Sándor: A  szélhámos. Előad
ják az első éves színinövendékek. 
Tanáraik: Bíró József, Salat Lehel, 
Hatházi András. A hatalmas tü
kör előtt ülő néző helyzetgyakor- 
la to k a t lá t. Férfi, nő páros 
küzdelme a szóval, egyetlen szó
val; sír, esedezik, könyörög a nő, 
dühödt, érzékeny, közömbös a 
férfi. Kifosztott érzések, testhely
zetek, ülve, állva, talán másnak, 
talán önmaguknak... Összerak
juk, összerakjuk mi nézők, látjuk 
őket, amikor szükségünk van ar
ra a megmagyarázhatatlanra, le
hajtjuk a fejünk. Rómeó magas, 
fekete mezben áll, kinőtt frakk
ban zongorázik. Zokogás, vára
kozás lám p afén y b en , n e o n 
fényben, előttünk hatalmas tü
kör, lábunk alatt szürke bársony
szőnyeg, körben koreografált 
pillantások, karperec villan vala
hol? Itt nem lehet csak figyelni, a 
testünk bealkonyul. Rómeó las
san, nyugodtan... gyógyít, földre- 
zuhan t testekhez ér, a testek 
görbületét csak a cigaretta füstje, 
a zokogás, a kitartott idegtépő 
zokogás, a téblábolás, az ácsorgás 
teszi kivehetővé.

Filmtéma: Kinézek félig le
hunyt szemhéjam alól, kicsit fa
nyarul, pimasz kihívással, ön
gyötrő monotóniával, profilból 
látom a lányt, profilból látom a 
fiút, a hangok görbületei fájdalo
mig érnek. Tiszták ezek a terem
tések, szögletes vágyódásuk ér
zésskálájukat geometriába iga
zítja majd. Három tekintet ösz- 
szecsendül mint vizespohár, ott 
nevetgélnek, itt még játék, forró
sodunk, nőnek az árnyak, ráve
tülnek a régi falakra, kezeik fe
kete mezüket takargatják, jaj de 
szép, sikoltják, zuhannak, forog
nak, mert mégsem, mégsem a zo
kogás idegtépő  m onotóniája, 
több kell... Kettészelt pillantá
sok...

Várni kell, várni kell, várjuk a 
folytatást. Fény!

VAJDA ZSUZSA
Kolozsvári *  
Állami
Magyar Színház

Babes-Bnlyai Tudományegyetem 
Bölcsészkar 

Színész tagozat

STUDIUM
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1884-ben, száztíz esztendeje halt meg Elias Lönnrot, a 
Kalevala atyamestere. A nyelv és a kultúra történetében meg
lehetősen ritka jelenség az övé: életműve lényegében nem 
más, mint anyanyelve évezredes érettségi bizonyítványának 
kiásása s eközben a végleges finn irodalmi nyelv megterem
tése. E kettős jelleg nem mond ellent a XIX. század szellemé
nek, amikor számos nagy kultúmemzet sorsát tetőzte be 
egységes és végleges nyelvállapotának megszületése, igen is 
szervezett, csúcsértelmisége java által erőszakolt reform út
ján, miközben az idő is elvégezvén a maga munkáját, mint 
ősszel a gyümölcs, addig ismeretlen szellemi és anyagi kin
csek kerültek előtérbe. A hieroglifák megfejtésének s a Niebe- 
lung-éneknek, a népm esekincs összegyűjtésének s az 
összehasonlító nyelvtudomány megszületésének kora ez. 
Látszólag egyik a másiknak mellékterméke. Nehezen kivá
lasztható, hogy melyik minek.

A  német Fr. A. Wolff 1795-ben új, figyelmet keltő elmélet
tel állt elő a homéroszi eposzok sokat vitatott keletkezését 
illetően. Eszerint az írásbeliséget megelőző korokban a rap- 
szodoszok csak szájhagyományként megőrzött dalciklusokat 
adtak elő az ősapák dicsőítéseképpen, és Peiszisztrátesz athé
ni türannosz idején, az i.e. VI. században esett meg csupán a 
feljegyzés, amikor az ötévenként megtartott athéni ünnepsé
gekre szánva, mindent hexameterbe foglaltak és nagyobb 
egységeket állítottak össze a szövegekből. Máris kiemelendő 
egy fontos eszme, amely később Lönnrot Kalevala-gyűjtése- 
kor is működésbe lép: Peiszisztrátosznak mindenesetre a 
megfelelő sorrendbe kellett szedni a nagy énekmennyiséget s 
ki kellett hagyni az oly helyeket, amelyek nem illettek bele az 
alapgondolat előbbre vitelébe. S még így is akad bőven "rossz" 
csatlakozás, össze nem illő hely stb. A tanulmányai folytán 
Homérosz műveit alaposan ismerő Lönnrot feltételezhetően 
ismerte Wolff elméletét is, hisz említést tesz róla egy olyan 
világtörténelmi munka, mellyel Elias Lönnrot 1830-ban is
merkedett, s melynek alapján írta a maga Emlékek minden 
idők ebereinek életéből címen ismert művét. Lönnrot döntő 
felismerése tehát — hogy ő vagy több munkatárs a karjalai 
runokból ugyanígy összeállíthatna egy finn eposzt.

A  Runogyűjtemény Váinámöinenről címen ismert első 
rész 1833-ban született meg. 1834. február 6-án a Finn Irodal
mi Társaság elnökéhez írott levelében Lönnrot azt mondja, 
hogy egy "összefoglaló egésszé" szeretné rendezni a runókat 
s az izlandi Eddához hasonlóan, fel akarja kelteni a figyelmet 
"a hőstettek ama kora iránt, melyről a runók szólnak". Ekko
riban Lönnrot még nem fejtette ki pontosan, mikor is éltek a 
runók hősei, s mikor költötték a róluk szóló dalokat, csak 
negyedik gyüjtőútjának beszámolójában utal arra, hogy a 
kereszténységet megelőző korszakról van szó, amikor a fin
nek még közös törzset alkottak.

A  Kalevala előszavában a finnek honfoglalását Kaleva 
vezérlete alatt csak röviden említette Lönnrot, de 1836-ban 
már részletezi egy Finnország születése című versében, majd 
a Lemminkainenről szóló terjedelmes elbeszélésében. A köl
temény a "híres Kaleva" és népe vándorlásáról szól "Napkelet 
felől", dél-keleti irányból érkezvén új lakóhelyükre. A költe
ményben Lönnrot megismétli korábbi felfogását, hogy a haj
dani finnek főistene, Ukkó, vagyis a teremtő és Kaleva, 
Väinämöinen Ilmarinen, Lemminkainen, Joukahainen a fin
nek hős vitézei. Pohjolát is leírja, mint amely terület a finn 
néptől észak-nyugatra terült el és nevezték ezért Luotolának 
is (Luode— északnyugat) meg Pimentolának (Pimea— sötét) 
vagy Sariolának (mivel mocsarak között terül el, és a sás neve 
finnül sara). Pohjola lakói manapság a lappok, ám maga 
Lönnrot is arra a következtetésre jut, miszerint a finnek és 
lappok közöti összetűzések jelentéktelenek voltak a hősi 
eposz tárgyához képest. Az analógia a homéroszi világgal 
ebben is nyilvánvaló, hisz Trója se volt a maga "háborúival" 
az ókor jelentős "küszöbe".

— Iíty p E X
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(MEG)EMLÉKEZÉSEK SODRÁBAN 14.

A testet öltött klasszicizm us
GIOVANNI PIERLUIGI
PÉTERLAJOS JÁNOS — for

díthatnám magyarra az olasz ne
vet, mely egy zeneszerzőt "jelez", 
akit kortársai a zene fejedelmé
nek neveztek és tiszteltek. Ha azt 
írom, hogy

PALESTRINA, akkor ez a név 
már majd mindenkinek mond 
valamit. Biztos, hogy egyházi ze- 
nezerzőként ötlik fel alakja a kö
zemlékezetben. És természetesen 
hozzák összefüggésbe Rómával, 
a pápaság intézményével, a vallá
sos zenével. Személye, művé
szete valahogy úgy tükröződik 
tudatunkban, mint ami fensége
sen egyszerű, tiszta és ahítatos. A 
róla készült festményről is ez az 
idealizált, papi külsejű, jóságosán 
szigorú tekintetű szerény arc néz 
le ránk.

Ej, de más volt a valóságban, 
és de m ás lenne, ha legalább 
most, a XX-ik század végén való 
arcélével kerülne a zenei köztu
datba.

Ki volt ez a rejtélyes zeneszer
ző?

Még születésének dátum a 
sem biztos. Úgy 1525-re vagy 26- 
ra teszik a lexikonok. Akkor vi
szont mikor ünnepeljük születé
sének több száz éves'évfordulóit? 
A m indenkori századok 25-ik 
vagy 26-ik évében? És melyik hó
nap melyik napján? Nem tudjuk!

Legalább halálának megvan a 
pontos dátuma: 1594. február 12- 
e. Tehát négyszáz éve halt meg 68 
vagy 69 éves korában.

Korának muzsikus-életét élte. 
Egyik állásból a másikba "vándo
rolt", mert nem lévén pap, sőt csa
lád o s  em ber lévén , ham ar 
kikerült a Sixtusi-kápolna éne
kes-kollégiumából és minden ké
sőbbi kísérlet ellenére nem is 
került oda vissza sohasem. Pedig 
a tridenti zsinat a Palestrina-stí- 
lust hivatalosan is elfogadta, és 
ennek eredményeként a pápai 
énekkar hivatalos zeneszerzőjé
nek címét, rangját. Csupa intrika 
veszi körül. Anyagi gondjai van
nak. Első felesége váratlanul 
meghal. Ez a gyász lesújtja ezt a 
higgadt embert. Papi rendbe akar 
vonulni. Végül most sem teszi 
meg ezt a döntő lépést az egyház 
felé, amelynek oly hű szolgája 
volt művészetével. Újra megnő
sül. Elvesz egy gazdag özvegyet

és életének utolsó, szűk másfél 
évtizedében aránylag gondtalan 
körülmények között él és alkot. 
320 művet publikál e rövid idő 
alatt, köztük 30 misét. De művei
nek mai összkiadása 33 kötetnyi 
zenét tartalmaz. Hatalmas élet
mű, csupa kóruszene, a majdnem 
félévezredes vokális-korszak im
pozáns kiteljesítése és lezárása.

De valóban lezárás?
A XV-ik század túlbonyolított 

zenéjéhez képest népdal-egysze
rűségű muzsikával tör be az eu
rópai zenébe. Ugyanaz a jelenség, 
ami Mozart vagy Haydn kétszáz 
évvel később. Ez pedig újítás a 
javából. És nemcsak egyszerűsé
gével tűnik ki minden addigi ze
ne áramlatából, de a tonalitás 
kihangsúlyozásával is. A zárlatok 
pillanatában m indig a tonális 
hangzás kerül előtérbe. Palestri
na a tonális zene egyik legna
gyobb hatású úttörője volt. Más 
kérdés, hogy a XX-ik század tona- 
litás-ellenes vüágából visszanéz
ve inkább a modális jelenségekre 
igyekszünk odafigyelni és így Pa
lestrina műveiben is a modalitás 
apoteózisát véljük felfedezni. 
Nagy tévedés!

Es vajon melyik Palestrina- 
profil az igazibb: a klasszidzáló, 
vagy a romantikus kitárulkozás 
álnévbe burkolózó zenei önarc
képe? A madrigálok sora, Petrar
ca "Vergine"-canzonéjának meg
zenésítései,a 29 motettából álló 
Canticum Canticorum és az Impro- 
y ériák mutatják szerzőjük igazi 
énjét?! Vagy egyszerűen meg. 
volt benne a divinitás és humani
tás csodálatos egysége, úgy aho
gyan talán senki másban a zene 
nagyjai közül? ő  lenne a megtes
tesült klasszicizmus, minden idők 
elérhetetlen zeneszerzői modell
je? M indenképpen egyik:, volt 
azoknak a muzsikusoknak, akik 
m ásképpen hagyták a Földet, 
mint ahogyan születésükkor ta
lálták.

TERÉNYI EDE

------------23



HELIKON'

HOL-
Március 15-én a Magyar Köztársaság el

nöke Kossuth-díjat adományozott többek kö
zött Dobos László, Gyurkovics Tibor, Hubay 
Miklós és Jókai Anna íróknak. Képzőművé
szek közül e kitüntetésben részesült Sváby 
Lajos Munkácsy Mihály-díjas festő. Széchenyi- 
díjban részesült egyebek mellett dr. Czine Mi
hály, az irodalomtudomány doktora.

Négy nyelven - románul, magyarul, né
metül és angolul - adták ki a Dialog interetnic 
1-es számát, amelyben cikket, tudósítást közöl 
többek között dr. Octavian Buracu, Kántor La
jos, Kántor Erzsébet és dr. W. Schreiber.

M árcius 30-án a kolozsvári Történelmi 
Múzeumban The Late neolithic in the Tisza region 
címmel tartott előadást Prof. dr. Ferencz Hor
vath, a Szegedi Egyetem professzora.

A kolozsvári Korunk Stúdió Kolozsvári Ta

vaszi Könyvhónap\a keretében március 18-án a 
bábszínház termében lépett föl Cs. Gyímesi 
Éva, Cseke Péter, Egyed Emese, Egyed Péter, 
Jakabffy Tamás, Kántor Lajos, Király László, 
Kisgyörgy Réka, Kovács András Ferenc, Láng 
Zsolt, Laszlóffy Aladár, Markó Béla, Szilágyi 
Júlia.

Március 13-án a kolozsvári Puck Bábszín
házban került sor Rumi László Agyémántszavú 
madár című fény- és ámyjátéka bemutatójára.

Április 8-10. között Székely udvarhelyen 
került sor a Romániai Magyar Diákújságírók 
Egyesülete (DUMA) Irodalmi Kreativitás Verse
nyére Tiltott Gyümölcs címmel. ADUMA elnö
ke Markó Bálint.

A budapesti Merlin Színházban április 6- 
án került sor Demény Attila szerzői estjére, 
amelyen közreműködött Csengery Adrienne, 
Selmeczi János, Kosa Gábor, Szabó Bálint és a 
Kolozsvári Operastúdió. Műsoron: Hat dal szop
rán hangra, hegedűre és xilorimbára, Szőcs Géza 
verseire; Hét zongoradarab; Öt szoprán-klarinét 
kettős Weöres Sándor verseire; Haláltánc-játék 
Örkény István Az utolsó meggymag című egy
perces novellája nyomán; Csontoáry és Kajka 
találkozása - Valse szoprán hangra, negedure, 
vibrafonra és zongorára, Szőcs Géza szövege 
nyomán; Parafarm - kamaraopera Visky And
rás szövegkönyvére.

A kolozsvári Dávid Ferenc Egylet március 
20-án tartott felolvasó ülést az Unitárius Egy
ház dísztermében. Műsoron: dr. Rezi Elek Vá- 
lasztható-e a halál? Az euthanázia kérdése

napjainkban. Kriza Ágnes Rónai István kísére
tében Brahms-dalokat énekelt, Kozma Lajos 
színművész szavalt verseket.

A Forrás 3-as számban verset olvashatunk 
egyebek mellett Visky Andrástól, Lászlóffy 
Aladártól, Kovács András Ferenc pedig ismét 
Lázáry René Sándor-verset "tesz közzé". A 
lapban olvasható továbbá Csíki László A héja 
vére című írása.

A Látó 2. számában verset olvashatunk 
Kányádi Sándortól, Mózsi Ferenctől, Demény 
Pétertől, Zilahy Pétertől, Kiss Zsuzsannától, 
Szijj Ferenctől, Fekete Vincétől és Király Bélá
tól. Esszét, novellát, karcolatot közöl Salat Le
vente, Kisgyörgy Réka, Kelemen Hunor, 
Kereskényi Sándor, Madaras Péter és Gulyás 
Miklós, Hagyomány és nyelv cím alatt Láng 
Zsolt kérdéséire válaszol Márton László. A 
Fórumban Martos Gábor Hogy esik...című írá
sa, a Dokumentumban Oláh Tibor teszi közzé 
Kós Károly levelét, a Kis lírai antológiában Kán
tor Lajos válogat és előszavaz Jékely Zoltán- 
verseket. Az Irodalom és iskolában Gábor 
Gabriella és Raluca Ghinea írása. Szemle: De
mény Péter és Csobán Erika. A szám képző
művésze Macskássy Izolda. Hadikikötő: Kós 
Károly.

Március 26-án a kolozsvári Heltai Alapít
vány székházában a Balassi Kiadó könyveinek 
kiállítására került sor.

A Fellegváron
Horváth István versének egyik szakaszát 

rejtettük el a függőleges 22., vízszintes l.,17. 
és függőleges 21. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. A versszak második sora 
(zárt betűk: O, V, V, B, A). 15. Értéktelen, 
hitvány. 16. Kenya fővárosa. 17. A versszak 
harmadik sora (zárt betűk: S, L, S). 19. Ma
gyar irodalomtörténész, a felvilágosodás 
egyik előfutára Magyarországon (Péter).
20. Elismétel! 22. Régi római pénz. 23. A 
nőstény oroszlán neve Joy Adamson 
Oroszlánhűség című könyvében. 25. Vá
rak megerősítése céljából építették. 27. 
ÉGS. 30. Ady múzsája. 32. Hosszú idő 
múlva. 33. Manuális. 34. Kecske mondja. 
36. Lapokra váló kőzet. 38. Holland úszó
bajnoknő. 39. ”... pásztorok királya" - Jan
csi dalkezdete a János vitézben. 40. Derűs 
elégedettség. 41. A Duna jobboldali mel
lékfolyója. 43. Az RT francia változata. 44. 
Rugalmas, vízhatlan anyag. 46. Perzsa 
uralkodói cím. 48. Királyság Hátsó-Indiá- 
ban. 50. Gyümölcsöt szárítással tartósít. 
53. A verssorok végének az összecsengése.
55. Leoncavallo-opera címe. 56. A norvég 
és magyar gépkocsik nemzetközi betűjel
zése. 58. Világos angol sör. 59. A Márta 
című opera szerzője. 60. Hélium és kálium 
vegyjele. 61. Iratkapocs. 63. Ünnepélyes 
fogadalom. 65. Súlyt, hosszúságot megál
lapít. 66. De mennyire. 67. R, R, R! 69. 
Könnyeit hullatta. 71. Bántalmaz. 72. Tá
gas helyiség. 74. Paradicsomkert. 77. Brit 
hírügynökség. 78. ÖM. 79. Gyógyuló se
ben képződik. 84. Afrika negroid népei.

87. Hős védője Dobó István volt.
FÜGGŐLEGES: 1. Növény. 2.... a vilá

gát: élvezi az élet örömeit. 3. Lápos helyen 
terem. 4. Francia férfinév. 5. Víziállat. 6. 
Iráni eredetű lovas nomád nép. 7. Két vége 
van. 8. Német botanikus, biológus, a ma
gasabb rendű növények összehasonlító 
morfológiájával foglalkozott (Wilhelm). 9. 
Fonetikus mássalhangzó. 10. Büntetését 
tölti. 11. Asztal kihúzható ládaszerű része.
12. A Tacitus tanár úr című regény írója 
(László). 13. Négylábú állat. 14. Üvegező 
iparos. 18. Hélium vegyjele. 21. A versszak 
negyedik, utolsó sora (zárt betűk: K, E, A, Y, 
F). 22. A versszak első sora (zárt betűk: S, N, 
I). 24. A 38. szám alatti úszónő személyne
ve. 26. Hegy kiugró része. 28. Olasz város 
magyar neve. 29. A természet titkos erői
nek úrnője a görög mitológiában. 31. Ép
pen csak. 34. Ruhát tisztít. 35. Lóbetegség. 
37. Szülő. 42. Házasság. 45. Kortyolja. 47. 
Büntetést szab ki. 49. Vissza: női név, a 23. 
sor változata. 51. Művészet, névelővel. 52. 
Híres tó Skóciában. 53. Épületmaradvány. 
54. Díszes építészeti stílus. 57. Nem dolgo
zó, hímnemű hártyásszámyú rovar. 62. A 
bátor igéje. 64. Mely személy tulajdona. 
68. Körkörös mozdulatokkal elegyít. 70. 
Jófajta hazai bor jelzője. 73. A Nap egyik 
bolygója. 75. Biztatás. 76. Belsőségekből 
zöldséggel készített fűszeres leves. 77. 
Brazil szövetségi állam. 80. A tetejére. 81. 
Élelmiszer. 82. VEP. 83. Üzlet szolgáltatá
sait aznapra megszünteti 85. Gallium 
vegyjele. 86. Kenetlen! 88. Óvár egynemű 
hangzói. 89. Egyiptomi napisten.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 7. számában közölt M á r c i u s  dm ű 
rejtvény megfejtése: Az omló városfalat is fölgyújtotta a 
fény./Kövér dongó sütkérezik, ráért meghízni már,/Hosszú 
volt, hosszú volt a tél,/azért csak vége lett/és tavasz lett, 
habár/nem látni még sehol virágot, levelet.
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