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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Gondolatok
az esélyről

Ősrégi a mi inkább literátori fo- 
gantatású tojás-vagy-a-tyúk ál
problémánk is, mely ünnepkor, 
ünneprontáskor egyaránt elő-elő- 
gurul az ágy alól: az irodalmat kell- 
e gyámolítni, hogy helyrebillenjen 
a nemzet dolga, lelki egyensúlya, 
avagy a nemzetbe önteni lelket mi
előbb, hogy aztán legyen, aki gyá- 
molítsa a saját kultúráját? Akik az 
effélék eldöntésének gondját ma
gukra vállalták, vállukra vették, 
végig az elmúlt századok során, 
egy állandónak tekinthető válság- 
helyzettel kellett szembenézniük. 
Századunkban aztán olyan össze
függő lett a válság, hogy Kapiszt- 
rán idejében láncinget lehetett 
volna szőni belőle. Szerencsére ko
runkban a kényszerhelyzethez in
kább a kényszerzubbony járja. 
Csak abban nem sok a változás, 
hogy eleink is mindig mindent 
csak az "időlegesség” jegyében in
tézhettek: ha majd ldmegy a török, 
ha majd békén hagy a "nímet”, ha 
majd el nem veri a jég azt az "ott 
ahol"-t, ha netalán megnyerjük 
egyszer a nagy történelmi sorsjáté
kon nem a főnyereményt, hanem 
bár a legkisebb közös többszörös 
tisztes osztalékát, a nagyszámok 
törvényének kegyes kiútját Hát 
nemigen nyertük meg soha. A had- 
történészek szerint ötszáz éve leg- 
fennebb csatákat; a még had- 
történészebbek szerint egész had
járatot soha. Alig kell egy icipicit 
fejleszteni-fokozni még, s már nem 
is vagyunk, ugyebár. Pedig meny
nyivel jobban jártunk, mint a gepi
dák. Látiatuc felejim, hol vannak a 
vandálok, vendek, herulok, vizigó- 
tok? Egyáltalán úgy is fel lehetne 
fogni, hogy mi vagyunk a dca, ezer 
évvel túléltük a népvándorlásnak 
nevezett kemény kis olimpiát; 
mindenesetre vannak elegen, akik 
annyira irigyelnek ezért, hogy me-
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netlevelet, keresztlevelet, telek
könyvet hajlandók hamisítni érte. 
Miattunk. Pedig lehet, már nem is 
vagyunk, nem is mi vagyunk mi, 
kiirtottak bennünket a tatárok, az 
utolsó szálig. Csak valamitől még
is hiánytalanul és kitörölhetetlenül 
valakik vállalják nevünkben, hogy 
ott vagyunk végig és folyton, min
denki útjában, aki terpeszkedni, 
pöffeszkedni és dicsekedni szeret
ne ahelyett is, hogy megfogja en- 
nek-annak a végét. "Ez a ver
senyszellem mindenkiben meg
van" - olvasom, hallgatom, ízlelem 
egy valahol Európában, éppen Ma
gyarországon ma kisebbségként 
élő német fiatalember vélekedését 
nemzetről, nemzethalálról, anya
nyelvről és esélyről... "Ha nem" - 
mondja minden pátosz nélkül -, 
"ha valaki nem akar fölé kerekedni 
a másiknak, az elveszett, úgy jár, 
mint Horvátország. Vagy úgy jár, 
mint Magyarország..." Az őszinte 
véleményért köszönet jár, a böl
csességet illik megcsodálni: a hat, 
hét, már kitudja hányágú sípot-tó- 
rogatót fújva, ezt a fajtónk egy ré
sze is így érezheti, joggal. Naponta. 
Ünnepesti "Aztüzenté"-k nosztal
gikus elharsogása végeztével an
nál inkább. A didergetően szürke 
hétfő reggeleken. Pedig a történe
lemben egy örök hétfő esélyeit ki
fogni nem is olyan megvetendő. 
Ezért idézem tovább ezt a német 
fiút Hogy ne a sötét, hanem a vilá
gos ösztönöket oldja, ébresztgesse 
abban, akiben még megvan a vágy 
s a lelkierő eltöprengeni ezeken: 
"Én azt hiszem, hogy a magyar kör
nyezetnek speciális tulajdonsága, 
hogy a nemzetiségek elvesztik a 
nemzetiségi tudatukat, teljesen 
észrevétlenül, anélkül, hogy egy 
csöppnyi sérelem érte volna őket. 
Ugyanis önmagában a magyar - 
véleményem szerint - nem létezik, 
vagyis csak elvontan. Olyan, hogy 
magyar ember, olyan nagyon ritka, 
szerintem még kevesebb, mint a 
német, itt Magyarországon. A ma
gyar az egy fogalom, olyan, mint a 
latin vagy az eszperántó. Csak be
szélik az emberek, mindannyian 
beszéljük a magyar nyelvet. De 
úgy istenigazából nem vagyunk 
magyarok. Talán ez volt az, ami a 
nemzetiségieket magyarrá tette 
Magyarországon..." "Nincs veszve 
bármi sors alatt, ki el nem csügge
dett" - énekelteti, áriáztatja a múlt
század b iztató  és fenyegető 
közepén, visszamenőleg egy lelki- 
állapotról, beleélve magát egy ta
tárjárás előtti pillanatba és állapot
ba a költő, akinek fogalma se lehe
tett még március tizenötödikékről 
és Világosokról, Trianonokról. 
Ezért ne is sokadozzunk, uccu néz
zünk utána, ha már versenyfutás 
az ára, hogy vajon a literatúrát kell 
gyámolítani, hogy... avagy a nem
zet dolga után nézzünk, hogy az
tán a kultúra... M indenesetre 
időnként nem árt külső tekintettel 
nézni végig a dolgainkon.

Csőgör Lajos
évtized ei

A kilencvenéves Csőgör Lajost köszöntve, min
denekelőtt arra kell gondolnom, hogy ő, aki szinte 
egyidős e szörnyű XX. századdal, ember tudott 
maradni az embertelenségben, abban a korban, 
amely két világégéssel, Auschwitz-cal, a Gulággal 
és most Boszniával vonul be a történelembe. És ezt 
a kivételes erkölcsi teljesítményt nem valamilyen, a 
közélettől távol eső zúgban, hanem fiatalsága óta 
közösségileg mélyen elkötelezetten élve/cseleked
ve érte el. Csőgör Lajost ugyanis nem elégítette ki 
az orvostudománynak és gyakorlatnak az az ága, 
amelynek jeles specialistájává vált. Már egyetemi 
hallgatóként munkatársa volt az Erdélyi Fiatalok
nak, majd a Falvak Népének. Ő nem csupán a testi 
fájdalmak és bajok, hanem a társadalmi-nemzeti 
igazságtalanságok ellen vette fel a küzdelmet. De 
mindig nyitottnak bizonyult a párbeszédre. Alkati
lag utasította el a kizárólagosságot, az intoleranciát, 
amely - mondhatni - természetével, személyiségé
vel összeegyeztethetetlen volt.

Művelődésünkben Csőgör Lajos neve elvá
laszthatatlanul összeforrt a Bolyai Tudo
mányegyetemmel, a magyar nyelvű felső fokú 
oktatással. Előbb az egyetem szervező bizottságá
nak elnökeként, majd rektorként, később pedig 
mint a marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógy
szerészeti Intézet vezetője komoly érdemeket szer
zett. Jelentős része volt abban, hogy - közvetlen 
munkatársaival - sikerült (szinte a semmiből) két, 
egyre inkább a korszerűség igényeit kielégítő intéz
ményt megalapozni, s ezzel az önazonosság meg
őrzésében oly nélkülözhetetlen szerepet betöltő 
értelmiség utánpótlását egy időre biztosítani.

Ez a szervezőmunka egyben kemény harc is 
volt azokkal a többségi nacionalista erőkkel szem
ben, amelyek megpróbálták az egyetem alapítását 
meghiúsítani, s amikor ez nem sikerült, minden 
eszközzel a tudományosság követelményeinek 
megfelelő fejlődését akadályozták. Valószínű, ezek 
az erőfeszítések és konfliktusok is ürügyet szolgál
tattak arra, hogy 1949-ben - több kollégiájával 
együtt - Csőgör Lajost koncepciós perben elítélték, 
s csak hét év utón szabadult. így vált ő is a román 
nacionalizmus és a sztálinizmus szörnyszövetségé
nek egyik áldozatává. Kálváriáját csak súlyosbít
hatta annak a tudata, hogy akik meghurcolták és 
tömlöcbe vetették, eszményeit is gyalázatosán el
árulták. A megpróbáltatások és szenvedések azon
ban nem torzították el. Szerető családja körében 
visszanyerte lelki egyensúlyát és derűjét, majd re
habilitálása után még évekig vezette a OGYI—t,

azzal a bölcsessséggel és gyakorlati hatékonyság
gal, amelyek mindig jellemezték.

Nemrég átlapozva a nyolcvanas években veze
tett naplómat, az 1985. június 4-i feljegyzések kö
zött a következőket találtam: "Elolvastam Cs.L. 
memoárját a Bolyai-egyetem létrehozásáról. Becsü
letes, őszinte beszámoló egy küzdelemről, amely 
sok tekintetben tartalmazta a napjainkban, illetve 
már az 1959-ben bekövetkezett fejlemények előz
ményeit, csíráit. Cs. józan emberként bátran szem
benéz a tényekkel, önmagával. Nem "ideológus", 
éppen ezért sokkal kevésbé volt a hamis tudatok 
foglya, mint mi. Ám osztozott az akkor nem déli
bábosnak tűnő reményekben. [...] Furcsa akkor 
megismerkedni munkájával és harcával, amikor 
eredményei megsemmisülnek.

Szép, hiteles portrékat rajzol Márton Áronról, 
Venczel Józsefról és Nagy Gézáról, de bemutatja 
azokat is, akik már akkor intrikálni kezdtek. Szá
momra lesújtó a felismerés, hogy milyen hályogko
vácsként vállaltam a prorektorságot, milyen 
keveset tudtam az előzményekről, az egyetem lét
rehozását kísérő csatározásokról, a kulisszák mö
götti politikai kombinációkról stb. Újból rá kellett 
jönnöm, mennyire el voltam vágva egy napilap 
szerkesztőségében a magyar kulturális élet döntő 
eseményeitől. [...] Milyen szerencse viszont, hogy 
később elnyertem Nagy Géza és Venczel József ba
rátságát, de mennyire hiányoznak most. Valóban 
pótolhatatlanok!

Ez az emlékirat, a mellékelt dokumentumokkal 
fontos tanúvallomás egy kultúra hőskoráról. A kö
zösségi emlékezést biztosítja potenciálisan egy 
olyan korban, amely meg nem történtté tesz intéz
ményeket, visszamenő hatállyal személyiségeket 
szüntet meg. Tett ez a történelem kisajátítása, meg
hamisítása ellen. Remélem, mások is követik példá
ját és átmentik az utókornak a romániai magyar 
kultúra újabb történetének fejezeteit."

Persze, a szekuritáte nem osztozott ezekben a 
reményekben, hanem ellenkezőleg, mindent elkö
vetett, hogy az utódok amnéziáját elmélyítse. A 
dokumentációra sikerült is rá tennie a kezét, Csőgö- 
rék pedig, akik akkor külföldön voltak, nem vállal
ták az esetleges újabb meghurcoltatást. Ma
gyarországon maradtak. Az elkobzott iratokról azon
ban - szerencsére - valaki előzetesen másolatot készített, 
s így ezek megmaradtak, majd később kötetbe rendez
ve, meg is jelentek (Akdozsvári magyar egyetem 1945-ben, 
Magyarságkutató Intézet, Budapest, 1990.)

*
Az Erdélytől távol élő Csőgör Lajostól nem kel

lett elszakadnom. Pesten járva, amikor csak erre 
lehetőség nyílt, megkerestem. Nem távolodott el 
lélekben sem tőlünk. Maradandó emlékként őrzöm 
egyik - még az 1989-es fordulat előtti - találkozá
sunkat (az azóta elhunyt) Entz Géza professzor és 
családja körében, ahol nyilván főként a romániai 
magyarságról esett szó. Es együtt lehettünk a múlt 
év őszén azon a hevesi rendezvényen is, amelyen 
Venczel Józsefet ébresztettük. Csőgör Lajos nagy 
hatású előadásában idézte fel egykori közeli mun
katársának alakját és kimagasló egyetemszervező 
tevékenységét. Ismét leszögezte, amit emlék
iratában is megállapított: Venczel József és Nagy 
Géza szakértelme, közösségi felelősségérzete nél
kül süigős döntést kívánó helyzetekben sokszor 
bizonytalanul állt volna.

Venczelt méltatva, Csőgör idézte Illyés Gyulát: 
"Mi őrzi a jellemet, ha nem a tett. Vajon az írás az 
egyetlen kifejező eszköze a szellem emberének? 
Nem kínálkozó-e, hogy a jellem is bekerüljön ezek 
közé, hogy a szellemi életmű hatásával egyenrangú 
legyen egy élet példájának a hatása? Szent meggyő
ződésem, hogy a nagy költő szavai Csőgör Lajos 
esetében is érvényesek. Az ő életének példája való
ban egy jelentős szellemi életmű hatásával ér fel.

GÁLLERNŐ
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KOVÁCS ANDRÁS FERENC

L ázbeszéd
(Ezra Pound Velencében)
1. Gebedj meg végre, Guillaume d'Aquitaine,
2. de játszd el újra még!
3. Cifrázd az égi semmit, váltdkoztasd,
4. akárha satnya lépést, sződd a táncba
5. Szökkenón! Saltaretío ongaro! Száz sor.
6. Magány, Emmá' beszéd, filju!
7 . Farai chansoneta nueva...

8. A  Novecento szellemében ismét -
9. Legyen más vers, másforma visszatérés,

10. más szófúzés, megint más pillanat,
11. mely kámeába zár, halálba vési arcunk,
12. lángba fagyaszt, mint vándor vadludat
13. a lombard alkony páncélvillogása... Hát
14. Legyen. Minden lehet.
15. Mindent idézz fel: Languedoc legét,
16. legyezők láncát Lojangban,
17. mit sose láttál,
18. sárkányos selymek csattogását
19. farsangzsivajban Mantuát, Vicenzát,
20. zsoldosvezérek vonulását
21. ércparipákon,
22. himnuszt, fényből szőtt takarót -
23. Mindazt, mi létben szerteáradó, s miként szantálfa
24. Füstje: fölfelé tör. Tekints magadra, láss
25. tökéletest, te csúf csahos,
26. egyensúlyt láss, szétrobbant szirmokat: gyors
27. Aioloszt lásd, a szelek leopárdját,
28. hullámvonaglást víz indázatán -
29. Bacchus! Ulysses!
30. Hallgasd patkányok híg panaszdalát
31. a Híd alól, paloták piszkából, kanálisokból,
32. Á t a Rialtón... Hány csatornán közelít feléd
33. a fájdalom, nászban a tengerrel,
34. O, Venus, regina Cnidi Paphique,
35. Kirké vezessen komor vizeken -
36. ARCTURUS, CYGNUS, SAGITTARIUS
37. Vezessen! Delfin vér-mocskos hátán nyargalászva,
38. hol Herkules emelte oszlopát...

39. De semmi azt! Megvénült immár Árion: süket.
40. Magába tép, nem lant idegzetébe.
41. Lírája lanyha, reszketeg, rekedt.
42. Most is, míg írom ezt. Ma nyár vagyon.
43. füttyökkel égő, víg madáridő. Ma dáridó,
44. De dögmeleg, minőt Sz.D. ha álmodott -
45. beléhalt. Vad szokás.
46. Csyhás, Ferencem, Szent Tamás, ti többiek -
47. Figyeltek még a kókadt krónikásra? Hiába
48. körmöl itt:
49. már 144 éve, hogy Petőfi nincs.
50. Júlia bort hoz - enyém, megízlel...
51. Kilencvenhárom éppeg.
52. Somostető tövében, balkonon. De
53. csitt! Mer' így csak
54. Mester búcsúzódhatik...

55. Ég veletek, perelő madonnák,
56. Holtak és élők gyúrt papírmaséból -
57. pá, tovaringtok a Nagy Csatornán...
58. (Pfuj, ez a Goethe sora!) Gondola libben elé
59. kurva kebelbúi: Lied, lihegő hús!
60. Pá, tunya piktorok, 6, pacerek!
61. Pá, Tiepolo, pá, Canaletto!
62. Pá, piti koszkaszanóvák... Úgy biza:
63. rizsporos álmok, bábuk a bábeli karneválban,

64. bépalizottak!
65. Pá, begazolt humanisták!
66. Pá, ti kufárai éteri kínnak -
67. KLASSZIKUS, PÁÁÁ!
68. Esdrás szólt vala hévvel:
69. sovenha vos a temps de ma dolor,
70. szegény agebről emlékezzetek meg,
71. ha majd zafír habokba hull a Hold,
72. A dózse ékes gyúrúje...
73. Hej rege ejtem -
74. pihenjél hát öregember.

75. Idézd föl, újra rongyos önmagad:
76. szelet, szilaj szelet Rhodez felől,
77. feszes füzektől illatost,
78. Foix grófságát, Rhőne, Garonne futását,
79. Fu An-kung arcát, Monstégur falát -
80. Idézd föl, mondom; egy hsziani kertben
81. barackvirágok záporát s egyéb
82. fölöslegest, mi fontos, mint az ínség,
83. legvégül még az Út igézetét,
84. hajósok minden csillagát -
85. sovenha vos!
86. Nászban a tengerrel,
87. nézd delfin-tépte tajtékzó vizét, Odüsszeusz,
88. Vergődve ispotály havában.

89. Prince, gent comme esmerillon,
90. A nagy Pán elbocsát...
91. Az út folytonos és névtelen.
92. Csak menj - fecskék verik át szívedet.
93. Csak menj - béke örökre veled!
94. Vanne a Tolosa balletetta mia, menj
95. a fenébe, te balladácska!
96. Vergődve ispotály havában -
97. Orcus sötét virága, fénytelen vers,
98. emlékezzél meg néha rólam is...
99. Icy se dost le testament.
100. MIKOR A RÓZSA TELE SZÍNBEN TÜNDÖKÖL.

UTÓIRAT
A Lázbeszéd a Nagyobbik Novecento maradék fragmentumai

nak legutolsó átdolgozása. Töredék ez is. Száz sor magány. Ha úgy 
tetszik. Szövegében további idézetek találhatók-Catullus, Guido Caval
canti, Dante, Guillaume de Poitiers, Horatius, Lao-ce, Lu Csi, Angelo 
Poliziano, Ezra Pound, Torquato Tasso, Villon, valamint W.B. Yeats 
müveiből.
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Analfabéta imája
Házadba, Uram, nyílt titokban járok, 
lapozgatom a könyved, úgy mint mások, 
a szám ismétli, mit hallásból tudok, 
de meg ne sejtsék az írástudók: 
csak szózatod hallom, betűd nem értem. 

A könyvedből ki szól tehozzád értem?!

Betűd nélkül hogy is fordulnék hozzád! 
Ó k végtelenséged kiporciózzák 
maguk között, egymással kialkudva, 
vagy felszabdalnak téged nagy haragban. 

En, a védtelen,
végtelenséged bújtatom magamban.

Néhány dolgom  

még hátra van
Tudom, nem áltatom magam, 
néhány dolgom még hátra van, 
mit megtenni csak én tudok: 

az idegsejt-atom burok 
felpattintása vár reám.

És kutatom:
mit rejt az idegsejt-atom, 
mdyében milyen X  terem, 
mivel az emberség felé 
az embert megpöccinthetem.

... És azután majd ... és azután ... 
néhány jó verssel ráadásul 
megszépítem még a világot, 
s az idő gömbjéből kivágok 
egy szelet halhatatlanságot - 
nem túl nagyot, nem fényeset, 
csak egy hetvenhét éveset.

Im ahelyettesítő
Úristen, valahol elvétetted, 
hogy de nagyon divatossá tettek! 
Szép jó híred, míg lehet, védd meg, 
ne legyen neved áruvédjegy, 
ígéret gyáron, párton, táskán - 
óvakodj tólük, és vigyázz ránk, 
kik nem álltunk rá kórusba-körbe 
dicsérni téged agyba-fóbe, 
mint annyi egylet, cég, divatbolt! 

Dicsérjenek, de ne divatból!

Heródiás tyúkszeme
Ezüstbe foglalt kétszínű opálok 
néztek a szemekbe, tüzes ametisztek 
villantak a trónról. Nagy Heródiás 
intett, és papok, miniszterek, tisztek 
sora kétfelé vált. A íródiák 
előléphetett, karján asztal-tábla, 
a pergamen kibontva, minden készen, 
egyetlen aláírásra várva.

A toll az ujjak közt... még csak egy gyenge 
kézmozdulat... s a vadszóló könnye 
sötétjének tintájába mártva 
megcsillan a név a pergamenten.

De én
az időből érkezve ott teremtem 
és Heródiás tyúkszemére hágtam.

Repült a toll... A kézjegy elmaradt.
Ä szöveg nem lett gyilkoló parancs: 

poroszlók kardja a ki nem oltott 
kisdedek vérétől nem lett foltos, 
és nem menekült egyetlen család sem, 
s a gyermekkel s az anyjával az ács sem, 
és nem próbáltak pusztaságokat, 
és nem láttak három királyokat, 
nem követtek égen csillagot, 
az ács magában tovább faragott 
s békéit lélekkel nézett fel az égre.
... Mert minden azon múlik,

mikor kinek sarkalsz a tyúkszemére. 
Kaesarea - Temesvár 

1987 1994

Személyes világtörténelem  
Neandervölgyi látogatás

Krónosz szám ára 
nincs anakronizm us.

A düsseldorfi állomáson 
kiszálltam. - Térképem mondta, merre 
vegyem utam, hogy eljuthassak 
a jubiláns Goethe-szemeszterre.
... S ott volt 6 is ... a kedves német 
diáklány... annál hevesebben 
tapadt rám, mikor levetettem 
inkognitóm s a neglizsémet.

Ó, szegény Goethe! Akkor kezdték 
besározni a germán égen.
De új csillag szállt fel a tájon 
és a bűnügyi rendőrségen: 

akkor fedezték fel a német 
lapok a Düsseldorfi Rémet, 
aki már addig harminchárom 
leánnyal végzett azon nyáron.

A szerencse végül is elpártolt 
tóle, szánalmas dilettáns volt: 

kézzel, legfeljebb késsel végzett 
a kedves lányokkal, a német 
szervező képesség szemernyi 
jelét sem adta, s merte merni,

hogy tudomány nélkül, ötletekre 
bízza magát, a véletlenre!
Mindig azzal az ócska, gyatra 
módszerrel élt - 
de civilizáltan, köszönve 
mosolygott rá az áldozatra.

Kell már, hogy szemtől szembe lássam 
Neandervölgyi embertársam.
S indultam. Nem kell semmilyen hölgy 
kísérete. A  Neandervölgy 
mészköves fala közel, ott a 
világhíres Feldhofi grotta.

És mögöttem,
hogy a nagy művet ők is lássák, 
weimari expresszionisták 
- lelkesedve és óvakodva - 
szemükkel itták 
a sziklán a vörösre égett 
ós-expresszionista képet: 

ahogy az a neandervölgyi 
a bölénybika elé dobban 
s lándzsájával meghasítja - 

weimari expresszionista 
se csinálná jobban.

És ekkor 
a Stadionban
százezres tömeg torka robban,

hangorkán idáig tombol 
a Stadionból:

WIR WOLLEN KRIEG!
WIR WOLLEN KRIEG! 

a jelszavuk - 
Háborút, háborút 

akarunk!

A weimari expresszionisták, 
mintha már is nyírnák 
őket,

nyüszítve tűntek.
És ekkor embertársam a békés
barlangföldi
Neandervölgyi

hogy megtévessze a tűzvészt - 
a pusztulástól hogy megmentse: 
vastagon bemeszelte 
művét... 

s intett:
erre a vészkijárat!

S bevágódva
a kürtő kanyar egy zugába 
reá írtuk fedő kőre: 
itten sakkozunk konzerválva, 
együtt várva egy szebb időre.

1985
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SZÉLsőségesJEGYZETEK
A kioltott anyanyelv 
és a ...
Hiába int a költő: A bírhatót ne 

add el álompénzen!
Halász Anna is: kitűnő újságíró, 

remekbeszabott színibíráló. Egy ta
nulmányt írt (Erős várunk-e a nyelv. 
RMSZ, 1258-59), melynek eleje és 
vége feltétlenül igaz, helyénvaló; és 
szükséges is volt megírni: de hogy 
gondolatainak biztos tartópillérei 
között mi boltozódik? Ha az ember 
m egrögzött olvasóm ániásként 
nemcsak a cikk első és utolsó ha
sábjait böngészi át?...

Megint csak egy költő szavai
hoz folyamodva: hogy mit rejt e ku
sza vad vadon? Hogy miért kellett a 
helyes nyelvművelő észrevételeket 
ködös és bizonytalan őstörténeti 
feltevésekkel és félremagyarázá
sokkal körülírni? Miért szükséges a 
hevenyészett vagy bikkfafejű félre- 
fordítások és a dadogó-akadozó- 
nyekergő tévébemondók megbírá- 
lásához finnugor tundrák ködbe
vesző genitálteoretikus spekuláció
ihoz folyamodni? - annak csak az a 
megmondhatója, aki... aki...

De Marad/unk csak egyelőre az 
élvvel kínáló közelben.

Halász Anna az utolsóelőtti be
kezdésben így szól a bukaresti tévé 
magyar nyelvű műsoráról: - "a ma
gyar adás hírrovatát bemondó, na
gyon bájos kislány már hónapok 
óta szerepel, de még mindég bele
belebotlik a szövegbe - pedig a fo
lyékony és értelmes olvasást elvben 
a négy elemiben kell megtanulni. 
Ez a szép kislány feltehetőleg érett
ségizett legalábbis, de sokszor kelti 
azt a benyomást, hogy nem érti, 
amit felolvas... Ha ennyi hónap 
alatt nem jött még bele a folyamatos 
és értelmes felolvasásba, ha nem 
tudja elég világosan, tisztán tagolni 
a szavakat, akkor vegyen magyar 
nyelvleckéket.. Vagy olvassa el el
őre a szöveget, ne akkor böngéssze 
vaktában, amikor ott ül a felvevő
gép előtt" stb.

így van! Sajnos, valóban ez a 
helyzet. Halász Anna észrevételei
hez még annyit hozzátehetni, hogy 
tulajdonképpen már azelőtt meg 
kellene tanulnia valakinek olvasni, 
mielőtt a képernyőről kezdi terjesz

teni a műveltséget Ha nem így van, 
az viszont nem az ő hibája, hanem 
azé, aki odatette.

Némi fenntartásaim Halász An
na cikkének utolsó állításával 
szemben is vannak: "Ui. Örömmel 
tapasztaltam, hogy Gödri Ildikó a 
televízióban már nagyon vigyáz a 
tagolt, érthető beszédre". ...Nem tu
dom, hogy a február tizennegyedi- 
kei magyar adás két szép bemondó 
kislánya közül G.I. volt-e az egyik; 
de az biztos, hogy az egyik rosszab
bul beszélt, mint a másik.

S most vágjunk a dolgok köze
pébe.

...És a tudományosság 
megejtő varázsa
Halász Anna színikritikusi 

kompetenciája elegendő volna ah
hoz, hogy megbíráljon egy rossz 
bemondónőt, de ő ezzel nem éri be, 
hanem magára ölti egy finnugrista 
schulfuchs talárját is; megirigyeli 
azokat a rádióbemondókat és isme
retterjesztő cikkentőket, akik min
den magyar szó, vagy legalábbis 
név megdumálásakor ragyogva el
gagyogják, hogy az vagy kölcsön
zés a szlávból, vagy a finnugor 
ősboróka tövén még egészen mást 
jelentett.

(A régi derék finnugorok az 
erőszakos, nagyképű és fáradhatat
lanul hülye filológusokat nevezték 
schulfuschnák; mai nyelvre fordítva 
ez tanróka lenne, a szélsőségesek 
azonban a maguk mindég utálatos- 
kodó m ódján katedrapatkánynak 
fordítják, ami jelzi, hogy hadilábon 
állnak a természetrajzzal.)

Nyelvművelőnk mit sem gon
dolva a költő figyelmeztetésével, 
hogy a múlt tengerének Hullámin 
holt fény s ködvárak lebegnek, témájá
hoz képest teljesen feleslegesen, e- 
lőadja, hogy Szabédi Lászlótól azt 
tanulta, "isten" szavunk eredetileg 
"őstehén" volt, s a Betlehem-Betlen 
analógiájára rövidült meg. (Ezt 
bezzeg meg tudta tőle tanulni, de a 
jót, azt nem!). "Különben is a tehén 
szó eredetileg az erdei szarvast, a 
magyar totemállatot jelölte, majd a 
szelídített szarvasmarhát bikástól; 
aztán a türk törzsekkel vándorolva 
megismerkedtek az igavonó ökör 
hasznával, a nevét (eredetileg ögiiz)

is átvették, majd letelepedve a szlá- 
voktól tanulták meg az istállós ál
lattartást, az apaállat gazdasági 
fontosságát, a nevét, a bikát is elfo
gadták vele együtt". Stb. stb. Ha 
most sorra (be)vesszük ezt a sok 
ógüzséget, minden világossá válhat 
előttünk: miért éneklik a regösök, 
hogy komor orrú bikát fejtem? Shogy 
azt viszont miért, ele se dalolják, 
hogy a bikának a szlávok segítségével 
találtuk meg a szarva közt a tógyit, s 
hogy a művelt Kelet-Európa segít
ségével a magyar tehenek is felis
merték az apaállat hasznosságát és 
gyerektartási pereket indítottak. 
Azt is hagyjuk, hogy az ögiiz az 
Ociisssal is azonos, és hagyjuk 
mind e mezőgazdasági malac- 
ságokat; csak annyit tegyünk szó
vá, hogy hajdanában, amikor még 
kódexeink a bőst, azaz szarvasmar
hát, ökröt valóban tehénnek fordít
ják, akkoriban a vacca e kódexek
ben: unó (CzF), aminek ha nincs is 
köze az isten szóhoz, a Juno istenné- 
hez lehet; Szabédi szerint is. Esze
rint hihetőbb, hogy az istenség 
eredetibb és jövőbeli - neve Ósjónó; 
ami bár szélsőségesen feminista ál
láspont, jobban hangzik, mint az 
óstehén.

Szélsőséges az a nézet is, hogy 
a Betlen család és helynév a Bethle
hem szó lekopása; valójában egy 
ótörök szóból ered inkább, ami kí
gyót jelent; erre vall a kígyós Bethle
nek címere is.

A legszélsőségesebb az a nézet, 
hogy odafenn a tundrán, totem és 
tabu okokból, az indiai vagy leg
alábbis déli szubtropikus vidéke
ken honos "tehén" nevet adták 
volna a rémszarvasoknak; még dr. 
Schulfuchsék etimológiai szótára is 
iráni eredetűnek tartja: dheina=bor- 
jas tehén, dhenu=(e]őstehén stb. 
(Hogy egynémely kódex a bőst te
hénnek fordítja, az nyilván a korai 
demokratikus látásmód következ
ménye: a csordában a tehenek vol
tak többségben). E szó eredete a 
szop(tat)ással van összefüggésben, 
ebből jön a tej szó is, amiből válha
tott egyesek szerint "tejény", te- 
hény: annak ellenére, hogy a te
hénből jön a tej; és nehezen hihető, 
hogy a szlávok előtt a bi...no, de 
pardon! Ne térjünk erre vissza.

Egyáltalán: a legeslegszélsősé
gesebb nézetek mindég totem-tabu 
tételekből erednek.

Hogy aszongya a rémszarvas 
nevét a tabu miatt nem volt szabad 
kimondani, s ezért hítták tehénnek. 
Akárcsak szegény mackó esetében.

Gyerekkoromban a rágógumi 
és a szívószál közös őseként árultak 
egy finom édességet: olyan volt, 
mint egy fekete, belül üres cipőfű
ző. Mivel akkor még termé- 
szetközelibb lények voltunk, 
formai analógiák révén ezt a nya
lánkságot medvesza.-nak hívtuk. 
Ám Margit néni, az iskolaszövetke
zet elárusítónője, úgy látszik, hitt 
ebben a totemállat-izében s megtil
totta ennek a szónak a kimondását, 
úgy kellett kérnünk, hogy "ánizsos 
szíjcukor". Ez rendben van. Ám ha

most jön nekem egy uráli sarki tan
róka, és azt fogja állítani, hogy haj
dan a vásárokban árult fél diónyi, 
fehér, labdacs-szerű pogácsácská- 
kat azért kellett ánizsos puszerlinek 
nevezni, és azért nem volt szabad 
kimondani az igazi nevét, vagyis 
hogy apáca.ing, mivel őseink az 
apácát is totemállatnak tartották - 
akkor kénytelen leszek Eddig és ne 
tovább! Quo usque tandem! Nicht vor 
dem Kind! és Itt és mást! ordítások
ban kitörni; vagy fájdalmasan fel
sóhajtani: Meddig még, Uram?

Lehet, hogy e megjegyzésekkel 
nyelvművelőnket nem tettem bol
doggá, de megint a költőt, vagyis 
Májkel Redfordot kell idéznem: Ki
nek virág kell, nem hord rózsaberket; A 
látni-vágyó napba nem tekint;... és fő
leg: - Nézd a világot: annyi milliója, S 
köztük valódi boldog oly kevés."

Egész világ
nem a mi birtokunk.
H.A. tanulmányának középívé

ben van még néhány termékeny ki
egészítésre ingerlő kitétel. Például: 
"...megdöbbenésemre Beke Gyuri 
kollégámtól hallottam, még akkor, 
amikor nem a Szent Korona elnöke 
(sic!) volt, hanem a Barátság húrjain 
című szép interjúsorozatát írta, 
egymás műveit fordító magyar és 
román írókról-költőkről: hogy az 
anyanyelv sínyli meg, ha más nyel
veket tanulunk".

Arról, hogy mije a Szent Koro
nának Beke Gyuri, majd más kon
textusban kell beszélnünk, és hogy 
egyáltalán mit tart Szent Koroná
nak H.A. Viszont, noha nem tarto
zom Beke köreihez és magam is 
tudom, hogy gyakran pontatlanul 
fejezi ki magát, meg vagyok győ
ződve, Beke ezt nem abban az érte
lemben mondta, amit Halász tu
lajdonít neki; hanem: az anyanyelv 
sínyli meg, ha más nyelven (és nem 
más nyelvet!) tanul valaki; azaz az 
iskolában nem anyanyelvén tanul. 
Ami általában igaz is.

Lehet tréfálkozni más pontat
lanságain, de nem szabad mindjárt 
vészterhes világnézeti kisiklást tu
lajdonítani a rosszul fogalmazó
nak. Hiszen lám: Halász is ezt írja, 
"a magyar költészet maga egy ófrancia 
Mária-himnusz gyönyörű fordításával 
kezdődik." Ebbe is bele lehetne köt
ni, hogy hát az urali-ősugor nyíre- 
sek fölött szálló darvak és vadrécék 
krúgatásai, az ögüz-tenyésztő türk 
vándorok bűvölő énekei, az apaál
lat hasznosságát felismerő szláv fe
jőnők végtelenbe kizengő alkonyi 
dalolásai semmi hatással nem vol- 
tak-e a magyar verselés kialakulá
sára? Még alliterálni sem tudná
nak, ha nem találkoztak volna egy 
ófrancia Máriával? Vagyis, ha azt 
állítom, hogy: Halász szerint az óf
rancia költészet nélkül nem kez
dődhetett volna el a magyar köl
tészet? Holott pontosan csak annyit 
akart mondani: "A magyar költé
szet első ismert, írott emléke" stb.

Az volna tehát a legjobb, ha 
mindenki azt mondaná, amit "egé
szen pontosan akart" mondani.
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BENŐ ATTILA

Szemj átékok
Megbocsátás
A gépfegyver ravaszához rozsdásodott 

az ujjad.
Lepelként terült a halálraítéltre a hó.
Nem volt erőd lőni.
Tavaszi eső csörgött alá a falhoz állított- 

nak sovány arcán, majd napsugár karcolta a 
bőrét, és még mindig nem tudtad a parancsot 
teljesíteni. Már azt kívántad, bárcsak ieen- 
gedni tudnád a fegyvert és elmenekülni vol
na erőd a növekvő forróságban.

O, csak ne nézett volna rád olyan bárány
szemekkel. Mint aki bűntelen.

Szánakozást keltő volt. Hajára, vállára 
száraz diófalevelek kezdtek hulini, és a gép
puska a kezedben még mindig nem dörrent 
el. És izmaid sem lazultak. Karod nem akart 
engedelmeskedni a megbocsátásodnak.

Hirtelen a hideg húsodba vágott. Élesen 
mint a sebész kése a beteg testébe. Elhatároz
tad, hogy valóban lőni fogsz. Legyen már 
vége a(z) (ön)kínzó jelenetnek.

Hirtelen jött lendületedben készen voltál 
a ravaszt meghúzni. De kezed, az ujjad to
vábbra sem engedelmeskedett. Hiábavaló 
kísérlet volt. Benned valaki más parancsolt 
az ujjadnak? Vagy izmaid annyira megkemé
nyedtek volna a lepergett hónapok alatt,

ORBÁN JÁNOS DÉNES:
Hümériúda

Holnap vonul a z ezred, hahó

írta: Troppauer Hümér
(Holnap nyugdíjba vonul végre 
ez az ezred is, lemoshatatlanul 
piszkosan liheg majd az emlékezés 
olajos v izű  oázisában.)

Galambbal még egyet röpültünk 
az oráni bordély fölött, 
este egy kávéházban ültünk, 
én szavaltam, ő köpködött, 
és ordítottunk, verekedtünk, 
és hangoztattuk szerfölött 
hogy mi vagyunk a helyőrség 
a piszkos ezredek mögött.

A z t  kérded, miért tettük?! Tahó! 
Holnap vonul az ezred, 
holnap vonul az ezred,
hahó!!!
*
Hason csúszva a könnyeken, 
a röhögéstől térden állva 
eltemettük az ezredet 
- titokban dicséretre várva.

hogy ellazulni is képtelenek voltak? Magad 
sem tudtad. Egyszerűen semmit se tehettél.

Novemberi szél borzolta a halálraítélt ha
ját. Kiáltani akartál, menekülésre bírni őt, de 
nem jött hang a torkodból!

Gyilkolásra ítéltek - állapítottad meg, és 
kezdted érezni önnön rabságod súlyát. A ha
lálraítélt szabadabb volt mint te. ő  nem kel
lett semmit se tegyen. Neked cselekedni 
kellett. Neked kellett cselekedni.

Lassan havazni kezdett. Újra tél lett.
Fegyvered előtt kegyelmet koldulón ő 

csak állt mozdulatlanul. Arcáról lepergett a 
vakolat.

A függöny és a gyík
Zöld szemű gyík les rád a függöny mö

gül.
Látod és mégsem látod. Talán csak sejte

lem az egész; fura álommá növő látomás.
Csak képzelődsz - biztatgatod magad, de 

ha a függöny meglebben, összerezzensz, 
mint az őzek vadászhangokat hallva. És ha 
elhalkul a szél és a függöny kijózanodik, újra 
megállapítod, hogy a függöny mögött tulaj
donképpen semmi sincs, bár nehezen tudod 
önmagad meggyőzni: a gyík szemének zöld 
pillantása oly eleven a bőrödön, mint egy 
friss seb.

Nézed, egyre merevenebben nézed a füg
gönyt, és nem nyúlsz hozzá hogy megiga
zítsd. Hátha mégis mögötte van a gyík?

Kettészelt naplemente
Ketten nézzük a levöröslő napot.
Szemeinkből fénypengék villannak és 

ketté szelik az izzó mindennapi csodát és 
körülötte a könnyű felhőket, mint az olló a 
szövetet.

Elveszünk a szemeink által kimetszett 
részben. Én csak az egyik részét látom az 
alkonyatnak, és te a másikat.

- Nézd az apró lángokat a napon! - mon
dod, de én nem látom őket. Az én napomon 
nincsenek apró lángok. AZ ÉN NAPOM 
EGY MÁSIK NAP.

- Cseréljünk napot! - mondom.
- Cseréljünk szemet! - válaszolod.
És döbbenten nézzük az érthetetlen, ket

tős naplementét.

HIBAIGAZÍTÁS
A Serény Múmia 6. számában Boér 

Géza sorskukac versének dm e helyesen 
sorskuruc.
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ROZSNYAI LÁSZLÓ 

Szkizoid álmok
Olyan szépen 
Születtél
M int a nemtelen perc 
M int a Hold 
És m int a halálsikoly 
Olyan szépen 
És elesetten
Hogy még a romos házfalak
A fasiszta egylet
És a kommunista párt
Is megkönnyezett
Olyan szépen lebegtél
Borzalom és álom közö tt
Hogy mindenki félte tt
És fé lt hogy nehogy megbántson
Olyan szépen könyörögtél
A Nagy Halál-Istennőnek
Hogy a valóság
Egy betört ablaküveggé vá lt
És te vigyázva
Esztétikusán
Vágtad fel ereidet
Vigyázva hogy
Minden tudatosan
És szépen történjen
Oly szépen
És a végsőkig tudatosan.

26 év
I t t  állok az esőben 
Magányban 
És össze akarom 
Húzni nemlétező 
Együttérzésből készült 
Esőkabátomat 
Egyszóval vizsgálom  
Hogy miért is 
És hogyan vagyok én 
Életben
Dacolva a matematika 
Összes törvényével 
Tehát i t t  állok a parton 
És a lomha bálnák 
Valamint a 
delfinek 
Szemevilágára 
figyelek s a 
A túlsó partra 
Mint, fároszra 
És ez m ost elég.

*  *  *

Szememben fény csillogott 
Vagy őrület
Elmondtam minden szembejövőnek 
Ti nem léteztek
Gyertek nézzétek meg a happeninget 
Ahol Isten elmondja 
Hogy tévedett
És házalóként más világot teremt 
Én csak öngyilkos leszek 
N yito tt szemű halott 
És eljönnek szép szerelmek 
Én azt mondom  
Nem!
Menjetek
És egy tea párájába burkolva 
Furcsa köd leszek.
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SEM - interjú
- Ki vagy Te,
Vermesser Levente?
- Hú, ez erős. Az őseim szászok lehettek, 

dupla vé, sch-val; milliomos (tűzoltó!) roko
nom még ma is így írja a nevét, odaát, Nyí
regyházán. Lépjünk tovább: valamikor, úgy 
a középkorban koldus voltam, később jezsu
ita szerzetes, a kíméletlenebb fajtából. Vagy- 
vagy. Egyébként ők/én - fura dolog, de én 
ezt mindig világok közötti utazásnak érez
tem, nem szkizofréniának. Talán ezért utá
lom olyan őszintén a pszichiátereket. Na 
mindegy. Végül is játszhatunk reggelig a sza
vakkal, az igazi nevet úgysem mondom el 
neked.

- Csíkszeredában születtél, hosszú ideig a Szé
kelyföldön éltél. Kisebb-nagyobb kitérők után Ko
lozsvár következett. Mit reméltél és mit kaptál 
ettől a várostól?

- Maradjunk egyelőre a Székelyföldnél 
meg a kitérőknél. - Bányászvároskában nőt
tem fel, csapszék, bunyók, Sergio Leone fil
m ekben látni ilyesmit. Aztán az atyám: 
veretes magyar ember, abból a régi anyagból, 
ami száz évig is kitart. Színes volt a gyermek
korom. Emlékszem, egyszer összebalhézunk 
az udvarhelyi barátnőmmel, azt mondja ne
kem, kispolgárok vagytok, te is meg a csalá
d o d  is, gondo lom  sé rtésn ek  szán ta . 
Kijavítottam azért, hogy bányászcsalád. Mert: 
házkutatások, néhány láda sör, verik közben 
az öregek a blattot, káromkodnak; Fradi - 
Újpest meccs, a Petőfi rádión hallgattuk min
dig, iszonyúan recsegett. Bányásznap, tivor
nyák reggelig.

Apropó sörök. Nyolcvankilencben meg
je len t egy versem  a M űhelysarokban  
(Utunk), díjazták, valami húsz üveg sört ért 
akkor. Te jó ég, közel két tucat, adómentesen, 
az akkori honoráriumból...

- És Kolozsvár?
-  Nézd, mikor én feljöttem Kolozsvárra, 

úgy tűnt, ez lesz az a pont - centrum? -, 
ahonnan érdemes elindulni, ahová érdemes 
visszatérni is. Tágabban: Kolozsvár a jó gon
dolatok kikötője. És én hittem ebben, majd
nem  m ásfé l-két évig! H ogy itt  van  a 
N yevszkij P roszpekt, sé tá lgatunk , Né- 
va/Szam os, vadkacsák nem, de sirályok.

K.L; K.A; S.D; T.A;: Qm nélkül

Matrózok, hajópincérek, persze. Mariníro- 
zott ponty a Halászban. Na oké, eltelik há
rom év, jön az új kor, a szárazföldet hozza. 
Mindenben. Hamburgeragyat és tizenhétle- 
jes forintot. Kilencvenben egy merész ötlettel 
fölhajóztál Esztergomig és ezt elmondhattad 
az embereknek, mert úgy érezted, figyelnek 
rád. Most? Süllyedőben a kismagyar, kis-eu- 
rópai kikötő. Lehet, hogy nem így kell egy 
várost megismerni, ilyen beteg szemekkel, 
nem tudom.

- Számodra mit jelentett az Éber?
- Egy röpke sejtés, talán. Ha Kavafiszt, 

Rilkét olvastál és erről fennhangon morfon
dírozni kezdtél, már nem volt kóser. Annak 
a húsz embernek, aki leszakadt, eltűnt. Ma
radtunk öten, passz. Nem akarok erről be
szélni. Éber? Felszín és mélység. Külön 
nyelv, általunk teremtett kozmogóniával, 
mitikus lényekkel. Közös játék, közös játsz
mák, ez volt benne a szép. Valahogy szétfor- 
gácsolódott, magam sem tudom, miért.

- Egyesek bohémnak tartanak, mások úgy em
legetnek, mint "szertelenzsenit..."

- Hát... Van erre egy mondatom, illetve 
egy idézetem, Kung mestertől. "Nem törő
döm azzal, hogy az emberek nem ismernek. 
Azzal törődöm, hogy nem ismerem az embe
reket."

-És... Hogyan tovább?
- Végre egy gyönyörteljes kérdés. Ha 

majd annyi pénzem és időm lesz, vásárolok 
egy ír szettert, elolvasom Musil: "A tulajdon
ságok nélküli ember" c. művét; normális bél
színt eszem, Chateaubriand-módra. C'est 
tout.

- Végezetül: Hogy érzed magad "ebben " az 
irodalomban ? Milyenek a kapcsolataid a magyar- 
országi fiatalokkal ?

- Nem tartom magam írónak, erre a kö
zölt versek mennyisége és/vagy minősége 
alapján se lenne reális lehetőségem. A ma
gyarországi fiatalokkal jó kapcsolataim van
nak, említenék néhány nevet: Kun Árpád, 
Térey János, Vörös István; Borbély Szilárddal 
meg Kemény Istvánnal még levelet is vál
tunk, olykor. Nagyjából ennyi, azt hiszem.

írásról, még. Legyen most két tartópillér. 
Az egyik Hölderlin, akit nagyon szeretek, a 
másik K.Jakab Antal mondata, 1992 őszéről 
őrzöm: "Úgy vélem, a líra az maga a szabad
ság." Mit mondjak, ennél többet? Szeretnék 
szép verseket írni.

Lejegyezte FEKETE VINCE

VERMESSER LEVENTE

Egy vándor 
fö Ijegy zéseiből
Ez az a hely, a romok mögül 
előbukkan a kezdet, 
töprengőn, régi és új közö tt 
varázsolnak a Véneid

A ki a tűnődésé volt, 
abból m ost fá t növelnek, 
megrajzolják a kitagadottat, 
őneki adják a földet.

Ó, milyen furán használják az időt! 
Sírnak megjátszanak a fénnyel, 
könnycseppből indul ég és tenger, 
igen, emlékszem ezekre még.

A test erőt akart, a lélek titkokat, 
én csupán egy nevet akartam, 
rám néztek akkor, szánakozva:

- lßgyen hát belőled Ember.

A csodatevő látogatása
Nem tudom, ilyennek képzeltek-e mind, 
legendáik erről nem beszélnek, 
kunyhójuk sarkában o tt van a tükör, 
keresztet hordanak és férgeket esznek,

tanítgatom őket, de mindez oly kevés,

I legyintenek csak, keserűn nevetve, 
azt mondják, ők a halhatatlanok, 
és égboltjuk a kezdet óta szürke.

i

Tordai Attila rajza
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ÁBRAHÁM JÁNOS

Tubica
A sulájban egyedül Tubica ért 

valamit. A többinek lőttek. Min
dennek. Akár jó tanuló valaki, 
akár nem. Én nem voltam jó ta
nuló. Egyedül én nem tudtam 
m egírni a dolgozatot. Húszán 
voltunk az osztályban, s egyedül 
én nem  írtam  meg. Van pala
vessző, van 2B ceruza, 3B ceruza, 
HB ceruza. Van egyvonalas, van 
kétvonalas, van háromvonalas 
füzet. Ferdén le, ferdén fel. Meg 
tudtam  volna írni, de nem akar
tam. Rágtam a toliamat, aztán a 
padra  nyom tam  a tollhegyet, 
hogy szárnyai nőttek. Tettem 
magam, hogy akarat és buzga
lom feszíti a mellemet, de hiába: 
nincs szerszámom. Van, amikor 
nem segít az ambíció. S bizony el 
is hitték nekem.

Csak egy évvel azelőtt jöttem 
rá, hogy milyen szép lány Tubica. 
Velünk járt ő is sulájba, hiába volt 
a tarátó leánya. Nem küldték vá
rosra, képzőbe, zárdába, interná
tusba, vagy mit tudom én. Ve
lünk járt, osztálytársak voltunk. 
Első padsor: az első és második 
osztályé. Tábla, katedra, fásláda, 
színes térképek a falon. És egy 
fekete dobkályha a sarokban. 
Punktum . A felsősök osztálya 
külön teremben volt, s ott még 
voltak anatómiai poszterek is a 
falon. Egy szív- és vérkeringés 
rendszer ábrája kék és piros du- 
tyé-vino ér-csermelyekkel, hogy 
jól meg lehessen különböztetni a 
vér tú rre tú r  ú tját; egy nagy 
csonttalan  izom pacsirta képe 
győztes kiállásával az ember 
izomrendszerét szemléltette; egy 
óriási színes földgömb, a konti
nenseket és tengereket ábrázolta 
a délkörökkel, kiket hívnak még 
paralelláknak is; egy kurblival 
mozgatható égi szerkentyű rém 
élvezetesen produkálta a Föld és 
a Hold körmozgását és haladását 
egymáshoz és a Nap állásához 
képest, amiből ki lehetett olvasni 
az évszakok váltakozását vala
m ilyen láthatatlan tengelygör
bülés okán, valamint a nappalok 
és az éjszakák váltakozását. Ezen 
kívül semmi, de semmi érdekes 
nem volt a sulájban.

Tubicáéknál a szolgálati la
kásban kristálypoharak voltak a 
sok kerek csipkével fedett kasz- 
tenen, m int akármelyik falusi 
házban; az anyukája mélyen ki
vágott ruhákat viselt, különösen 
amikor vendégségbe jött Katzel 
jegyző úr családja és Saroglya 
tiszteletes úr, vulgo: Gúnár. Volt 
rádiójuk is, ami azért jó, mert ze

nehallgatás ürügyén minden to
vábbi nélkül befogadtak engem 
is az elit bandába, sőt nagyon elé
gedettek voltak, még meg is tap
soltak, amikor filhallásra bár
mely zenedarabot, még a ver
senyműveket is újrajátszottam a 
rádió után. A teljesítmény nekem 
is jól jött, mert állandóan Tubicá- 
val lehettem. Míg a felnőttek id- 
dogáltak, kártyáztak, römiztek 
és összegabalyodtak, mi, gyere
kek hol egy-egy tortaszeletet szo
rongattunk a kezünkben, hol az 
asztal alatt bújócskáztunk. Zsen- 
dice bújkálási mániáját ugyanis - 
ha mondhatom így - átörökítet
tem Tubicára. Néha úgy el-elbúj- 
tunk, hogy kereshettek ezer- 
egyig; csak órák múlva kerül
tünk elé.

Volt úgy, hogy a felnőttek 
rend ürügyén fotelbe ültettek, s 
valaki úrféle tanfelügyelő bácsi, 
aki előtt produkáltatok mint va
lami muzikális medvét, az ar
comba csípett, aztán a Tubicáéba 
is. Ez fájt. Jobban fájt, mint a saját 
fizimiskámon a lekezelés. "Mi le
szel, ha nagy leszel, tökmag?" 
Jólnevelt gyerek voltam, vagy 
leg a láb b is  m eg já tszo ttam , 
mondtam az igazat "Matróz és 
tengerész." Erre nem számítottak 
a logikára sokat adó felnőttek. El
várták volna, hogy Hegyi Mo
zart, Havasi Beethoven vagy 
éppenséggel Pataki János Sebes
tyén, alias Johannes Sebastian 
Bach legyek. "Mért éppen tenge
rész - kérdezték megrökönyöd
ve." "Mert szeretem a tengert" - 
mondtam, holott még nagyvizet 
sem láttam addig, nemhogy ten
gert. De bennem már akkor így - 
ha jól mondom - fordított módra 
működött néha a logika. Bántott, 
hogy D udum ékészum brónak, 
tökmagnak titulált a csávó.

Az iskolában megnyúlnak a 
gyerekek. Tubica lábai a második 
osztályra  hosszabbak lettek, 
mint azelőtt voltak. S hogy tu
dott ugrani velük! A család úgy 
döntött, hogy érettségi után test- 
nevelési főiskolába megy. Érett
ségi? Testnevelési Főiskola? Az 
mi? Érettnek talán elég érett va
gyok már, gondoltam, de egyet
len p id  szervem kivételével azt 
még nem tapasztaltam, hogy a 
testet is nevelni lehet. Növés és 
nevelés valam iképpen egybe
folyt még csikó-agyamban, s azt 
hittem, valamiféle művi úton tör
ténő testépítésről lehet szó. Nem 
is sokat tévedtem. Mindenesetre 
nyomban elhatároztam, hogy én

is tornatanár leszek. Miért? Mert 
szerettem Tubicával ugrani. Jó 
volt repülni, s utána lepuffanni a 
homokra.

A ztán érte lm etlenné  vá lt 
minden. Hirtelen tört fel az értel
metlenség. Bemelegítő köröket 
futottunk szakadatlanul, a salak 
vöröslött, a mellünk izzadt, ha
junk lobogott, nemegyszer sze
münkbe csapott, s én egyszerre 
nem értettem, hova m ind fu
tunk? A saját lábnyomainkat ker
getjük? Vagy épp fordítva: ke
ressük a lábnyomainkat? Megáll
tam. Tubicát ez nem izgatta. Ede- 
satyja, Pamfil direktor úr morálja 
és útravalója m űködött benne: 
"Ha az ember elkezd valamit, fe
jezze be". Ez is a lekvári bölcsel
mek egyike. Tubica futott még 
néhány salakhosszat, aztán meg
állt ő is. Mert jobban tetszett neki 
a kásakóstolgatás, mint a céltalan 
futás. Csak azt sajnálta, hogy leg
alább egyszer nem állhat fel a 
győzelmi dobogóra. "Nem baj - 
vigasztaltam -. Őseink sem vol
tak olimpikonok." Tubica rám 
nézett, én meg makacsul hajto
gattam, mint egy hangágyásba 
rekedt rossz gramofon, hova, mi
nek és meddig mind futunk ál
landóan? így, lekvári m ódra. 
Ugyanis kezdtem már érezni, 
hogy kezd fogyni orrom elől a 
levegő. Tubica figyelmeztetett: 
ez így nem jó; kezdtem érezni, hogy 
kezd...

A módszertannal kezdődött a
baj. Nem is annyira a tannal, 
mint inkább magával a módszer
rel. Az első osztállyal. Az írásje
lekkel. A körökkel, vonalakkal, 
pálcákkal, horgokkal. A nyeles és 
a fordított korbácsokkal. Van 
egy-, van két- és háromvonalas 
füzet. Ferdén fel és ferdén le. Vi
gyázzunk, ne menjünk ki a vo
nalból. Most kell megszokni a 
pászmás egyenletességet, hogy 
később se radírozzunk. Mintha a 
radírozás valamiféle jóvátétel 
vagy a bűn rejtegetése volna. A 
rend, az illem és az erkölcs pedig 
az, hogy a HB ceruza a vonalon 
járjon. Ferdén fel, ferdén le. Min
dennap nyolctól tizenkettőig. Az 
heti huszonnégy óra. Gyűlt ben
nem a rémület, s nem azért, mint
ha nem bírtam  volna. Mégis 
elhatároztam, nem leszek peda
gógus soha.

Van ilyen individualista ál
láspon t. D isznóság , ha úgy  
vesszük. Hálás kellett volna 
hogy legyek azoknak, akik a be
tűvetésre tanítottak. De micsiná- 
jak, ha éjjelente még a párnám 
alól is mind tojáskák, horgok, 
pálcák, korbácsok bújtak elő; tört 
lábú R-ek és néma M-ek mász
káltak ferdén fel, ferdén le a vo- 
nalkákon. Valahogy nem tudtam 
és nem is akaródzott nekem csi
nálni. Mindenki tudta és akarta 
csinálni, csak nálam gyűlt napról 
napra, amit nem tudok vagy nem

akarok csinálni. Ez még jobban 
felbőszített, m ert úgy látszott, 
hogy semmirekellő káncsizsáne- 
mákhó leszek. M ert úgy tudd  
meg: rom áknál nem tudni és 
sem m irevalónak lenni egy és 
ugyanaz a káncsizsánemákhó. Ez 
belülről rémesen birizgált, anél
kül, hogy bárkinek is szóltam 
volna róla. Bántott, hogy hajszá
lakban botiok meg, a többiek 
meg látják kínlódásom at, sőt 
nyíltan élvezik, hogy az, akinek 
rajkó-hegedűjét a felnőttek is 
megcsodálták már, közönséges 
ostoba, lemarad, mindenképpen 
kilóg a sorból. De elkeserített és 
rémesen dühített az is, hogy en
gedelmesen megjátsszék a pe
dáns általános iskolást, ugyan
akkor irigyeltem is őket. Főleg 
Tubicát, alá mindent jól tudott 
csinálni. A hangja olyan fals volt, 
hogy falra lehetett mászni tőle, és 
ahogy lebiggyesztette az ajkát, 
amikor kioktatott, az maga volt a 
szándékkal sértő gúny. Alig vár
tam, hogy valami jó búvóhelyre 
cipeljem, és én kerekedjek felül.

Amint mondtam, a sulájban 
szám om ra lőttek m indennek. 
Akár figyelsz, akár nem, min
denképpen lőttek. így van, ha 
nem a gyerek fontos, hanem az 
óravázlat, a jegyzet, a szabály, a 
beszámoló. Ferdén le, ferdén fel. 
Főleg Corinánál. Mert Pamfil - 
dicsérem a mentalitását - leg
többször bagózott az összes isko
lai szabályzatra. Neki megvolt a 
maga sajátos nevelési módszere, 
mint valami rendkívüli egyetemi 
tanárnak, őkelm e jobbára sza- 
badelmú pedagógiát folytatott. 
De amikor históriát, földrajzot, 
grammatikát és tudományos be
melegítéseket tartott, Pamfil is, 
Corina is csak fújta a magáét. Ha 
rájuk se hederintesz, akkor még 
lehet valamit kezdeményezni a 
sulájban is, például a pad alatt 
olvasni, vagy lábtükörrel bevilá
gítani a Corina szoknyája alá. Fa
ja combjai vannak, és p id -p id  
bugyija. Én már vigyilálás útján 
meggusztáltam néhányszor. De 
Pamfillal nem volt mit kezdeni. 
Pamfil nem bírta elviselni, hogy 
jelenlétében olvassak. Amikor 
nagyritkán tanteremben tartotta 
az órát, mindenáron szórakoz
tatni akart a dumájával. Képte
lenség volt egy ilyen becsvágyó 
pali jelenlétében olvasni. Azt 
mondta nekem: nincs vörös vi
rág az Aranyosban. Amíg itt va
gyok, ne is keresd. A barom. 
Hogy tudtam rühellni!

Nem is tudom, hogy hívhat
nak egy embert Omnia Pamfil- 
nak, aki ráadásul még játssza is a 
jóságos, szelíd férfiút, mivel nem 
veri a bandát, legfeljebb a nebu
lók pajeszát egyengeti-húzza- 
csipdesi meg néha egy kicsit. 
Amikor van oka rá. Legalább 
húsz esztendőt rótt le már a szel
lem szolgálatában, ami lekvári
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viszonylatban azt jelenti, hogy a 
nebulókat a fűrészelő bakhoz, az 
ólakhoz, a trágyadombhoz vagy 
az iskolakert ágyásaihoz és par
celláihoz vezérelte. Irószerszá- 
murtk rendszerint lapát, fűrész, 
fejsze, vasvilla, kapa, gereblye, 
kézbeli kosár, talicska, acatoló 
bot és egy deberke formájú ró
zsás öntöző volt. A földrajz- és 
agrártudomány dm ű fejezeteket 
rendszerint talicskával, seprűvel 
és szemétlapáttal vettük át, utána 
kapával egyengettük el, villával 
fo rg a ttu k  m eg és gyű jtö ttük  
össze a természetrajzot, végül ge- 
reblyével egyengettük, porha- 
nyósítottuk és tisztítottuk fel a 
történelm et. M iután a trágya
domb megnőtt, a szerves kémia 
zamatos kipárolgásait kiskosa
rakban és talicskában hordtuk az 
ágyásokra. Volt úgy, hogy a gyü
mölcsösben a lombfűrész, a met
szőolló és a háti permetezőgép 
képviselte a legfejlettebb techni
kát, a bordói lé és az N-K-P hár
masegysége pedig azt a m odem 
technológiát, amit manapság ke- 
mizálásnak neveznek. Az Ara
nyos-parti fűzek rejtekében néha 
halfogó varsákat helyeztünk el, 
mint a világjáró halászok a Föld 
langyosabb  tengerein . Tudo
mány és kaland némiképp össze
fonódott, s mi bizony élveztük a 
szabad m ozgást és összefonó
dást. K ülönösképpen én, aki 
m indig a győzedelmes Tubica 
szoknyája körül kavartam a sze
let. A legszebb az volt, amikor a 
varsába szorult kishalakat külön 
kellett választani a nagyobbacs
ka halaktól. Egészen nagy halak 
ugyanis sohasem vetődtek a há
lóba. Honnan, ha az Aranyosban 
sincs? - válaszolta türelmetlenke
dő kérdésünkre Pamfil tanító úr. 
Ejsze Aranyosbányán, kit Marga 
naccsám nevez Ofíenbachnak, 
Felsőpataknak is, az ércdúsító sa- 
vas-zagyos-lúgos nedveit egye
nest a folyóba irányítják, s az 
megöli a halakat, még mielőtt 
delfin-nagyságúra duzzadhatná
nak. Én m ár láttam Verespatakon 
a Csetátye alatt, hogy a víz tény
legesen veres színt vált, m int a 
lakmuszpapír a sok kemikáliától. 
Akkor hát ne csodálkozzunk, ha 
gyérül a folyóban a halállomány, 
így okított bennünket Pamfil ta
nító úr, a polluádó és a környe
zetvédelem kérdéseiben messze 
megelőzve korát. Jóformán az 
egész oktatásunkat kihelyezte a 
természet szent templomába, a 
gyümölcsfák közé és a krumpli
földekre, sőt néha még a muntyá- 
ra  is e ls é tá lt  v e lü n k , hogy 
gyűjtögessünk ércvirágot és fél
értékes drágaköveket. Agrártu
dom ány és ásvány tan  tek in 
tetében ken tér be vertük volna az 
ország bármelyik iskoláját. Tán 
még a középiskolákat is. A zsen
ge aprónép pedig nem háládat- 
lankodott egy élő szikrát sem.

Szokva volt az efféle szellemi te
vékenységgel már otthonról, hi
szen élete jórészét a családban is 
munkálkodással töltötte a termé
szet szent ölén; nem kellett na
gyon megerőltetnie magát, hogy 
szép előrehaladást mutasson fel 
kirándulásos tanulmányaiban. 
Nem így az olvasás, számolás, 
versmondás, história és a vallási 
példázatok elsajátításában és fel
mondásában, amely valameny- 
n y iü n k n é l ep id ém iaszerű en  
nehézségekbe ütközött. De min
dent kárpótolt a természet-tudo
mány. Azt vágtuk, mint Szalai a 
szappant.

Munka végeztével a termé

keny palánták birodalmában jó 
és gyakorlatias érzékű tanítónk 
halomba terelt bennünket, s talán 
kitüntetés vagy fizetség gyanánt 
arra buzdított, hogy gyújtsunk rá 
egy nótára. Legyen valami örö
m ünk is a serénykedés után. 
"Gyerekek - m ondta - tudom, 
hogy kissé fáradtak vagytok a 
szellem i szo lgálattó l, de így 
edződtök, így szoktok hozzá a 
körülményekhez. Bárhová is állít 
benneteket az élet, most már 
megálltok a saját lábatokon, kö
szöntsétek énekkel a tavaszt."

De hét esztendő alatt mind
össze egyetlen indulóra vagy 
himnuszra tanított meg, ezért az
tán mindig a Trejászke rezsélé in 
pácse sí onor kezdetű himnusz 
szívbemarkoló dallamával kö
szöntöttük a tavaszt. Annál is in

kább, mert a zecse máj hármasere
jű ünnepéhez közeledtünk, ami
ből azonban  én csak k e ttő t 
tudtam megjegyezni. Május tize
dikén voltaképpen azt ünnepel
tük, hogy ezen a napon hoztunk 
magunknak királyt külföldről, s 
erre a napra esik a függetlenségi 
háború győzelme is. Mi azonban 
leginkább az agrárszellem győ
zelmét ünnepeltük az iskolakert
ben.

Pamfil tanító úrnak elvi jelle
gű ellentétei voltak Corinával, 
aki kifogásolta kollégájának azt a 
praxisát, amit - úgymond - a szel
lem szolgálatában tölt el nebuló
ival az isko la  m in teg y  két-

hektáros kertjében. A észcsiszoló 
munka a kertben azzal kezdő
dött, hogy összeszedtük a köve
ket a zö ldséges ágyásoknak 
kijelölt területekről és a krumpli
földről, mert nálunkfelé még a 
nagyhatárban is úgy hívják a kö
veket: "dobd másnak", s bizony 
ki-ki át is hajigálja a tojásnyi kö
veket a szomszédföldekre. De 
óvatlan pillanatban a kövek on
nan ugyanazon törvény szelle
mében visszakerülnek eredeti 
helyükre, m ert a szomszéd is 
"dobd másnak" szólítja őket, így 
aztán semmi áron nem lehetett 
megszabadulni a kapacsendítő, 
ekedöcdntő, sőt teljesen kifordí
tó kövektől. Ezért Pamfil tanító 
úr újított a lekvári törvényen, s 
azokat a kisebb-nagyobb ke
mény jószágokat, melyeket ad

dig könnyelműen és felelőtlenül 
mindenki "dobd másnak" neve
ze tt, a leg h a tá ro zo ttab b an , 
mondhatni fegyelmező eréllyel 
"hord a kert alá"-nak keresztelte 
át. A zsenge aprónép tehát, mi
után egy kis dűlőutat rakott ki 
tojáskövekkel, sőt az ágy ások kö
zötti barázdákat is közművesí- 
tette, szorgosan foglalatoskodott 
a 'hord a kert alá" nevezetű jószá
gokkal. Máskor felfűrészelt és 
apróra hasított egy rakás tűzifát.

Egy napon Pamfil tanító úr 
azon a címen, hogy tanulóinak 
mélyebb bepillantást nyújtson a 
természetbe, a budit is kihordat- 
ta a földekre. Persze nem akármi
lyen kontár megoldással, ved
rekkel, lapáttal, ilyesmivel; őkel- 
me gépesítette a műveletet. Vala
mely építőtelepről beszerzett egy 
bádoghasú talicskát, egy csörlő 
segítségével leeresztett és függé
lyes helyzetbe rögzített két nebu
lót a budiban, hogy az oldal
deszkák lefeszítésével keletke
zett nyíláson boldogan töltsék fel 
a talicskát a növények várva várt 
tápanyagával. A veremben tevé
kenykedő legénykék kissé bűzös 
foglalatosságát is természettu
dománynak könyvelte el.

Az ilyesféle szellemi tevé
kenység ellen Corina igen vehe
mensen kikelt és elmarasztaló 
kifogásokat emelt. Mert ő urakat, 
minisztereket és tudósokat akart 
volnanevelnibelőlünkvalameny- 
nyiünkből, igaziból. Tökéletlen 
szellemi képzettségem ellenére 
egyből felmértem, milyen kala
majka veszi kezdetét ebből a do
logból, s bizony Corina pártjára 
álltam; én lettem a tanítónő és a 
szellem oldalán a szószóló. Ami
vel persze rossz pontot szerez
tem  Pam fil tanító  ú rnál, aki 
ellenszenves, dologkerülő ellen
zékiségemet akkor sem felejtette 
el, amikor győzedelmes kislánya 
oldalán leendő vejeként léptem 
fel. Pedig akkor m ár a bárói 
Könyvházban neve etimológiá
ját is kibogoztam vala- mennyire.

Pamfilia az ókorban állítólag 
ország volt, mert Pál apostol, mi
után megvakította a pártusi ha
m is p ró fé tá t, az ö rdöngös 
Bárjézust, Pamfiliába ment, an
nak is Perga nevű városába, mely 
Pisindiától csak egy kőhajítás- 
nyira volt. Ott szólt Pál apostol a 
gyülekezethez: - Izrael fiai, hall
játok meg - és felmondta nekik a 
zsidók történetét Csak azt aka
rom ebből kihozni, hogy ha nem 
is épp Pam filiában született, 
azért Pamfil tanító előkelő ősi 
nyámurengi volt. Hát még a le
ánya, a Viktóriából kicsinyített 
Turica-Tubica, a csodálatos töl
tött galamb!

A természet ölén zajló stúdiu
mok során én általában az olyan

» » »  folytatás a 10. oldalon
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» > »  folytatás a 9. oldalról

helyeket szerettem, ahol egy-két 
rendes lány is kóválygott. Ahol 
legalább két csaj volt, ott már a 
csikó Picula nem unatkozott. 
Azért kellett két csaj, hogy ha az 
egyiknek nem smaíkkolt a fizi
miskám vagy a szövegem, a má
sik harap jon  rám . Olyan pá
rosítást még nem hajtott végre az 
úristen, hogy két barátnőnek tel
jesen egyforma ízlése legyen. Ha 
az egyik csaj rühellt, a másiknál 
biztos sikerem volt. A diri lánya 
egész rendes kis dámapalánta 
volt, ámbár nem tudom, a diri 
mért volt diri, amikor csak tanító. 
Mit kell igazgatni egy olyan lep
ra iskolán, amelynek az egész 
tantestülete két személyből áll? 
Igaz, harmadiknak minden ked
den és pénteken egy-egy órára 
besegített nekik Gúnár tiszteletes 
úr, amikor vallásórát tartott, de 
lényegében mégiscsak Corina éa 
Pamfil nyúzta a szorgalmunkat, 
tágította a gógyinkat, smirglizte 
a jellemünket, senki más. Pamfil 
tanító játszta a dirit is, mert neki 
rangsor is kellett. Még véletlenül 
sem neveztük tanító úrnak, csak 
igazgató úrnak, mert erre rém ér
zéki volt, ahogy Orda Kornél 
mondta. Én minden hepdásko- 
dás nélkül el tudtam fogadni a 
diriségét, meg tudtam bocsátani 
neki, hogy ott is igazgat, ahol 
nincsen semmi igazgatnivaló, de 
mindezt csak azért, mert olyan 
rém rendes lánya volt. Tényleg. 
Irtó rendes csaj volt az a Ids tö
mött Viktorica, akit családiasán 
úgy becéztünk, hogy Tubica. 
Olyan is volt, mint egy kis töltött
galamb. Alig volt tízéves, és már 
olyan cubákja volt, hogy bele kell 
pusztulni. Bírtam az alkatát na
gyon. Meg a dumáját. Meg a szép 
macska-pofikájáL Az egész lányt 
rémesen bírtam.

Főképp azt szerettem, hogy 
nem locsogott folyton, hanem fiú 
módra, kimérten és megfontol
tan beszélt. Nem bírom, ha egy 
genny alak folyton locsog, hetet- 
havat, tücsköt-bogarat össze
hord, és m eg van győződve, 
hogy el kell- ájulni a dumájától. 
Az ilyen pali szája, akár fiú, akár 
lány, tisztára rucasegg; csak úgy 
ömlik belőle a sok undok, méreg
zöld hadova. Tubicát imádtam, ő 
nem volt szájmenős, épphogy 
megfontoltan mérte a szavakat. 
Amellett épületes csaj volt úgy 
alkatilag, guszta cubákkal, finom 
pofával, csókolni való popsival, 
imádni való, épp csak kiütköző 
rózsab im bó d id ikkel, szóval 
mindenképpen aranyos csaj, aki
nek egészséges fejlettségéről azt 
szokták mondani, hogy meg van 
teremve. Na, ez a Tubica úgy 
meg volt teremve, hogy öröm 
volt ránézni. Korához képest ta
lán túl fejlett is volt, de én már 
akkor a telt idomokért, a rene

szánsz-szépségért rajongtam , 
amikor hírét se hallottam a rene
szánsznak. Éppen influenzás 
volt, amikor belészerettem, és 
olyan édesen  m ondta , hogy 
"dines sebbi bajob, csak beghűl- 
teb", hogy az egész rohadt influ
enzás n y a v a ly á t m agam ra 
vállaltam volna, ha tudom, hogy 
ezzel segítek rajta. "Deb baj, 
mondtam az ő stílusában, én bajd 
beggyógyítlak", és röhögünk 
mind a ketten az eseten. Bírtam, 
hogy nem izgatja magát különö
sebben a hűlése miatt, én pedig 
szereztem neki jóféle teafőzete
ket vajákos néném-ángyómtól, 
Vén Tánától, és állandóan mel
lette voltam, őrködtem az egész
sége fölött, mint egy hűséges, 
Ion esős pofájú eb. Szóval már ak
kor értettem a zsugát, mert ugye 
bajban ismerszik meg a barát. És 
ha egy csaj barátnak elfogad, ak
kor már tudhatod, mi követke
zik. Akkor már nyert ügyed van.

Volt egy eset, amikor már 
tényleg smároltunk. A fáskamrá
ban éppen a rollerét roperáltam. 
Egy kicsit húztam is, hogy a rol
ler nem csajnak való; ha valaki 
nőnek születik, akkor babázzék, 
gyerekkocsikázzék, főzőcskéz- 
zen, meg minden. Rollert, autói, 
traktort, mozdonyt és egyéb jár
művet bízzon a fiúkra. De nem 
akartam nagyon húzni, nehogy 
megsértődjék. A legjobb, ha az 
ember csínján bánik a nőkkel. 
Csak addig húz egy ilyen dundi 
dámapalántát, amíg lehúzza a 
bugyikáját is, ha épp úgy adódik. 
De az rém kényes dolog, mert a 
csaj úgy van megcsinálva, hogy 
akármilyen kicsi, majrézzék, mi
kor a lényeghez közelednek hol
mi idegen kezek. Ők is szeretnék 
a dolgot, az nem vitás, de félnek. 
Nem tudják, mitől, de félnek. 
Meg aztán pokoli nehéz is elkez
deni a dolgot. Különösen az ilyen 
kicsikkel. A nagy nőkkel bizo
nyára könnyebb. Ahogy láttam, 
de akkor még nem tapasztaltam, 
a nagy nőkkel sokkal inkább és 
könnyebb a dolog, ami távolról 
sem azt jelenti, hogy a dámapa
lánta egy jégcsap. Mikor belejött, 
úgy smárolt, hogy fulladt meg. 
Utána teljesen érthetetlenül a 
szeméből kipottyant egy könny
csepp. Egyetlenegy és akkora, 
m int egy gyémántcsepp. Egy 
fürjtojásnyi gyönyörű ékkő. Öre
gem, nem tudom, miért, de ez 
pokolian kiborított. Elbődült 
bennem a lélek, szabályos zoko
gásba törtem ki. Tubica kezdett 
vigasztalni. Azt mondta, ne tö
rődjek, örömkönny az csupán, 
de engem már nem lehetett meg
vigasztalni. Soha senkit nem lát
tam örömében sírni, muszáj volt 
törődnöm, ha pont az kezd el 
könnyezni, akit szeretek. Volta
képpen ő sem sírt, csak kipoty- 
tyant a könnye. A fürj örömében 
to jást tojik , a d ám ap a lán ta

könnyet ejt. De miért? A smáro- 
lástól? Hát mit képzel: engem kő
bölcsőben ringattak? Be akartam 
beszé ln i m agam nak , hogy 
könnyekig meghatott a csókja, 
mert azt hittem, értelmiségi kö
rökben az az illem, hogy amikor 
először igaziból smárol, sírjon is 
az ember fia. Ez volt a maximum, 
ameddig Tubicával eljutottunk, 
esküszöm. Pedig, ha rajtam áll, 
tovább is mentem volna. A vég
kifejletig, hogy úgy mondjam. 
De akkor ő elkezd könnyezni. 
Vannak lányok, akiknél az ember 
sohasem tudja megérteni, mi ba
juk.

- Az én apukám irtózatosan 
feledékeny - állt elő egyszer Tu
bica.

- Hogyhogy?
- Tegnap elment vadászni, de 

a puskáját itthon felejtette.
- Remélem, visszatért érte.
- Dehogy tért. Csak este jött 

meg és hozott anyunak két nyu- 
lat, hogy készítse meg őket vada
sán.

- Hát hogy? Ha nem volt pus
kája.

- Nem lőtte, megfogta a nyu- 
lakat. Az én apukám nemcsak fe
ledékeny, de irtózatosan serény 
is.

Elhittem neki. Serény volt az 
anyukája is. Amikor édes-kettes
ben az asztal alatt ültünk, benéz
tünk az elterpeszkedett lábak 
közé, ahol bizony nemegyszer 
kezek matarásztak, sőt, a szem
k ö z ti o ld a lró l zokn is  lábak  
csusszantak felfelé, s bár fogal
munk sem lehetett, mi történik 
ivás és kártyázás ürügyén az asz
tal fölött, azért jól hallottuk a 
gyöngéd cuppanások és szűnni 
nem akaró cumizások neszét. A 
felnőttek lázas és megfeszített te
vékenységük közben valam i
k ép p en  irá n y t és célt té 
vesztettek, mert a matarászó ke
zek és a szemközti lábak irányá
ból nézve pontosan ki lehetett 
következtetni, hogy mindenki 
mással cumizik, s nem azzal, akit 
alul matarász.

Az oktondi felnőttek kedvé
ért hányszor megjátszottam én is 
a hülyét, ami nem könnyű s nem 
is kellemes dolog. Véka alá rejte
ni azt, amit gyors intellektuális 
előrehaladásommal megszerez
tem: az együgyűt játszani puszta 
udvariasságból rém nehezemre 
esett és sértette az önérzetemet. 
Mégis játszottam a naivat, hogy 
ott, a kihúzható asztal alatt az 
égvilágon semmiről semmit nem 
tudunk, mármint én és Tubica, 
amikor Pamfil tanító tisztes há
zánál értelmiségi orgiák zajla
nak . Jól éreztem  m agam  az 
asztallap alatt, a lelógó abrosz 
szélámyékában, mert amíg a na
gyok odafent cuppogtak, én is 
cumiztam egyet-egyet Tubicám 
ajkán, és ő mindig szájához emel
te mutatóujját: sss, csendesen -

figyelmeztetett. Senki nem pró
bálta titkolni vagy bagatellizálni 
a sutyiban zajló orgiát. Egy bal 
láb nagy szakértelemmel letolta 
a jobb lábról a félcipőt, aztán a 
szürke zoknit, s a lábfej, mint egy 
jobbra-balra tekintő óvatos tol
vaj, aki tyúkszemével akar meg
b izonyosodn i, hogy  tisz ta-e  
előtte a légkör, lassan kúszni kez
dett előre, azután elővigyázato
san felfelé, míg meg nem találta 
magával szemközt a két vaskos 
térdet, melyek a jelre megmoz
dultak, közelebb nyomultak szé
kestől az asztalhoz és enge
dékenyen elterpeszkedtek úgy, 
hogy a lábfej vígan elveszett a 
sötétben, a lábujj pedig ide-oda 
vándorolt a két türelmes comb 
közt. Minden elismerés a hölgyé, 
aki a feszes abrosz fölött szem
rebbenés nélkül, komolyan filkó- 
zott vagy röm izett, nyert és 
jókedvűen társalkodott, mit sem 
árulva el a lent zajló muris fejle
ményekről. Pedig a zokni nélküli 
láb kétségtelenül csiklandozta, s 
kívülről úgy nézett ki a dolog, 
hogy a nadrágszár csupán a 
szoknya folytatása. Tudnak, na
gyon tudnak kártyázni a felnőt
tek! Fáinul m egkártyázzák a 
dolgokat.

így  é lvezked tünk  fent és 
alant elég hosszú ideig, míg egy 
szép napon a kis bula Tubica 
mindent elrontott rendkívüli kí
váncsi természetével, ő , úgy lát
szik, felismerte a szürke zoknis 
lábfejhez közelítő, engedékeny 
térdeket, mert egy szép napon 
ártatlan  képpel azt kérdezte: 
"Anyukám, mért kell János bácsi
nak olyan mélyen Corinába búj
nia?" Attól a perctől kiűzettünk a 
paradicsomból. Végképp kitil- 
tattunk az értelmiségi orgiából, 
ami Gúnár tiszteletes úr számára 
kellemes taperolásból és cuppo
gásból, az én számomra pedig 
ártatlan, de édes cumizásból állt. 
Többé nem engedték meg az orv 
leskelődést; alighogy összegyűl
tek, már tiltottak is ki az asztal 
alól: - Menjetek játszani - mond
ták. Nohiszem! Épp ez kellett ne
künk.
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szerkeszti: K. JAKAB ANTALszöveggyűjtemény
KARÁCSONY BENŐ

Karácsony Benő, családi neve Klärmann 
Bemát (Gyulafehérvár, 1888. 9. 7. - Auschwitz, 
1944.) próza- és színműíró; a kisvárosi úri tár- 
sadalmAt gúnnyal, e világ kiközösítettjeit 
együttérzéssel, érzelmességbe ojtott humorral 
festi. Izraelita vallású férfiszabó fia. 1906-ban 
érettségizik a kolozsvári piarista gimnázium
ban. Édesapja nagy áldozatok árán is tovább 
taníttatja a nagyváradi Jokadakémián. Tanul
mányait egyrészt apja csődbe jutása, másrészt 
a háború kitörése miatt félbe kell szakítania. A 
frontra kerül, meg is sebesül. Első karcolatait a 
Gyulafehérvári Hírlap közli a háború idején. 
1922-ben ügyvédi irodát nyit Kolozsváron, és a 
város otthona lesz. 1927-ben az Erdélyi Szépmí
ves Céh kiadja első regényét, a Pjotruskát, amely 
meghozza számára az igazi sikert. Négy-öt 
évenként jelennek meg újabb regényei: Uj élet 
kapujában (1932), Napos oldal (1936), Utazás a 
szürke folyón (1940) és posztumusz műként A 
megnyugvás ösvényein (1946). 1927-től fogva 
részt vesz a marosvécsi találkozókon. A depor
tálás során elhurcolják, és a haláltáborban éri a 
vég. - Gyűjteményünkben a Pjotruska első ré
szének XII., második részének XVIII. fejezetét 
közöljük. A regény főszereplője, Baltazár 
György kezdetben írói becsvágytól fűtött vidé
ki újságíró, a Kárpáti Figyelő szerkesztője. Szel
lemes, ötletdús cikkeivel gyakran tör borsot a 
helyi potentátok, köztük lovag Zizevszky és a 
Majthényiak orra alá, ezért ifjabb Majthényi ki
dobatja a laptól. Előbb a főorvos lányáért dobog 
a szíve, majd a Pestről elszerződött színésznő

ért, Veresy Ilonáért, s bár a szerelem mindkét 
esetben kölcsönös, hőseink merő büszkeségből 
eltitkolják érzéseiket önmaguk és egymás előtt. 
Az állástalán Baltazár sokat nélkülözik, s mire 
mégis össze tud kupoigatni annyi pénzt, hogy 
Pestre mehessen, kitör az első világháború. 
Megjárja csaknem az összes hadszínteret, bátor 
katona, felettesei azonban nem kedvelik füg
getlen szelleme és rátartisága miatt, s miután 
egy német századost megakadályoz visszavo

nuló magyar katonák lekaszálásában, még le is 
fokozzák. Hazatérve nem lelkesedik a forradal
mi "delíriumért", ismét a fővárosba készül, és 
csak azért marad egy ideig, hogy - ezúttal a 
városka legtekintélyesebb polgáraként - elejét 
vegye a zavargásnak, vérontásnak. Most már 
feltünedezik neve pesti lapokban, végül sikerül 
hát fölkerülnie és megélhetéshez jutnia. De még 
több évi küszködésébe kerül, hogy szépíróként 
is elismerjék, s hogy egymásra találhassanak a 
szép színésznővel. A regény másik fontos sze
replője a kissé kótyagos, de lánglelkű irodal
már, próféta és reformer: Csermely János 
elcsapott városi fogalmazó, aki rajong az orosz 
klasszikusokért és Baltazárért (ő nevezi el utób
bit Kiriljovics Pjotmak, Pjotruskának). Lelkes 
társa barátjának a polgárpukkasztásban, ám 
egyébként semmi sem sikerül neki. Osztályré
sze a nyomor, a számkivetettség, a magány. 
Miután házassága is teljes kudarcnak bizonyul, 
elborult elmével "repülni tanul", hogy szárnyal
va vonulhasson ki a társadalomból. Le is ugrik 
a disznóól tetejéről, és belepusztul sérüléseibe. 
"Összevissza cikkcakkokban megy ez a történet 
- írja Németh László -, amely egyik oldalon 
szatíra, a másikon megindulás, a harmadikon 
cinizmus, a negyediken életöröm. Sokkal na
gyobb szellemi tőkét revelál, mint amit regény
nek megír. Elsősorban mint asszociatív munka 
s nem mint elgondolás gyönyörködtet. Egészen 
társ tálán a magyar irodalomban ez a szeszélye
sen csapkodó, zilált, mindig váratlan fordula
tos hang, a gunyorosságnak, az egykettőre 
könnyekig szökő megindultságnak, az intuitív 
sziporkázásnak ez az állandó egzaltáltsága, 
amely akarva, nem akarva elragadja az em
bert."

KARÁCSONY BENŐ: PJOTRUSKA (részletek)
XII. fejezet
Az ősz szépsége hamar elmúlt. 

Néhány villogás még a házak or
mán, kietlen sárga fény a tornyok 
ablakán, aztán eltűnt a nap, szélro
ham sepert végig az utcákon, ki
hűlt és elnémult a város. A rosszul 
függönyözött ablakok mögött ko
rán felgyúltak a szegénylángú, sár
ga lámpák, alattuk kézimunkát 
öltött vagy újságot lapozott egy- 
egy hervadt kéz. A háztetőket kan
dúrok tarto tták  megszállva, 
siránkozó hangjuk, amely okariná
ra emlékeztetett, megállásra kény
szeríte tte  a csavargó kom on
dorokat. A pincenyílásokból alma 
és erjedő must szaga ömlött az ut
cákra. A lépések élesen koppantak 
a lapos kövezeten és a főtér asztfal- 
ján, a református templom tornyá
ban bús hangossággal nyikoigott 
az óraszerkezet ütője; a néptelen tér 
és elhagyott utcák riadt ébredéssel 
verték vissza a zajt, aztán mozdu
latlan, öreg csend feküdt végig újra 
a városon.

A fiatalság biliárdozott a Grand 
Caféban, vagy a Kesztyűben butult 
fél liter bor mellett. Baltazár és 
Csermely nem tartozott közéjük. A 
Kesztyű nem fogadta be őket. Tisz
tes ivószoba és társaskör volt, ahol 
fizetésjavításról, önálló vámterü
letről és nemi kérdésekről vitatkoz
tak. Megállapodottság és szabatos

életprogram jellemezte őket, több
nyire magas keménygallért visel
tek, és rátarti természetűek voltak, 
hátgerincüket férfias egyenes
séggel hordták; önbizalmukat ne
mesi előnevükön vagy hivatali 
állásukon kívül főleg annak kö
szönhették, hogy beágyazódva az 
univerzumnak ebbe a hegyekkel 
övezett zugába, alig jutott eszükbe 
felkapaszkodni a körülfekvő he
gyek csúcsára és átpillantani az élet 
mozgalmas síkjára; fordulatok 
nem érhették őket, problémák nem 
döbbentek eléjük, élményeiket a 
Kesztyű vagy a fedett kuglizó zajos 
napjaiból merítették. A fogalmazót 
néha bebocsátották maguk közé, 
hogy meghallgassák Ady Endre 
valamelyik mulatságosan ható ver
sét vagy a fogalmazó kalandjait, 
amiket javarészben kitalált, hogy 
mulattassa vagy elképessze őket. 
De komolyan nem állottak vele 
szóba, és nem engedték meg neki, 
hogy vitáikba belekotyogjon. Az 
újságíró lénye, amely nyugatalaní- 
tó keveréke volt a türelmes sze
rénységnek és mosolygó megin
gathatatlan fölénynek, engedé
kenységnek és vissza nem hökkenő 
akaratnak, felháborította őket. Szi
gorúan határolt elméjük és ízlésük 
nem tudta és nem óhajtotta követni 
az újságíró fecskeszámyú álcázá
sait. Gyötörte őket a bizonytalan

ság, hogy akkor is az orruknál fog
va vezeti őket, amikor a legszelí
debben mosolyog rájuk, a dkkei 
nélkülözték a jól bevált fordulato
kat és iskolázott rendszerességet; 
gyakran használt ismeretlen szóké
peket. Idegen szavai mély szakadé
kot vájtak közé és a Kesztyűben 
tömörült kortársai közé. Moravetz, 
aki a gimnázium irodalomtanára 
volt és aki maga is előszeretettel 
forgatta a tollat, mélységes lenézés
sel nyilatkozott ezekről az eltéve
lyedésekről. A Baltazár egyik 
cikkében nem kevesebb, mint 
nyolc idegen szót számlált össze, 
nem említve néhány vakmerő szó
füzért és súlyos kimenetelű nyelv
tani m űtétét, amik a maguk 
nemében szintén égbekiáltók vol
tak. Talán ezekkel fektette le nép
szerűtlenségének alapkövét.

A fogalmazó naphosszat vágta
tott az utcákon, és rendszerint va
lami társadalm i probléma 
megoldásán törte a fejét. Voltak né
ha figyelemreméltó kijelentései is, 
de ezek csak kurta villanások vol
tak. A fantáziája motorhiba miatt 
feleúton mindig leszállni kény
szerült. Az újságíró, akihez hűség 
és rajongó szeretet fűzte, bőkezűen 
szórta olykor az ötleteit, amiket ő 
ugrándozva, éhes szarka falánksá
gával csipkedett fel, hogy legköze
lebb valami vita keretében

visszalője őket Baltazárra. Bolha
színű felöltője sötéten szárnyalt 
utána, és hasonlóvá tette őt egy óri
ási denevérhez, mely céltalan dkk- 
cakkban suhog az alkonyi ho
mályban.

Együtt bandukoltak esténkint a 
főtéren és néptelen utcákon. Ki
fogyhatatlan témájuk az irodalom 
volt. Izgalomba hozta agyukat, 
megtermékenyítette a lelkűket. 
Csermely lobogva égett, mint szu
rokfáklya a sötétben. Ismerte min
den nagy író önéletrajzát és 
különös szenvedéllyel gyűjtötte 
össze belőlük a bizarr részleteket. 
Ezeket vigasztalásul és buzdításul 
szánta Baltazárnak: Zola egy télen 
át olajba mártott kenyéren élt, ágy
takaróban sétált a szobában, és hi
hetetlenül rossz verseket faragott. 
Maupassant egyszer egy estélyen 
levetette vendégei előtt a nadrág
ját... És Balzac, áld húsz évig dolgo
zott, mint egy gályarab, naponkint 
tizenkét órát, hogy ifjúkori adóssá
gait, amelyekbe mint kereskedelmi 
vállalkozó keveredett, letörlessze. 
A Cheops piramisának megépíté
sénél kevesebb energia és kevesebb 
erő pazarlódott el. Úgy bizony, 
Pjotruska... Aztán hallotta? A Du
mas ereiben néget vér folyt, és Zola 
széngázmérgezésben halt meg...

» > »  folytatás a 12. oldalon
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HELIKON
> » »  folytatás a 11. oldalról

Dosztojevszkijt kéjes érzések fog
ták el, mikor epilepsziás rohamait 
közeledni érezte... És a Goncourt 
testvérek... Tolsztoj... A Zakár szol
ga alakja Oblomovban... A herceg a 
Félkegyelműben... És a többi... 
mennyi nagy érték... mennyi vilá
gosság... Azután egy Kiriljovics 
Pjotrról is olvasott valahol... Olyan 
vidám zseni volt, mint Baltazár, so
hasem alkotott semmit, nevetve 
tűrte a sorscsapásokat, és ahol lehe
tett, ő is fürgén fenékbe rúgott má
sokat... Igen... a magyar iroda
lomnak is vannak messzire ragyo
gó világitó tornyai, de nagyot és 
igazán eredetit csak a nagy muszka 
föld termett... Ha ő egyszer Orosz
országba eljuthatna!...

A szél, mintha nem talált volna 
a völgyből kijáratot, kora ősztől 
vesztegelt a városban, amíg le nem 
hullott a zsindelytetőkre az első 
gyapjas hó; cibálta a kabátjukat, 
porral lepte el az arcukat, a fülüket, 
és néha lehordta a kalapjukat. A 
kalap után vetették magukat, a fo
galmazó éles megrovásban része
sítvén a szelet és a kalapot, míg 
Baltazár néhány méltóságteljes ug
rás után a talpa alá kényszerítette a 
szökevényt Azutár folytatták útju
kat és témájukat az irodalomról.

Fáradhatatlanul rótták az utcá
kat. Valahányszor a főtér sarkán ra
gyogó kávéház elé értek, a 
fogalmazó megállott, és a kivilágí
tott tükörablakon át vágyó pillan
tást vetett a kávéházi felírónőre.

- Ha egyszer tíz koronám volna
- sóhajtotta őszintén -, egy valódi 
tízkoronásom, Kiriljovics Pjotr...

Egyszer ugyanis volt egy tízko
ronása, de az nem volt valódi. Zajos 
mulatozás után Zizevszky nyomta 
hajnal felé a markába kaján vigyor
gás kíséretében, azzal a kikötéssel, 
hogy a pénztárban tündöklő hölgy 
barátságát kell vele megnyernie. A 
nő, bőkezű gavallért sejtvén a bol
haszínű felöltő mögött, nem utasí
totta vissza a váratlan ajánlatot, és 
kegyesen megengedte a fogalma
zónak, hogy hazakísérje. Pjotruska
- dadogta másnap siralmas képpel 
a fogalmazó -, hallotta, milyen sze
rencsétlenség történt velem?... El
mesélte, hogyan adta neki Zi
zevszky a bankjegyet, mi történt 
addig, míg megérkeztek a nő laká
sára, és hogyan folytak le a további 
események...

- Belépünk a szobába... A leve
gőben nagyszerű szappanszag... 
Beszélgetés... Megszagolom a tö
rülközőt... Lendületbe jövök... Sza
valni kezdek... A nő elragadóan 
viselkedik... Kacaj... Oldalt két 
aranyfog... Belenyúl a hajamba... 
Micsoda illat, galambocskám... Be
lehullok a karjai közé... Ah... Érzett 
maga már olyan fönségeset, Pjot
ruska?... Könyökön csókolom... 
Nyakon csókolom... Jószagú, fehér 
bőr... Gyönyörű... Aztán a kabát... 
Valami bankjegy kiesett a zsebéből, 
mondja... Persze, a tíz krón... Ha 
nem veszi rossz néven, imádott

tündérleány, leteszem ide az éjjeli- 
szekrényre... Hehe... Egy kis ösz
töndíj... Akarom mondani izé, egy 
kis házbérpótlék... A tízkrónt szé
pen leteszem az éjjeliszekrényre... 
Ú1 az ágy szélén... kis piros szegedi 
papucs a lábán... nevet... az inge 
lecsúszik a vállán... Keblek... Előbb 
egy kebel... Aztán kettő... A köze
pén mindegyiknek barna csengő
gomb. Tudja, Pjotruska, hová szól 
ez a csengőgomb? A mennyország
ba... Igen... mit is... A nő... Vetkező- 
dik... Rápillant a tíz krónra... 
Mosolyogva fölemeli... kibontja... 
Mi ez? - kérdezi... Elsötétül az ar
ca... lekapja a szép piros szegedi 
papucsot a lábáról... se szó, se be
széd... csak puff-puff... Neki a fe
jemnek... Csaló piszok... Rimán- 
kodok, hogy hagyja abba... Veszi az 
ernyőt... üt... püföl... Reklámcédu
lával akar rászedni?... Reklámcédu
lával operál, maga kis bitang? 
He?... Hujj a kutyafáját annak a gaz 
Zizevszkynek... Kapom a kabáto
mat... felborítom az asztalt... csö
römpölés... négykézláb ki az ajtón... 
hazáig meg sem álltam... Nézze ezt 
a galuskát a fejemen... Verték magát 
már szegedi papuccsal?... Ó, Pjot
ruska, de cudarul beleestem...

...A kávéházi törzsasztal körül 
így esténkint teljes volt a létszám, a 
város minden előkelősége és neve
zetes személye helyet foglalt körü
lötte. A szomszédságában volt a 
helyőrségi tisztikar asztala hátul, a 
kávéház mélyén néhány kereskedő 
és alsóbb rangú hivatalnok csende
sen dominót játszott vagy sakko
zott. Olykor abbahagyták a játékot, 
és tiszteletteljes figyelemmel fülel
tek a törzsasztal felől szivárgó vi
tákra. Ha elkaptak egy-egy 
mondatot, tanakodva ismételték el, 
aztán halk eszmecserét indítottak 
felette. A törzsasztal végén néha fel
tűnt a Moravetz szikár alakja is, 
ami a fogalmazót pufogó tűzijáték
ra gyújtotta.

- Hollá... vegye szemügyre ezt a 
múmiabalzsamozót... ezt a vigyori 
vadszamarat... Olvasta?... A Kárpá
ti Figyelőben megint elböffentette 
magát... "Idegen befolyások nyel
vünk tisztaságára"... Agörény!... Az 
éjszaka egy verssort írtam a háza 
falára... Valami rémes malacságot... 
Gondolom, ettől idő előtt gutaütést 
idézek elő nála...

Nem tudott őszintén haragudni 
senkire, sokkal felületesebb és fele
dékenyebb volt, hogysem számon 
tartotta volna az elszenvedett sérel
meket, de Moravetz ellen vad düh 
forrott benne. Tudta ezt Moravetz, 
s mint óvatosan vicsorgó párduc, 
fojtott haraggal emelgette felső aj
kát, és táncoltatta vörhenylő, csap
zott bajuszát, ha a fogalmazó 
lőtávolba érkezett. Baltazárral is 
hajbakapásra készen gusztálgatták 
egymást, noha közöttük még nyílt 
kenyértörésre nem került a sor. Bal
tazár egyszer csillag alatt megfelelő 
magyarázatok kíséretében leközöl
te egykori irodalomtanárának egy 
szüreti prológját, amely igen gyá
szosan festett nyomtatásban; lapos

elmésségek váltakoztak benne, rí
mei pedig olyan hangot adtak, mint 
mikor homokszem csikorog az em
ber fogai között. Ehhez járult még 
az is, hogy Baltazár egykori tanárát 
makacs irodalmi kihágásaiért a lite- 
ratúra orvvadászának, máskor 
meg az irodalmi iktatóhivatal toll
nokának nevezte. Moravetznek re
megtek az orrcim pái, ha két 
elvetemedett tanítványát megpil
lantotta. Legféltettebb palántáiba 
gázolt bele a két semmirekellő! Két
ségbevonták irodalmi hivatottsá- 
gát és irályának nemes tisztaságát. 
A XVIII. század költőinek írásaiból 
halmozott össze néhány tucat idé
zetet, az irodalomtanárok gépies el- 
ragadtatásával m ajszolgatva 
egy-egy színehagyott verssor kétes 
szépségeit. A modem irodalom ha
zaárulás és szemérem elleni vétség 
volt a szemében. Érdemeiért egy 
kolozsvári olvasókör tagjául vá
lasztotta. Ez az olvasókör maga kö
ré gyűjtötte a legelszántabb 
nyelvőröket, akik kováspuskával 
felszerelve tiszteletreméltó kitar
tással vették védelmükbe Baltazár 
szavai szerint a hadastyánok men- 
házát a nyugatról hazafelé porzó 
magyarok pogánysága ellen. Oly
kor hangos csatazajjal ki is rohan
tak erődítm ényeikből, hogy 
felaprítsák az ellent, akiket kaló
zoknak nyilvánítottak, és meg
hagyták, hogy minden jó hazafinak 
és irodalomtanárnak kötelessége 
lepuffantani őket. És Moravetz 
szerfölött büszke volt arra, hogy 
egy cikkével in contumaciam ő is 
hátba puffanthatta egyikét e vesze
delmes betyároknak.

A közönséget ez a harc nem ér
dekelte. Képes családi lapok böf
fentésein andalgott, és a napilapok 
irodalmi süppedékeiben fürdette 
meg a lelkét.

- Az intelligencia - állapította 
meg Baltazár -, más szóval az érett
ségi bizonyítvány-tulajdonosok 
önérzetes kasztja hűvös távolság
ban tartja magát a latin igeragozás
ban járatlanabb kereskedőtől és 
iparostól. Gőggel hangsúlyozza 
kultúr többi étét, s mert e kultúr- 
többletet valamivel igazolni is kell, 
üveges szekrényét díszkötéses - és 
részletfizetéses - bizonyítékokkal 
tömködi tele. No de azért legyünk 
igazságosak, akad a szekrényükön 
néhány kevésbé díszkötéses könyv 
is, amelyeknek lapjain agyoncsa
pott legyek vagy kivégzett bolhák 
elbarnult nyoma hirdeti, hogy 
mégis van népszerűsége a nyomta
tott betűnek.

A gőzmalmi pénztámok, aki
hez néha sakkozni járt, szívesen vi
tatkozott Baltazárral ezekről a 
kérdésekről. Érettségizett ember 
volt, és hevesen védelmére kelt az 
intelligenciának.

- Mit tud ez a maga intelligenci
ája? - kérdezte Baltazár. - A fejébe 
verték sok év előtt egyszer az Ark- 
himédész-tételt. Nos, nézzen végig 
ezen a társaságon: mire volt jó ne
kik ez az Arkhimédész-tétel? Ra
gadjon ki egyet közülük, egy

értelmesebb pofájút... itt van példá
ul a főjegyző... vagy az az ügyvéd, 
hogy is hívják... a legényegylet 
díszelnöke. Adja fel nekik a kér
dést: nagyságos uram, egy roppant 
egyszerű kérdést, ha megengedi. 
Látom, naponként egy fél doboz 
gyufát is elhasznál, nem mondaná 
meg, hogyan készül a gyufa? Néz
ze meg, milyen arcot kap feleletül... 
Miből? Hát kénből... És ezzel sze
gény kicsi műveltségük kileheli 
nemtelen páráját.

Erről a kérdésről a fogalmazó
nak sem volt kedvezőbb a vélemé
nye. A véleményét ebbe a néhány 
szóba foglalta össze: intelligencia? 
Tehénpalacsinta, Kiriljovics Pjotr...

Úgy találták, hogy a társadalom 
fülledt lett egészségtelen gőzétől, 
és lomha ahhoz, hogy a szellőztető 
nyílásokat kidugaszolja, mert nem 
ismerte az elhasznált oxigén káros 
hatását.

- A falvakban - legyintett az új
ságíró - a honfoglalás óta hálisten- 
nek semmi említésre méltó e- 
semény nem történt. Mindössze né
hány pár bocskor szakadt el. Amíg 
Budapest Marconinak és Wright- 
nek a kortársa, a vidéki városok a 
kultúra vívmányaiból csak a gumi
sarkot ismerték meg, de ezt is félre
taposták.

És mosolygó pillantást vetve a 
törzsasztal felé, befejezte az eszme
cseréjét.

- Csúf anakronizmus ők Edison 
villany lámpája alatt.

Feltűrt gallérral bandukoltak 
tovább egyik utcából a másikba. Az 
Apaffy utca elején volt a főorvos 
háza. Az ablakból szelíd vörös fény 
hullott az utca kövezetére. És valaki 
zongorázott. Baltazár tovább lépe
getett, de a fogalmazó visszahúzta 
a karjánál fogva.

- No ne legyen már olyan kőke
mény. Nem hallja?... Fenn pityeg a 
kis pintyőke... Pszt... hallja csak... 
Grieg, vagy mi a fene... Mindegy... 
A kis pihegő keblét megcsókolni... 
he?... Annyi csak, idenézzen... mint 
egy marék rózsalevél... A fatter, az 
csúnya szerzet... Haragszik magá
ra, atyuskám... Pszt, pszt... hallja?... 
A kis pintyőke megérezte, hogy a 
közelében két... hogy is mondjam 
csak... két lovagi szív zenél... Bocsá
nat e hatásköri túllépésért: az 
enyém, csak marhahólyag... mit is 
akartam... igen... hallja?... Rezonál a 
kis pintyőke... nagyon zongorá
zik... Megcsókolni a kis marék keb
lét... mi, Pjotruska?... Mi?... Talán 
meg se tenné?

Az újságíró megfogta a fecsegő 
fogalmazó gallérját.

- Jöjjön, kicsikém. Bárgyúságot 
beszél...

- Hoháháhú - nevetgélt jóízűen 
a fogalmazó -, nem mennnénk a 
villasor felé?... A pintyőkét, úgy lá
tom levette a napirendről...

- Mindegy, akármerre megyünk 
- vonta a vállát Baltazár. Csermely 
csúfolódva mekegett.

A villasorban lakott Veresy Ilo
na. Az ő ablakában is világosságot 
láttak.
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- Mi a véleménye, Pjotruska?
Az újságíró nem felelt. Odatá

maszkodott a ház falához, cigaret
tát sodort, s hallgatta a villa 
kertjében suhogó fenyőket. A fo
galmazó tovább fecsegett.

- Látja, atyuskám... ilyen re
ménytelen szerelemre vágyom 
én... Csak egyszer nézze meg... Me
sésen játszik, Pjotruska... Nem nézi 
meg?

- Nem.
- Haragszik rá?
- Nem.
-  Ide figyeljen, galambocs- 

kám... holnap hozok egy létrát...
- Milyen létrát?
- Majd meglátja.
És másnap, amikor újra elsétál

tak a villasor zörgő akácai alatt, a 
fogalmazó egy létrát húzott ki az 
egyik üres telek ledöntött kerítése 
mögül. Magas piktorlétra volt, fel
állította a néptelen, sötét út köze
pén, szem ben a Veresy Ilona 
emeleti szobájának ablakával, leve
tette a felöltőjét, ráerősítette az or
rára a szemüveget, és zordonan 
szólt oda az ámuló Baltazárnak:

- Kövessen, Kiriljovics Péter...
Ügyetlenül, félénken megin

dult a létrán. Az újságíró a létra 
másik szárán követte. Sokáig álltak 
szótlanul, előremeredve a magas
ban, mintha kisétált volna szemük 
üregéből, és bemászott volna a szí
nésznő szobájába. A falakon vala
mi sárga rézkorongok függtek, 
mintha kifényesített pajzsok lenné
nek. A sarokban soklevelű filon- 
dendron állott. Az egyetlen élőlény, 
akit kényeltmetlen kakasülőjükről 
megpillantottak, Zizevszky volt. 
Duzzadt ajkai között vigyorogva 
tartotta szivarját, mellső végtagjait, 
amiken széles kézelők ragyogtak, 
az asztalon pihentette, és vágyó, 
alázatos pillantást vetett a szoba 
láthatatlan felébe. Csermely gör
csösen kapaszkodott a Baltazár 
karjába.

- Hoháháhú - jegyezte meg so- 
katmondóan. És csak később fűzte 
hozzá a kérdést, miután már leszál- 
lottak a létráról. - Mondja... sze
gény barátom... mik voltak azok a 
sárga korongok a falon?

- Ha én azt tudnám - rázta a fejét 
lágyan az újságíró. - Higgye el, ba
rátom, erre a kérdésre nem tudok 
felelni.

- Más kérdésre tudna?
- Azt akarja kérdezni, hogy mi

a fenének másztunk mi fel arra a 
létrára?

- Nem... Hanem... látta azt a fe
hér lábszárvédőt... annak a csipás
nak a lábán?... M ondja, ga- 
lambocskám... mi ellen védi ez a... 
ez a társadalmi csökevény a lábszá
rát?... Egyszer... ha Isten megsegít... 
rá fogok köpni a lakkcipőjére... Cé
lozni fogok, Pjotruska... hogy ne 
csak a cipőt inzultáljam... hanem 
ezt a bokavédőt is... Mondott az 
életében... valaha egy jó monda
tot?... Egy saját találmányú vic
cet?... Valami érdekeset?... Le 
fogom köpni, Pjotruska...

Mikor a lassú bandukolásba 
belefáradtak, lábuk tehetetlenül rá
kormányozta őket a hazavivő útra. 
Tehetetlenül, mert fázva kerülget
ték az otthonukat. A fogalmazó 
künn lakott a vágóhíd környékén; 
a zsebeit mindig megszedte előbb 
kövekkel, hogy a kuvaszok ellen 
védekezhessék. Félt a kutyáktól, és 
hangos, ijedt kiáltásokkal igyeke
zett őket távol tartani magától. Az 
anyjával szemben is félelmet érzett. 
Az öregasszony a konyhában, egy 
tüllfüggöny mögött fészkelődött. 
Pedig nem korholta, nem is kérdez
te, honnan vetődik minden áldott 
nap olyan későn haza, csak nagy 
lélegzetet véve megfordult recsegő 
fekhelyén, és mély, tragikus han
gon egy korty vizet kért. És akkor 
meg kellett gyújtani a gyertyát, a 
csuprot belemeríteni a fakártyus- 
ba, és odabotorkálni az anyja elé, 
aki míg a csupor után nyújtotta ke
zét, felpillantott az órára, és szomo
rúan állapította meg:

- Elmúlt már éjfél.
Aztán megkérte, hogy az apjá

nak is vigyen be vizet. Az apja, a 
szélütött, elszáradt öregember 
mindig ébren volt, és kísértetiesen 
emelgette a fejét a tarka párnán. 
Azt hitte, hogy a fia hivatalból tér 
haza, és motyogva kérdezte min
den éjjel:

- Sok munkád volt?
Vízivás után még egy félóráig 

csámcsogott, és Csermely, aki a 
keskeny viaszosvászonnal bevont 
heverőn aludt, a fülére húzta a ta
karót. Csinálni kéne valamit - hatá
rozta el a takaró alatt. Az agyán 
néhány mentőgondolat villant át, 
kusza, ködös gondolatok, aztán el
aludt.

XVIII. fejezet
György néhányszor végigsétált 

a genfi tó partján, szórakozottan be
ledobott néhány kavicsot a vízbe, 
este megírta a cikkét a lapja számá
ra, aztán továbbutazott. Tisztára se
pert városokon haladt keresztül, 
ódon szállodákban aludt, puritán 
kocsmákban ebédelt. A vendéglő 
ormán cserkoszorúba foglalt pléh- 
bárányt vagy egyszarvú szörnyet 
himbált a nyári szellő. A technika 
nagy ajándékait alig vette észre, 
mint ahogy a közömbös szót ereszti 
el az ember a füle mellett. Nézte 
alkalmi útitársait, akik fáradhatat
lan kézzel dobálták be hátizsákjuk
ba úti élményeiket, hogy otthon 
aztán mindent elrendezzenek, és 
gondos szisztéma szerint bármikor 
felkérőzhessenek. Az ő hátizsákja 
üresen fityegett, elfelejtette tapasz
talatait beléjedobálni. Nem jött soha 
kísértésbe, hogy betérjen egy 
könyvkereskedésbe térképet vagy 
útikalauzt vásárolni. Járt céltalanul, 
csavargott, és nem próbált sem föld
rajzilag, sem kultúrailag tájékozód
ni. Nagy gyalogutakat tett meg, 
olykor maga cipelte bőröndjét egyik 
községből a másikba. Szép és isme
retlen útszéli patakokban fürdött, 
békésen üldögélő vak koldusokkal 
beszélgetett, tömött teheratutók sa- 
roglyájából lógatta a lábát. Kiesett 
az összefüggések pókhálójából, és 
megmenekülésének örömére oly
kor régi kis dalokat fütyörészett. 
Egy este egy patkolókovács háza 
előtt üldögélt, éppen a szétfreccse
nő szikrákat nézegetve; egy embert 
látott az úton elhaladni. Fehérre ko- 
pasztott fűzfavessző volt a kezében, 
suhogtatta, és vidáman énekelt hoz
zá. Messziről jött, és látszott rajta, 
hogy nem fog megállni. Elgondol
kozva nézett utána. A furcsa ember 
valamit megmozgatott benne, mint 
ahogy a felrebbenő madár mozgatja 
meg a hegy ormán az apró hógörön
gyöt. A hógöröngy aztán megindul 
a hegyoldalon, hozzátapad a lejtők 
hava, és mire a völgybe ér, laviná
nak hívják. Előkaparta a jegyző
könyvét, és beleírta: "Robinson". A 
regény főalakját Robinsonnak hív
ják. Kimegy a víz partjára újságot 
olvasni. Elnyomja az álom, befordul 
a vízbe, a víz egy szigetre sodorja...

Néhány nap múlva - fejében az 
új regény egyre szélesedő, fejlődő 
meséjével - hazautazott. Megint haj
nalig dolgozott mindennap. Mindig 
valami félelem sarkallta, hogy nem 
tudja befejezni a munkáját. Nem 
volt kire hagyakoznia, és mégis har
madik sebességre állította be a mo
torját, nehogy elkéssen, nehogy 
befejezetlenül maradjon valami írá
sa. A színház előtt egyszer Ilonával 
találkozott. A színésznő éppen elin
dította már a kocsiját - fekete, karcsú 
testű kocsi volt, nem a régi mályva
színű -, amikor megpillantotta 
Györgyöt. A lába, anélkül hogy szá
mot adhatott volna magának róla, 
hirtelen megnyomta a féket, és a ko
csi hökkenve megállott. Egymásra 
néztek. Ilona mélyebb lélegzetet 
vett, kesztyűs ujjai a kormánykeré

ken könnyedén megrezzentek. 
György meghajtotta a fejét udvarias 
derűvel.

- Hogy van, Baltazár?
- Köszönöm, változatlanul jól - 

jelezve fejének és vállának könnyed 
mozdulatával, nyugodtan állva a 
színésznő erős, kutató pillantását. 
Nyugalma a lezárt akták nyugalma 
volt. Hallgattak, és nézték egymást. 
A színésznő tekintete ellágyult.

- Nem tart velem?
Biccentett, és beült a kocsiba, a

színésznő mellé. Átmentek a budai 
oldalra. Ilona tárgyilagosan nézett 
maga elé, és hidegvérűen forgatta a 
kormánykereket. Nem beszéltek, 
ültek egymás mellett. Kiértek az or
szágúira, és lassan suhantak a fák 
között. Később lekaszált nyers fű 
szagát sodorta feléjük a szél. Az ár
kok szélén vadmuhar kalásza him
bálózott.

- Tudja - kérdezte a színésznő -, 
hogy egy éjszaka ugyanabban a 
szállodában aludtunk?

Az író elgondolkozott.
- Nem tudok róla.
A learatott földeken piros virág 

dugta ki a fejét. A színésznő szótla
nul vezette tovább a kocsiját. A kö
nyökük összeért; György udva
riasan elhúzta a karját, nehogy fél
reértés támadjon belőle.

- Visszaforduljunk?? - kérdezte 
később Ilona szórakozottan.

- Ahogy akarja - intette a 
György keze könnyedén.

Megfordultak. Ilona megnyom
ta a gázpedált, a kocsi szokatlan se
bességgel nekiberregett az or
szágúinak. Nem néztek egymásra, 
ültek szótlanul, lefékezve, az or
szágút rohanó fáit s az ég alján hab
zó nyári felhőket bámulva. Nyug
talanul lobogott a hajuk, és az ere
ikben valami kínzó édesség folydo- 
gált. Töprengve, szinte ellenségesen 
ültek egymás mellett, és vágyódtak 
arra, hogy egymás szemébe nézze
nek, hogy megérintsék egymás ke
zét. A színésznő türelmét vesztve 
megnyomta a gázpedált. A sebes
ségmutató lassan m egindult a 
számlap fölött. Keskeny, alacsony 
korlátú híd következett, a motor 
zúgva röppent át rajta, mögöttük 
egy rúd vagy deszka magas ívben a 
víz partjára röpült. Aztán egy szét- 
terpedt szénásszekér jött. A széna 
oldalát lesodorták. György rátette 
kezét a kormánykerékre.

- Nem bánom - mondta -, ha kárt 
akar tenni magunkban, de a másét 
ne bántsuk... Tiszteljük a magántu
lajdont...

A színésznő most ránézett.
- Fél? - kérdezte elégedetten. 

Mosolyogva nyomott egyet a pedá
lon, és a sebességmutató fenyegető
en tovább rezzent a számlap felett. 
A motor már barátságtalanul s egy
re élesebben nyöszöigött, alkom i 
szúnyogfelhők csapódtak az arcuk 
ba, elsuhanó kerékpárosok leszáll
tak, utánuk figyeltek, hogy melyik 
árokban fogi ak szénné füstölögni. 
György nem nyúlt újra a kormány-

folytatás a 14. 15. oldalon
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» » >  folytatás a 13. oldalról

kerékhez. Nem értette Ilonát, ke
gyetlen szeszélynek látta ezt az esz
telen iramlást. Mindig szeszélyes 
volt. Közel jártak már Óbudához. 
Ilona hirtelen fékezni kezdett, és 
egy nyári vendéglő előtt megállí
totta a gépet.

- Megéheztem - mondta, és egy 
váratlanul megszelídülő mosollyal 
bocsánatot kért meggondolatlansá
gáért. Betértek a vendéglőbe, és be
ültek egy vadszőlős sarokba. Ilona 
élénken rendelkezett.

- Én zöldsalátát rendelek és fia
tal kacsát. A maga vendége leszek, 
mon ami... Mi a véleménye a fiatal 
kacsáról?

György bevallotta, hogy nincs 
még kialakult véleménye a fiatal 
kacsáról, amit Ilona a legnagyobb 
mértékben elítélendőnek tartott. 
Az adott esetben, jelentette ki meg- 
rovóan, sokkal hangulatosabb lett 
volna, ha Baltazár azt mondja:

- Fiatal kacsa? És méghozzá sa
látával? Grandiózus!

De Baltazár nehézkes barna
medve, tette hozzá rosszallóan. 
Töprengő, lassú, megfontolt. Miért 
ilyen kétségbeejtően óvatosnak len
ni? Ilyen szörnyen józannak. Ilyen 
bosszantóan fegyelmezettnek!... 
Olyan, mint egy totyakos telek
könyvi díjnok. Csak a szemüveg és 
karvédő lelőtt hiányzik róla... Neve
tett, mutatta a fogát, és egészséges 
száját. Aztán meglátta a György el
komolyodó tekintetét, és hirtelen 
megfogta a kezét.

- Kérem... Nehogy félreértsen... 
Nem szerepet akarok kérni magá
tól... Nem... Higgye el, hogy nem ez 
járt most az eszemben... Nyugtas
son meg, Baltazár.

György megnyugtatta. Külön
ben is, eszébe sincs most darabot 
írni. Nem szereti a színpadot. Rossz 
színházi szabónak érzi magát, nem 
tud hiú kandúroknak és hisztériás 
mimózáknak szerepeket szabni. 
Ilona megkérdezte, hogy min dol
gozik. Regényt ír?

- Szeretem a regényeit - mondta 
váratlanul.

György ránevetett. Nagyon 
kedves. Sokszor mondták neki. És 
ő ilyenkor bólintott, mosolygott, és 
azt mondta: nagyon kedves. Mint 
most. Voltak’már beidegzett szavai 
és mozdulatai, amikkel az üres to
csogókat szokta távoltartani magá
tól. Általában nem hitt az ilyen 
személyes dicséretekben. Savany- 
kás tapasztalatai voltak ezen a té
ren. Sok dicsérgető olvasó nem 
olvasta a könyvét, sok dicséret csak 
társalgási fordulat volt, illedelmes

gépiesség, semmi egyéb. Látta, 
hogy könyve nem túlságosan érde
kelte ezeket a nyájaskodó olvasó
kat. Elzárkózott előlük, másról 
kezdett beszélni. Ilonában sem bí
zott. Kisvárosi regényét talán ér
deklődéssel olvasta végig - ő is 
előfordult benne -, de nem érezte 
arcán, hangján és szavaiban az iga
zi olvasók, a megértők rezonáló 
melegét. Hallgatta, és néhányszor 
előzékenyen bólintott.

- Azt hiszem, nem nagyon ér
dekli, amit mondok - fenyegette 
meg a színésznő gyanakodva. El
lenkezőleg, biztosította ő, éppen 
elenkezőleg. Nagyon örvend, hogy 
Ilona ilyen jobb ügyhöz méltó oda
adással foglalkozik a könyveivel. 
Nagyon büszke rá...

Á városból kimenekülve, szőlő
indák és hársfalombok alatt né
hány szerelmes pár üldögélt. A 
tilosban legelészve éppen rántott 
csirkéjüket és cukrozott salátájukat 
fogyasztották. A színésznőt felis
merték, és egyetértő, diszkrét mo
sollyal szolidaritásukról bizto
sították.

- Tulajdonképpen mire gondol, 
amíg én magáról beszélek? - kér
dezte a színésznő egyre gyanak
vóbban. -Untatom?... Mondja meg, 
ha untatom ... Vagy haragszik 
rám?...

György rázta a fejét, erélyesen 
rázta a fejét, és mosolygott. Szó 
sincs róla. Néhány pillanatig ezt a 
falragaszt nézegette itt az Ilona feje 
fölött. Ismerős nevet látott a tavalyi, 
napszítta plakát alján, egy régi is
merőse nevét, hát elolvasta.

- Nézze csak - mutatta felderül
ve. - A történelem ítélőszékéről 
mond itt valamit. Azt állítja ez a 
Majthényi nevű úr, hogy a történe
lem ítélőszéke nekik fog igazat ad
ni. Neki és pártjának. Valami 
eszméről is beszél. Nem mulatsá
gos, hogy a megszorult emberiség 
minden bajának orvoslását és min
den érdemének elismerését a törté
nelem ítélőszékétől várja? Bukott 
drámaírók, félreismert diplomaták, 
rossz polgármesterek, kifosztottak 
és fosztogatók mind a történelem 
ítélőszéke felé sandítanak. A törté
nelem ítélőszéke? - Fölhajtotta a po- 
harát, és vidáman bólintott. - 
Nevezzük talán a történelem sóhi
vatalának. Mert csak arra kell gon
dolni, hogy ötven év múlva 
elfakulnak a falragaszaink, ötszáz 
év múlva elporladnak a könyveink, 
ezer év múlva elporlad minden 
igazságunk. És ötezer év múlva? 
Porbahanyatlott már ennek a szá
zadnak minden elmúlhatatlan al
kotása. Az emberi szellem 
szélesedik és szublimálódik. Alko
tást alkotás követ, feltalálók, gon
dolkodók, művészek és hadve
zérek gombamódra lepik el a föl
det, nem beszélve a megváltó esz
mék apostolairól. Kinek támad 
majd kedve és ideje elővenni a mi 
szürke és semmitmondó perirata
inkat a múlandóság süllyesztőjé
ből, és ítélőszéket ülni ennek a 
kornak éretlen torzsalkodásai, tör

pe nagyságai és elsápadt igéi felett? 
Tökéletes elmúlásra vagyunk ítél
ve. A mi halhatatlanságunk már 
csak néhány év vagy néhány évti
zed, az utókor a maga lázas és el
foglalt napjaiban nem ér rá majd 
annyi halhatatlant számon tartani, 
és annyi jogkeresőnek igazságot 
szolgáltatni.

A hársfán, amely lombjait az 
asztalukig nyújtotta, egy macska 
játszadozott. Ilona elcsendesedve 
nézegette. Hallgatta a György fejte
getéseit. Nem akar beszélni - gon
dolta megbántottam - Nem akar 
beszélni velem...

Hirtelen az íróra nézett. Szellő 
támadt, és meglibegtette az író 
őszülő haját. Most értette meg, 
hogy alapjában véve ismeretségük 
első pillanatától fogva érdekelte ez 
a makacsul zárkózott, furcsa, maga 
elé mosolygó, nyugodt ember. 
Hányszor elindultak már egymás 
felé, s hányszor tértek ki mégis egy
más útjából. Sokszor érezte szo
rongva és vágyakozva az ösz- 
szeütközés kellemes katasztrófáját, 
s amikor már-már egymásnak ro
hantak, kiderült, hogy más-más sí
neken fut a vonatjuk. Szelet és 
vágyat kavarva száguldott el egy
más mellett. Elégedetlenség, harag 
fogta el. Villájával megszúrta ma
gát, keserű nevetéssel nézte a ki
buggyanó vércseppet.

- E fejtegetései nagyon tanulsá
gosak voltak, mon ami - jelentette 
ki rövid ingadozás után a könnyed 
irónia hangját választva. — Fizes
sen, és menjünk. Egyébként fölös
leges volt ilyen nagy kerülőt csi
nálnia, kedves Baltazár... Nagyon 
fárasztó lehetett... - Megigazította a 
kalapját, felállott. - Én anélkül is 
megértettem volna...

Elhagyták a vendéglőt, Ilona e- 
lőkereste a gépkocsi kulcsát.

- Azt hittem - mondta váratlan 
szelídséggel -, azt hittem...

Nem fejezte be, és felszállott a 
kocsiba. György mellé ült. Megin
dultak.

- Mit hitt, Ilona?
- Ne kérdezze, Baltazár... És ne 

nézzen rám... Kissé rendetlen va
gyok... Nagyon váratlanul jött ez a 
dolog... Nem tudom, mi van velem. 
Kétségbeesem, ha rágondolok... Ez 
a kor, Baltazár. Az idő... Szeszélyes 
vagyok, elérzékenyedem... Ne néz
zen rám... Most nagyon furcsán ér
zem magam.

A kocsi lassan haladt velük. Egy 
gyalogló munkás elhagyta őket.

- Ugye, Baltazár, ezelőtt tizen
három évvel maga szeretett en
gem?

Az író bólintott.
- Igen...
A kocsi nesztelenül, szinte el

gondolkozva gördült velük tovább. 
Igen - ismételte a színésznő forrón 
és mégis tartózkodva. Úgy nézett 
rá erre az igenre, mint egy hűvös 
műértő, megtapogatta, megsimo
gatta, gyönyörködött benne, felme
legedett és felforrt tőle, aztán 
nyugodtan újra elejtette. Igen? Sze
rette? Valóban szerette? - nevette el

a kérdést könnyedén. És a pillanat
nyi játék mélyén az a gyerekes vágy 
lapult meg, hogy hallja az író szájá
ból, az író hangján a feleletet. De 
nem azt, hogy igen, nem a megerő
sítő szócskát, hanem a szót, ame
lyet ő belopott a kérdésbe, hogy 
György ajkán feleletté váljon: "sze
rettem". Az író nem értette, nem is 
érthette meg e halk vágyakozást. 
Évek óta nevelte magát erre a hitet
lenségre, arra, hogy valami értel
metlen és szégyenletes balsze
rencse üldözi. Nehéz volt most őt 
kicsábítani hitetlensége csigaházá
ból. Csak engedelmesség és udva
rias őszinteség volt a feleletében, 
amikor azt mondta: igen, szeret
tem.

- És egyszer, éjszaka - tette hoz
zá egyszerűen - abban a házban, 
amelyben maga lakott, Zizevszky- 
vel találkoztam.

- Zizevszkyvel? - nézett vissza 
a múltba Ilona gyanútlanul. - Zi- 
zevszky? Ki is volt az?... Ó - elmo
solyogta magát -, emlékszem már 
rá... S maga, ugye azt hitte, hogy a 
szeretője vagyok?... Persze, mit is 
hihetett mást... Ez a maguk Zi- 
zevszkyje közönséges tolvaj volt. 
Jókai valamelyik regényéből kilo
pott egy ötletet, hogy elhitesse a 
kisváros publikumával azt az osto
baságot, hogy a drámai hősnő ke
gyeibe fogadta... Szobát bérelt 
abban a házban, amelyben én lak
tam...

György bevallotta, hogy erre 
nem gondolt. Valami jóleső derű 
kezdett pitymallani az érzései hori
zontján. Ilona is felderült.

Szívesen röppent vissza a múlt
ba, mert a múltban volt végre egy 
fix, kétségtelen pont, az, hogy Bal
tazár szerette.

- Én is hibás voltam - vallotta be 
bűntudattal. - Kacérkodtam a lo
vagjukkal. Valami féktelen harag 
tombolt bennem... Pestről mentem 
le oda... Letörve, gyalázatos csö
mörrel... Utáltam mindent, legfő
képpen a férfiakat. A lovag arcátlan 
vakmerőséggel nyúlt utánam, el
határoztam, hogy megleckézte
tem... Aztán túl hamar lehig
gadtam, lehűlt a haragom, a lova
got egyszerűen kikergettem...

És gyorsan, egy vidám fecske 
kecsességével végigcikázoh a fe
ledésbe merült városka felett.

- Tudja, hogy megint lehívtak? 
- jutott eszébe hirtelen. - Néhány 
nap előtt itt járt onnan valaki. Meg 
sem kérdeztem, kicsoda. Talán a 
társulat titkára volt... Nagyon mu
latságos volt szegény...

A régi társulatról beszéltek, Fu- 
szekliről, a ketyegő fejű komikus
ról és az ügyvéd ázalékjairól. Ilona 
sajnálkozva gondolt arra, hogy né
hányszor ok nélkül megbántotta 
őket.

- Magát is megbántottam, Bal
tazár... Magának berzenkedtem, 
mint egy esztelen kis jérce a macs
kának... És maga, szegény, olyan 
megadóan állott ott a parapléja

» » » >
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alatt!... Olyan mulatságos és olyan 
bölcs volt!... Szívesen hallgattam... 
Aztán egyre kíváncsibb lettem ma
gára..'. Vártam, sértett, bántott, 
hogy nem jön... És nem jött, nem 
akart jönni... Miért nem jött, ha sze
retett...

- Nem lehetett engem komolyan 
venni - mondta György. - Éreztem 
ezt, és jobbnak láttam távol tartani 
magam minden balesettől...

Ilona sajnálkozva nézett maga 
elé. Kár. S Baltazárnak talán igaza 
volt. O akkor még másképpen ér
zett, és sok dologról másképpen 
gondolkozott. Ma már bizonyára 
minden másképpen volna - tette 
hozzá csendesen. - Az ember válto
zik. Kigyógyul az ifjúságból...

- Az én állapotom - jegyezte 
meg György -, azt hiszem, nem so
kat javult azóta...

A színésznőnek megrándult a 
keze a kormánykeréken. Györgyre 
nézett. Az író cigarettájának para
zsa szomorkás mosolyra világított.

- Jól értettem? - kérdezte a szí
nésznő halkan.

- Igen, Hona. Én kigyógyultam 
az ifjúságból. De a gyógyulás nem 
tökéletes... Magából, azt hiszem, 
nem tudtam kigyógyulni...

A kocsi egyenletesen haladt, 
egy igásszekér lassúságával. Beér
tek már a városba, néptelenebb kül
telki utcákon gördültek tova. A 
színésznő valahol, egy bekerített 
üres telek előtt megállította a gépet.

- Köszönöm - mondta megin
dultam - Jól fogok ma aludni... - 
Ránevetett az íróra. - Tudniillik he
tek óta nem alszom... Valami történt 
velem... S tudja, kedves Baltazár, a 
mi korunkban fontos, hogy kialud- 
juk magunkat...

A gép motorja halkan zümmö
gött az estben.

- Ugye, komolyan mondta - kér
dezte aztán hirtelen aggodalom
mal. - Ne haragudjék, kételkedő 
vagyok... A nyáron, amikor meg
tudtam, hogy ugyanabba a szállo
dába szállt, amelyben laktam, olyan 
jókedvű és optimista voltam, mint 
egy boldog gimnazistalány... Más
nap hallottam, hogy elutazott... - 
Megakadt, valami kéjes gyöngeség 
borzongott át rajta. - Furcsa nap 
volt...

György lehajtotta a fejét a szí
nésznő kezére.

- Megfeledkezik az alapszabá
lyokról - mondta csendesen.

Alapszabályok? Ó, igen, mo
solygott most a színésznő. A rablást 
tiltják a György alapszabályai... 
Rablásról már szó sem lehet. Hogy 
miért?... Ejnye, hát ilyen viharosan 
érdeklik őt a külvilág eseményei? 
Hogy mi volna az a külvilági ese
mény? Igazán nem tud róla?

Égyre kevésbé értette Györgyöt. 
A lapok részletesen megírták, hogy 
a házassága felbomlott, néhány ta- 
pirorrú riporter az események min
den zugába beszagolt, és dús 
körítéssel találta a közönség elé ész
leleteit. És György a távollevők, a

más világban élők nyugodt tájéko
zatlanságával kérdezi: mi történt? 
Kedvetlenül megvonta a vállát. 
Semmi lényeges. Elváltak... Igazán 
nem tudott róla?... Hogy miért vál
tak el?... Nehezen tudná az okot 
meghatározni... Rájött arra, hogy 
semmi oka ezt a társasviszonyt to
vább folytatni. Az ember lassan 
meglát maga körül dolgokat, amik 
nem tartoznak hozzá a boldog
sághoz. S egy idő múlva eszébe jut, 
hogy segíthet magán, ha akar...

György feje fölött kinyílt valami 
zuhany, és anyagtalan, meleg suga
rakban csapott le rá a sors ajándéka. 
Nem mozdult, hogy a zuhany soká
ig mossa és paskolja. Éveinek szá
ma is tartózkodást parancsolt: egy 
év választotta el a negyventől, de
res idő, az ember ne ugráljon, mint 
balga kecskegida. Magába húzó
dott, hallgatta a zuhany szimfoni
kus neszezését, és tűrte lehunyt 
szemmel a rászitáló öröm gyönyö
rű melegét. Hallotta az Ilona kérdé
sét - hazavigyem? -, de csak ült 
lehunyt szemmel, mozdulatlanul. 
Csak akkor szedte össze magát, 
amikor a gépkocsi megállóit a laká
sa előtt.

- Maga, Ilona, tudta, hogy én itt 
lakom? - kérdezte csodálkozva.

- Tudtam - bólintott a színésznő 
kedvesen. Egy kicsit tudatlanul, 
egy kicsit felhősen nézett Györgyre. 
Nem tudta, mi a helyzet, mit mutat 
a légsúlymérő. Félt, hogy elkésett; 
hogy későn volt már őszintének 
lenni és szerelmesnek. Az író ráne
vetett. Aztán egy mozdulattal ma
gához ölelte a kormánykerék 
mellől. Addig el sem eresztette, 
amíg valaki meg nem állott a gép
kocsi ablaka előtt. Zsibbadtan, ré
szegen bámultak egymásra.

- György - mondta Ilona. Egy 
darabig még fogták egymás kezét. 
Görcsösen és makacsul tartották 
egymást. Az írón átvillant néhány 
kritikai megjegyzés - értelmének ré
gi házőrző kutyája ugatott -, de nem 
törődött vele. Ha nem kotródsz, ne
vetett rá, versenyt csaholok veled.

- Aludjon jól - búcsúzott Iloná
tól.

- Aludni fogok - intett Ilona a 
szempillájával. Soha ennyire rossz 
színésznőnek és boldognak nem 
érezte magát. Lábát lassan, egy 
szélütött lassúságával az indító pe
dálra helyezte.

Az író még egyszer behajolt a 
kocsi ajtaján.

- S ha kialudta magát, határoz
zon: lerándul velem Erdélybe?

- Megyek - intette ő gondolko
zás nélkül, bárhová útrakészen. 
Mosolyogva bólogatott, mint egy 
feléledt orgonaág, a kezét is meg
emelte, lebegtette, aztán elindította 
a gépet. Ösztönös biztonsággal ro
hant át a kocsik, villamosok, embe
rek örvényén. Csak a szája égett 
rettenetesen. És csak benn a lelke 
mélyén sistergett valami forró go- 
molyag. Nem tudta, mi lehet ez a 
forró gomolyag, ezért - az egysze
rűség okáért - tökéletes boldog
ságnak nevezte...
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OTVEN EVE TÖRTÉNT S
KOVÁCS IMRE

Magyarország megszállása 1944. március 19.
A háború alatt egy diplomata 

megkérdezte Walter von Brau- 
chitsch tábornagytól, a német 
hadsereg főparancsnokától:

- Mennyi időre lenne szüksé
ge Magyarország megszállásá
hoz?

- H uszonnégy óra.
- És ha ellenállnak?
- Tizenkét óra.
- Hogyhogy?
- Elmaradnak az üdvözlő be

szédek...
B rauch itsch  nem  tévedett: 

1944. m árcius 19-én hajnalban 
hat ném et hadosztály benyom ult 
az országba, és délig az egészet, 
pontosabban a Tiszáig megszáll
ta (előzetes tervek szerint ott ta
lálkoztak volna a románokkal).

Szeles, hűvös vasárnap volt (a 
ném etek  m eg lep e téssze rű en  
m indig vasárnap támadtak), a 
magyar hadsereg nem tanúsított 
ellenállást; délben az elegáns bu
dapesti éttermekben az elegáns 
német tisztek már úgy ebédeltek, 
mintha egy könnyebb hadgya
korlatról tértek volna vissza.

SS-tisztek és Gestapo-ügynö- 
kök a Rommel-hadsereg Afriká
bó l m eg m e n te tt v ag y  m ég 
igénybe nem vett homokszínű 
autóin fegyveres kísérettel ro
hantak a megadott címekre, vil
lámgyorsan összeszedték áldo
zataikat, s délig nagyjából ők is 
elvégezték feladatukat.

A néma tragédiában néhány 
revolverlövés azért eldördült: 
egy bátor magyar ellenállt, neve 
Bajcsy-Zsilinszky Endre. A kora 
reggeli szokatlan csengetésre ki
nézett a lépcsőházba, amikor 
m eglátta az egyenruhás, gép- 
pisztolyos németeket, visszalé
pett lakásába, berántotta az ajtót, 
íróasztalfiókjából elővette csőre 
tö ltö tt revolverét. A ném etek 
géppisztollyal szétlőtték a zárat, 
b enyom ultak  az előszobába, 
Bajcsy-Zsilinszkyt beszorították 
a fürdőszobába...

*
1944. március 19-ével kulmi- 

nálódott az a kétségbeesett kísér
let, hogy N yugat felé kiugor- 
hassunk a háborúból, és a béke
tárgyaláson valam ivel kedve
zőbb elbánásban részesüljünk.

H orthy Miklós kormányzó 
hosszas rábeszélésére Kállay 
Miklós elvállalta a miniszterel
nökséget, és 1942. március 10-én 
letette az esküt. Programja egy
szerű és becsületes volt: visszaál
lítani Magyarország független

ségét, amit a Harmadik Biroda
lom a rákényszerített együttmű
ködéssel korlátozott, és az első 
adandó alkalommal kiszállni a 
háborúból, melynek kimenetele 
akkor már nagyon is kétségesnek 
látszott.

A történelmi feladat véghez
vitele sokkal bonyolultabbnak és 
tragikusabbnak bizonyult, mint a 
kimondása. Kállay kinevezését a 
németek gyanakvással fogadták, 
nem bíztak benne, talán éppen a 
kétszínűsége miatt. Nyilvánosan 
helyeselte a háborút, támogatá
sáról, mi több hűségéről biztosí
totta a Harm adik Birodalmat, 
titokban ellene dolgozott. Kállay 
Miklós alkatilag volt németel
lenes; azt nem csupán Hitler má
niákus d iktatúrája, kegyetlen 
fajgyűlölete, oktalan háborús po
litikája és kíméletlen imperialista 
mohósága váltotta ki: történelmi 
távlatban volt németellenes, ő a z  
utolsó kuruc a magyar politiká
ban, ennek a szónak borongóan 
szép, reménytelenül irreális és 
romantikus szentimentális értel
mezésében és vonatkozásában.

Kállay a ködbevésző múltba 
visszatekintve inkább a sírokat, 
m int a csatatereket, a gyászt, 
mint a dicsőséget látta, és őszin
tén kívánta a békét, hogy az or
szágot, a m agyarságot m eg
m entse. Jóllehet konzervatív  
gondolkodású államférfi volt, 
húzódozott a földreformtól, s az 
igazi nemesség szűkülő körén kí
vül nem ismert el vezetésre alkal
mas elemeket, de azzal tisztában 
volt, hogy kiugrásunk, vagy ki
válásunk a háborúból, még akkor 
is, ha a nyugatiak oldalára kerü
lünk, tektonikus lökésekhez és 
strukturális változásokhoz vezet 
a m agyar életben és társada
lomban. Helyt is adott volna a 
szükséges változásoknak, ha 
minden elképzelése szerint törté
nik, bár tudta, hogy őt az esemé
nyek mindenképpen félreállítják.

Horthy elfogadta feltételeit és 
helyeselte a terveit, de Kállay 
több olyan minisztert is átvett e- 
lődje, Bárdossy László kormá
nyából, akik a németek emberei 
voltak, Hitlernek dolgoztak és je
lentettek. E visszás helyzet kons
pirációra kényszerítette, ezért 
rendkívül óvatosan fogott elkép
zelései megvalósításához. Ter
veiről először Keresztes-Fischer 
Ferenc belügyminisztert, a leg
korrektebb és legmegbízhatóbb 
kormány-politikust tájékoztatta.

Aztán Ghyczy Jenő kül
ügyminisztert és néhány 
fiatal, igen képzett és am
b iciózus d ip lo m atá t, 
ahogy hívták őket, az "ak
tivistákat" is beavatta tit
ka iba , ille tv e  m eg
h a llg a tta  é rv e ik e t és 
igénybevette segítségü
ket. Á katonákban nem bí
zo tt, a "tábornokok 
többsége sváb volt, a ma
radék székely" - jegyezte 
meg egyszer előttem  - 
"magyar talán nem is volt 
közöttük". Szombathelyi 
Ferenc vezérezredes, ve
zérkari főnök tudott a ter
vekről és az előkészületekről, 
azokat helyeselte és őszintén tá
mogatta. Csatay honvédelmi mi
n isz te r  fé lm ondatokbó l és 
részletintézkedésekből sejtette, 
hogy mi készül.

Horthyval abban állapodott 
meg, hogy általánosságban tájé
koztatja, de a részletekkel nem 
zavarja: "Azt akartam, hogy tisz
ta lelkiismerettel tudjon tárgyalni 
a németekkel". A korm ányzó 
igen nagyra értékelte miniszter
elnöke képességeit, bízott benne 
és nem ellenőrizte. Emlékirataiban 
ezt úja róla: "Vérévé vált az a sok
százados tapasztalat, amelyre ide
gen népek között élő és állandóan 
önvédelmi harcra kényszerült 
nemzetünk szert tett... Átható ér
telem párosult benne azzal az 
eszességgel, amely fortélyhoz fo
lyamodik, ha hatalmi fölényben 
lévővel szemben más eszközöket 
nem használhat."

Hasonló képzet alakult ki 
Kállay Miklósról a magyar köz
véleményben is. Eszes, ravasz, 
ügyes politikus, jó taktikus, aki 
hintapolitikájával megmenti az 
országot. Közvetlenebbül és talá
lóbban "Kállay-kettős"-nek nevez
ték azt a veszélyes mutatványt, 
egy rezsim és egy ország kétségbe
ejtő kötéltáncát a szövetségesek és 
a németek között, amelynek kime
netelétől függött egy nagy múltú, 
ezeréves európai nemzet további 
sorsa, egész jövője.

Kállay miniszterelnöki kine
vezése egybeesett a demokrati
kus erők egyre élénkebb tevé
kenységével Magyarország há
borúból kiválásának előkészíté
sére, amiben nekem a véletlen 
összejátszása folytán instrumen
tális szerep jutott. 1942. március 
15-én az ellenzéki pártok és a 
szakszervezetek küldöttségei

megkoszorúzták Petőfi szobrát; a 
parasztságét Bajcsy-Zsilinszky 
Endrével mi ketten helyeztük a 
talapzatra. A szépen indult, mél
tóságteljes demonstrációt a kom
m un isták  tün te tése  beárnyé
kolta; valami százan a magyar
szovjet barátság éltetésével za
vargásba kezdtek, mire letar
tóztatták őket.

Az esti ünnepség szónoka a 
pesti Vigadóban én voltam; a vá
rakozás és lelkesedés forróságá
ról fogalmat adhat a hatás, amit 
az eredeti (1848-as) márciusi 12 
pont felolvasása váltott ki. Ami
kor a 10. ponthoz értem, hogy az 
idegen katonaságot vigyék el 
Magyarországról, és a külföldön 
tartózkodó magyar csapatokat 
hozzák haza, ami átvitten ugye 
azt jelentette, hogy a németek vo
nuljanak ki, a magyar egységeket 
m eg hozzák  vissza az orosz 
frontról, a kétezer főnyi hallgató
ság állva eksztázisban tüntetett a 
független Magyarországért. Hir
telen ötlettel népi ultimátumot 
szegeztem a rendszernek Kos
suth Lajost idézve, aki kilencven
négy évvel korábban dörögte a 
nem esi követek felé: ...VELE
TEK, HA AKARJÁTOK, NÉL
KÜLETEK, SŐT ELLENETEK, 
HA KELL!

Mintha a kihívást Kállay Mik
lós, az alig ötnapos, új miniszter- 
elnök m egértette és elfogadta 
volna. Bemutatkozó parlamenti 
beszédében kijelentette: "Vérben, 
munkában, búzában minden tő
lünk telhetőt áldozunk, ami en
nek a hábo rúnak  a m egnye
réséhez szükséges. Minden esz
közt igénybe fogok venni, hogy 
ennek a kitűzött célnak szabotá
lok ellenzői vagy elgáncsolói ne 
lehessenek. Akik nem lesznek se
gítőtársak, pusztulniok kell!"

16

Baicsv-Zsilinszkv Endre (1886— 1944)



SALY DEZSŐ:

Szigorúan
bizalm as
(Fekete Könyv 1939-1944)

2944. m árcius 18.*
A. jelentése:
Tegnap délben a bécsi táma

dással egyidőben körülbelül 17 
angolszáz gép vonult át magyar 
terület fölött. Az ország nyugati 
részein 20 bomba hűlt le. Hét a 
medvei vasúti híd környékén.

Hétfő óta folynak a perma
nens megbeszélések Magyaror
szág  és N ém eto rszág  közö tt 
nagyobb létszámú német csapa
toknak Magyarországon keresz
tü l R om ániába való  á tv o 
nulásáról. Az első német javaslat 
az volt, hogy két hétre állítsák le 
a polgári vasúti forgalmat, hogy 
a Bécs környékén, valamint Bur- 
genlandban állomásozó mintegy 
15-20 hadosztálynyi tartalék rö
vid idő alatt vonulhasson át Ro
m ániába. A m agyar korm ány 
kívánsága az volt, hogy a forga
lom leállítása nélkül történjék a 
csapatszállítás, mert ez bombatá
madásoknak tenné ki a vasúti 
csomópontokat és egyébként is 
provokatív jellege van. A másik 
probléma a német tartalékok el
helyezése. Német elgondolás sze
rin t a K árpátok hegyláncát a 
magyar és német erők közösen 
védik. Ez találkozik a magyar el
gondolásokkal is, viszont a kor
mánynak az az álláspontja, hogy 
a német hadsereg tartalékait ne 
Magyarországon, hanem a Kár
pátokon kívül, Romániában he
lyezzék el. Erre vonatkozóan a 
megbeszélések még tartanak. Az 
első napok kissé feszült légköre 
csütörtökre megváltozott. Pénte
ken már igen udvarias légkörben 
folytatták  a m egbeszéléseket. 
Pénteken Szombathelyi Ferenc a 
vezérkar főnöke, Hitlerhez, a fő
hadiszállásra utazott. Valószínű
nek tartják, hogy Szombathelyi a 
m agyar meggondolásokat köz
vetlenül Hitlerrel akarja tudatni 
és megbeszélni. A német-magyar 
katonai megbeszélések a vezér
kari főnökségen és a honvédelmi 
minisztériumban folynak. A mi
niszterelnök a honvédelmi mi
niszterrel és a külügyminiszterrel 
permanensen tanácskozik. Kál- 
lay naponta jelentéseket tesz az 
eredm ényekről a Kormányzó
nak. Afokozott angolszász légite- 
v ék en y ség e t az o rszág  lég i
terében  annak  tu la jdon ítják , 
hogy a német tervekről nyüván 
az angolszászok is tudnak és fel
derítéssel ellenőrzik a helyzet ala
kulását. Ebből m agyar katonai 
körök megerősítve látják azt a fel
fogásukat, hogy az angolok nem 
néznék tétlenül a tömeges átvo

HELIKON

A kormányzó főhadsegédének, 

VATTAY ANTALnak NAPLÓjából

nulást, nem beszélve a nagyobb- 
szám ú ném et tartalékok m a
gyarországi elhelyezéséről, amit 
egyébként a Kállay kormány bel- 
politikaüag sem tart kívánatos
nak.

N. információja: Vasárnap ér
kezett a német kormánynak az a 
jegyzéke, amely beleegyezésünket 
kéri, hogy nagy erőkkel Magyaror
szágon keresztül vonulhassanak né
met csapatok a Kárpátok védelmi 
vonalának megszállására. Az e cél
ra szükséges csapatok  m ár 
Ausztriában vannak s fel is vo
nultak a magyar határ mentén. A 
tárgyalások még folynak, de ke
vés remény van a kibúvóra.

1944. március 19.
Reggel fél hétkor megszólal a 

telefon. M. hangját ismerem fel. 
Csak ennyit mond:

- Dánia kettő! - és leteszi a 
kagylót.

Alomból riadtan, pillanato
kig értetlenül állok s bár eléggé 
megszoktam M. "rejtjeles" tele
fonálásait, nem ébredek rá az 
üzenet értelmére. Szinte felelet
ként a ki nem mondott kérdésre 
szokatlan dübörgés hallatszik az 
utcáról. Kinézek: német tankok 
és katonákkal megrakott teher
autók vonulnak a Vár felé. Egy
szerre minden megvilágosodik 
előttem. Dánia sorsára jutottunk, 
megszállnak a németek!

A telefon egész délelőtt cseng. 
A munkatársak és külső informá
torok virágnyelven számolnak 
be az eseményekről. B. nem mer
te telefonra bízni információit, 
személyesen jött és elmondja, 
hogy a Gestapo hajnalban meg
rohanta a főkapitányságot, Som- 
bor-Schw einitzert a politikai 
o sz tá ly  több tisz tv iselő jével 
együtt letartóztatták. M. dr. fe
lesége lelkendezve szalad be: hal- 
lottuk-e, hogy a Margit-körúton 
egy négyemeletes házból teher
autókon szállították el a zsidó la
kókat? K. délutánig a várost járta 
s egy csomó adatott gyűjtött. A 
Royalban és az Astoriában német 
katonai rendőrség rendezkedett 
be, a pincék már zsúfoltak lefo
gott emberekkel, politikusok, új
ság írók , üz le tem berek  és 
családtagjaik vannak közöttük, 
férfiak, nők, keresztények és zsi
dók egyaránt. A Gestapo homok
sárga kisautói sűrűn láthatók az 
utcákon, ezeken hozzák be a már 
régen listára vett "megbizhatat- 
lan elemeket". Keresztes-Fischer 
belügyminiszert és öccsét a Kor
m ányzó volt főhadsegédét az 
ágyból húzták ki. A Királyi Várat 
német katonaság zárta körül. Hi
vatalos információt seholsem le
het kapni, Kállay állító lag  a 
m iniszterelnökség épületében 
van...

1944. III/19-én, egy vasárnap 
reggel távirat érkezett, hogy Mo
on Ny-ról K-re átvonulnak német 
csapatok - őket bajtársként kell 
fogadni és minden támogatást 
megadni. - Meglepődtünk - nem 
tudtuk a távirat tartalmát meg
m agyarázni. Körülbelül 2 óra 
múlva Adam repülőőrgy jelent
kezett, hogy érthetetlen paran
csot kapo tt. A lég ierő  pság. 
parancsot ad, hogy a németek a 
Honvédség alakulatait le akarja 
fegyverezni, úgy azt végre kell 
hajtani.

Derült égből mennykőcsapás! 
Mi akar ez lenni. Ezt nem enged
jük. Ellenállunk. A központ néma 
maradt. A VI. hadt. pk-kal meg
beszélve a helyzetet - a németek 
által lezárt Tisza vonal dacára, az 
attól K-re levő területet megvéd- 
jük. - IX. hdt.pk. elrendeli a moz
g ó sítá s t. Vkf. azonban  ezt 
letiltatta.

A kedvező lelki momentum, 
mely a nagy világ előtt megmu
tatta volna országunk akaratát - 
hogy nem vagyunk hajlandók 
élet-halál közösséget vállalni - 
hanem önálló életet, saját akara
tunk szerint élni - nem lett kihasz
nálva - és így nemzeti önálló
ságunkat elvesztve - Hilfsvolk 
lettünk. A való eseményekről 
csak most - itt száműze- tésem- 
ben értesültem Brunszwik altbgy. 
elmeséléséből.

A Führer meghívta a korm-t 
főhadiszállására. Kállay Miklós 
volt miniszterelnük és politikája 
a magyar faj megmentését tűzte 
ki célul. A Km. - Szombathelyi - 
Csatay - Chyczy - Gerlóczy és 
Brunszwik kíséretében - dacára 
annak, hogy a Min.Ein. lebeszélte 
- útnak indult. Indokolás az volt, 
hogy jobb, ha ő maga beszél vele, 
mert így sok minden esetleg más 
megvilágításba kerül. Klessheim- 
be vezetett az út. A fogadás a pá
lyaudvaron nagyon hűvös volt. 
Beérkezés után délelőtt azonnal 
tanácskozás folyt Hitler és a Km. 
között, mely hatalmas bűnlajst

rom felsorolásával kezdődött. 
Nem tudom, mi volt annak tartal
ma. A megbeszélésnek vége az 
volt, hogy közölték vele, misze
rint 19-én reggel német csapatok 
bevonulnak Mo.-ra, m ert még 
egy Olaszországot nem bírna el 
No. - A Km. azonnal el akart utaz
ni, de ezt a németek azon meg
jegyzéssel, hogy légiriadó van, 
megakadályozták. Pedig a Füh
rer a kertben sétált és szó sem volt 
ellenséges repülőkről. Egy újabb 
találkozás alkalmával Hitler be
hívatta Keitel tábornagyot és kér
dezte tőle, lehetne még az egész 
bevonulást megállítani, mire az 
volt a rövid válasz: nem, már 
minden gurul. Ebéd fagyos han
gulatban. Kétségbeesés, telefon
összeköttetést kapni haza nem le
het. Km. utazni akar, de nem en
gedik.

Délután Brunszwik elmesélé
se szerint Dömbergnek mondta, 
hogy jó volna, ha ketten még egy
szer beszélnének. Ezt a kezdemé
nyezést Dömberg szívesen vette 
és azonnal közvetítette az újabb 
találkozást. Mindketten néztek 
egymásra, mert az hitte, hogy a 
másik akar beszélni. A megbeszé
lés után volt vonat. Hazautazás, 
melynek során Jagow német kö
vet jelentkezett és Veesenmayer 
lépett fel mint új német követ. Ez 
a sima elintézése az ügynek hord- 

. ja magában a csírát minden ké
sőbbi eseménynek. A világ azt 
hiszi, Mo. független hatalom, pe
dig már minden látszat. A német 
megszállás minden súlyos követ
kezményét viselni kellett. Sok fi
ze tés  a m egszá lló  erőknek . 
Atrocitások tömege. Úgy bántak 
Debrecenben, mint ellenséges or
szág városában. Boltok fosztoga
tása , em berek  m olesz tá lása , 
épületek önkényes birtokbavéte
le, zsidó vagyonok harácsolása, 
rádió, telefon, újság szigorú el
lenőrzése. Megszállott ország - 
szabad akarat nélkül lettünk. 
Csak az történt, amit ők akartak.
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JOHN FLOURNOY MONTGOMERY

Magyarország, a vonakodó csatlós
(A szerző 1933-1941 között az Amerikai Egyesült Államok követe volt Budapesten.)
Miután Horthy Kállay Mik

lóst nevezte ki miniszterelnökké, 
fokozatosan nőtt Magyarország 
e lle n á llá sa  N ém eto rszággal 
szemben. Nemcsak hogy titok
ban kísérletet tettek a nyugati 
szövetségeseknek való feltétel 
nélküli megadásra 1943 nyarán, 
hanem annak az évnek április 5- 
én Kállay miniszterelnök Rómá
ban felkereste  M ussolin it és 
javasolta: tegyenek együtt diplo
máciai lépéseket Berlinben a né
m et n y o m ássa l szem ben  és 
kezdeményezzenek baráti politi
kát a Balkánon azzal a céllal, 
hogy Olaszország bevonásával 
létrehozzanak egy tömböt, amely 
egyesítené Magyarországot, Ro
mániát, Törökországot, Görögor
szágot, sőt még Finnországot is a 
német elnyomással szembeni el
lenállásban. Mussolini 1943. ősz
re ígérte a választ, de az soha nem 
érkezett meg.

U gyanebben  a hó n ap b an  
H orthy  tengernagy látogatást 
tett Hitler főhadiszállásán. Kísé
retében volt Szombathelyi tábor
nok, a vezérkar főnöke, aki Werth 
tábornok utóda lett a jugoszláv 
ügy után és aki elhatározta, hogy 
megtisztítja a tisztikart Hitler ra
jongóitól. Miközben a kormány
zó hazafelé tartott a látogatásról, 
a németek a következő közle
ményt adták ki:

A Führer és a kormányzó ki
fejezte szilárd eltökéltségét, hogy 
a végső győzelemig rendületle
nül folytatják a harcot a bolseviz- 
mus és angol, valamint amerikai 
szövetségesei ellen... A magyar 
nemzet mozgósítani fogja összes 
erőit e cél érdekében, Európa fel
szabadításáért és a magyar nép 
életének biztonságáért.

Miután Horthy hazaérkezett 
a fővárosba, a magyar kormány 
kiadta saját közleményét, amely 
csupán annyit tartalmazott, hogy 
a kormányzó látogatást tett Hit
lernél az utóbbi meghívására. 
Egyidejűleg a kormány tudtul 
adta, hogy az "angol, valamint 
amerikai szövetségesei" szavakat 
a ném etek a kormányzó bele
egyezése nélkül iktatták a közle
mény szövegébe, ami jó példája 
Ribbentrop államférfiúi stílusá
nak.

Budapest nem szűnt meg fel
bőszíteni HiÜert. 1943. május 6- 
án Kállay m iniszterelnök el
napo lta  a parlam entet annak 
megakadályozására, hogy nem
zeti szocialista propagandára 
használják fel. Amikor Hitler kö
v e te lte , hogy  M agyarország  
küldjön három magyar hadosz

tályt a Balkánra, mert azt akarta, 
hogy Belgrádtól délre egészen a 
bolgár megszállási övezetig a 
magyar fegyveres erők lássák el 
a németek helyett Jugoszlávia 
pacifikálását, s megígérte, hogy a 
követelést teljesítése esetén fel
fegyverez öt m agyar hadosz
tályt, a magyar kormány megta
gadta a követelés teljesítését. A 
korm ány nemcsak m egakadá
lyozta N ém etországot abban, 
hogy behatoljon a magyar ipar
ba, hanem arra sem volt hajlan
dó, hogy a szokásosnál több 
szarvasmarhát exportáljon Né
metországba. A lispei olajkutak

termelését szándékosan ötven 
százalékkel csökkentették. Akor- 
mány módszeresen csökkentette 
a magyar repülőgépgyárak ter
melését, amelyeknek termelésük 
k é tharm adát N ém etországba 
kellett szállítaniok.

A ném etek nagy nyom ást 
gyakoroltak annak érdekében, 
hogy gazdasági segítségnyújtá
sának növelésére kényszerítsék 
Magyarországot. 1943-ban Clo- 
dius német miniszter nyütan fe
nyegetőzött a m agyar függet
lenség csorbításával, ha Magyaror
szág nem segít Németországnak. 
Nem ért el azonban eredményt.

Magyarország szállította Va- 
tinkánvárosnak a számára szük
séges élelmiszerek legnagyobb 
részét és az egész búza szükség
letét. Hogy segítsen Görögország 
éhező lakosságán, valamint a bel
ga, holland és francia gyermek
eken, egész szerelvények szál
lították az ajándékba küldött élel

miszereket ezekbe az országok
ba. Ugyanakkor a magyar kor
mány külkereskedelmének je
lentős részét Németországból át
irányította semleges országokba, 
m int Törökország, Svájc vagy 
Svédország.

A Kállay-kormány hivatali 
ideje alatt több ezer szökött fran
cia hadifogoly élhetett teljesen 
szabadon Magyarországon. Sza
badon vállalhattak m unkát és 
akik képtelenek voltak dolgozni, 
azokat jó szállodákban helyezték 
el a Balatonnál és gondoskodtak 
ellátásukról. Az angol és az ame
rikai hadifoglyokkal szívélyesen

és emberségesen bántak Magyar- 
országon. A Tengelyhez tartozó 
összes hadviselők közül Magyar- 
ország volt az egyedüli, amely az 
utolsó betűig tiszteletben tartotta 
a hadifoglyokra vonatkozó Genfi 
Konvenció előírásait.

Magyarországon a demokra
tikus és baloldali pártok, beleért
ve a Szociáldemokrata Pártot, a 
szakszervezetek, a baloldali újsá
gok, stb. még mindig viszonyla
gos szabadságot élveztek, olyat, 
amüyenhez hasonlóval - Finnor
szág kivételével - az üyen szerve
zetek a németek uralma alatt álló 
országokban sehol másutt nem 
rendelkeztek. Abban az időben 
M agyaro rszágon  k ívü l csak 
Svájcban és Svédországban léte
zett a Szociáldemokrata Párt.

1943. július 25-én Kállay kine
v ez te  k ü lü g y m in isz te rn e k  
Ghyczy urat. Ehhez meglehető
sen nagy bátorság kellett, mert a 
k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m b a n

Ghyczyt úgy ismerték, mint kife
jezetten nádellenes diplomatát. 
Szeptemberben Ghyczy Svédor
szágba küldte követnek Ullein- 
Reviczky urat, akinek angol fe
lesége volt és aki határozottan a 
nácik ellen dolgozott. Szeptem
ber 21-re Németország már azzal 
fenyegetőzött, hogy megszakítja 
a diplomáciai kapcsolatokat Ma
gyarországgal, ha az továbbra is 
megtagadja a katonai és gazdasá
gi támogatást tőle.

Hitler nagy mester volt a jog
szerűség hangoztatásában. A 
kancellárság elnyeréséért folyta
tott hosszú harcában egyik leg
főbb jelszava volt: "Jogszerűen, 
egészen addig, amíg hatalomra 
nem  kerü ltünk ." K ihasználta 
m indazokat a lehetőségeket, 
amelyeket a demokratikus alkot
mány egy demagógnak nyújt és 
visszaélt velük. Hindenburg el
nök mint a legnagyobb párt vezé
rét nevezte őt ki kancellárnak. 
Hitler kancellárrá válása után, a 
hatalom birtokában is megma
radt szigorú legalistának. Min
den egyes gyilkosságot, minden 
rablást és kegyetlenkedést tör
vény vagy rendelet engedélye
zett. Csakhogy azok már nemzeti 
szocialista törvények és rendele
tek voltak.

Hitler még akkor is nagy lega- 
lista volt, amikor idegen országo
kat hódított meg. Nem rohanta le 
Ausztriát addig, amíg Seyss-Ln- 
quart fel nem kérte őt erre. Az 
persze már nem számított, hogy 
Seyss-Inquartnak nem volt joga 
erre a felkérésre, és hogy el sem 
küldte azt, mert Göring fogal
mazta meg Berlinben. Amikor 
Hitler bevonult Prágába, erre jogi 
felhatalmazása volt, nevezetesen 
Hacha elnök beleegyzése, ame
lyet a legkegyeüenebb módsze
rekkel csikartak ki tőle.

Mindez különösen hangzik, 
de Hitlernek oka volt ragaszkod
ni a legalitáshoz. Nem akarta, 
hogy csapatai olyan országokba 
vonuljanak be, ahol zűrzavar 
uralkodik. A hódító adminisztra
tív feladatát nagy m értékben 
megkönnyíti a folyamatos legiti
mitás látszata. Hitler nem azért 
szabadította ki Mussolinit a Gran 
Sassoról, mert kedvelte, hanem 
azért, mert szüksége volt Észak- 
Olaszországban egy törvényes 
kormányra, hogy ellensúlyozza 
az egyetlen tényleg törvényes 
kormányt, Badoglio marsall ró
mai kormányát. Ellenkező eset
ben Hitlernek egy egész had
seregre lett volna szüksége a rend 
fenntartására Olaszországnak
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abban a részében, amely még né
met megszállás alatt állott.

1934-ben, hódító pályafutásá
nak kezdetén, Hitler elkövette azt 
a hibát, hogy m eggyilkoltatta 
Dollfusst. 1938-ban bölcsebb volt. 
A h a lá lb a  k ü ld h e tte  vo lna 
Schuschnigg kancellárt és Miklas 
elnököt, de ehelyett Berchtesga- 
denba hívta Schuschniggot és 
kényszerítette őt, hogy vegyen be 
árulókat kormányába. Ezek az 
árulók aztán szolgáltatták Hitler
nek a törvényességet. 1944-ben, 
amikor már úgy vélte, hogy Ma
gyarország kimerítette a türel
mét, minden bizonnyal meggyil
koltathatta volna Horthy kor
mányzót, Kállay miniszterelnö
köt, Szombathelyi tábornokot és 
Ghyczy külügyminisztert. Ehe
lyett Klessheimbe hívta Horthyt 
és u ltim átum ot adott át neki. 
Szüksége volt a törvényességre.

Az eseményekről, amelyek 
ezután következtek, a vüágsajtó 
nem szerezhetett tudomást. Jólle
het HiÜer vasfüggönye nem volt 
annyira á thato lhatatlan , m int 
Sztáliné, mégis nagyon sűrű volt.

M ielőtt Schuschnigg 1938- 
ban Berchtesgadenba ment vol
na, előbb felkérte dr. Richard 
Schm itz bécsi po lgárm estert, 
hogy vegye át a dolgok irányítá
sát, ha ő nem térne vissza. Mielőtt 
Horthv 1944-ben elutazott volna

j

Hitlerhez, előbb táviratot küldött 
m inden m agyar követségre, s 
utasította őket, hogy ne ismerje
nek el olyan magyar kormányt, 
amely egy esetleges német meg
szállás következtében alakulna 
meg. Horthy, akit Klessheimbe 
hívtak honvédelmi miniszteré
vel, külügyminiszterével és ve
zérkari főnökével együtt, 1944. 
március 17-én utazott el Buda
pestről. Az ultimátum, amelyet 
megérkezésekor átnyújtottak ne
ki, teljes m ozgósítást követelt 
Oroszország ellen, követelte to
vábbá quisting-kormány kineve
zését; M agyarország  fe lté te l 
nélküli beillesztését a német há
borús gazdaságba; a vízi utak és 
a vasutak német ellenőrzését; a 
nürnbergi törvények szigorú al
kalmazását az egymillió magyar- 
o rszág i z sidóva l szem ben; a 
Tengelyhez tartozó országokból 
menekültek, valamint a lengyel 
katonák kiszolgáltatását és ma
gyar m unkások ném etországi 
gyárakba küldését. Hitler köve
telte továbbá, hogy Magyaror
szág  eng ed jen  be te rü le té re  
német csapatokat külső és belső 
biztonságának szavatolására.

A kormányzó azon nyomban 
elutasította az ultimátumot. Hit
ler számított erre, minden elő volt 
készítve a villámcsapásra. Márci
us 18-ról 19-re virradó éjjel jelen
tős német erők - 11 hadosztály, 
páncélvonatokkal, motorizált tü
zérséggel és a legnehezebb "Hg- 
ris" harckocsikkal - Ausztria felől

behatoltak Magyarország terüle
tére és hajnali négy órakor elérték 
Budapestet. Egyidejűleg ejtőer
nyősök szállták meg a magyar re
p ü lő te rek e t, s csak csekély 
ellenállással találkoztak, mivel a 
magyar fegyveres erők az ország 
keleti és délkeleti határain voltak 
összpontosítva. Tartva ezeknek a 
csapatoknak az ellenakciójától, a 
román csapatok által támogatott 
német egységek a Tisza folyó 
mentén lezárták Magyarország 
keleti felét, hogy megakadályoz
zák ezeknek a csapatoknak kap
csolatát Budapesttel és heteken át 
fenntartották ezt az ellenőrzést.

Kállay szerint ezekről az ese
ményekről a titkos magyar rádió
adó kódolt szövegben folyama
tosan tájékoztatta az angolokat 
Isztambulban, de sem válasz, 
sem tanács nem érkezett. A kor
mány nem volt képes érintkezés

be lépni Horthy kormányzóval, 
mert hazafelé tartó különvonatát 
a magyar határon feltartóztatták 
és csak másnap délelőtt 11-kor 
engedték Budapestre, amikorra a 
ném etek m ár m egszállták az 
összes stratégiailag fontos pon
tot. A korm ány nem tehetett 
egyebet - mivel a szervezett fegy
veres ellenállás lehetetlen volt -, 
m int hogy m egsem misítse az 
összes titkos okmányt a különbö
ző ko rm ányh ivata lokban , és 
hogy figyelmeztesse a veszélyre a 
külföldön tartózkodó m agyar 
diplomáciai képviselőket, a titok
ban Magyarországra érkezett an
gol - amerikei katonai személyzetet 
és nádellenes politikai vezetőket.

A Gestapo már munkához lá
tott, sorra tartóztatta le a konzer
vatív  elem eket, a legitim ista 
nemeseket, papokat, szakszerve
zeti vezetőket, angolbarát szemé
lyeket, újságírókat, nacionalis
tákat és természetesen zsidókat,

akik közül több százan követtek 
el öngyilkosságot. Az SS-ügynök, 
Edmund Veesenmayer megérke
zett, mint új rendkívüli és megha- 
ta lm azo tt ném et követ, "kü
lönleges felhatalmazással a közös 
hadviselés intenzívebbé tétele ér
dekében" - ahogyan a német beje
lentés fogalmazott.

Visszaérkezve Budapestre, 
Horthy megbeszélésre hívatta 
Kállay miniszterelnököt és kor
mányának tagjait. Kállay úr sze
mélyesen küldött nekem rész
letes tájékoztatást erről a megbe
szélésről. A kormányzó közölte 
velük, hogy Hitler és Ribbentrop 
már 1943 őszén követelte Kállay 
elmozdítását a magyar kormány 
éléről, mivel bizonyítékkal ren
delkeztek arra, hogy együttmű
ködik a szövetségesekkel. Hor
thy akkor ellenállt, de most, erős 
nyomás alatt, attól tart, hogy új

kormányt kell kineveznie. Fel
kérte azonban Kállay urat az 
ügyek további vitelére addig is, 
amíg kinevezi az új kormányt.

Kállay ezt visszautasította. 
Kijelentette, hogy Magyarország 
szuverenitása egyelőre megszűnt 
és a német megszállás következ
tében attól az időponttól minden 
cselekvés alkotmányellenes és jo
gilag semmis lenne, s kérte a kor
m ányzót, hogy helyezkedjék 
ugyanerre az álláspontra. Horthy 
azonban azt felelte, hogy a hábo
rú a végéhez közeledik, s hogy 
M agyarország ellenállásának 
fenntartása a lehetséges mérté
kig, továbbá az a képessége, hogy 
a megfelelő időben harcoljon a 
német elnyomókkal szemben, 
megkövetelik az ő hivatalban 
m aradását, hogy mentse, ami 
még menthető. Meggyőződését 
fejezte ki, hogy a szövetségesek 
néhány hónapon belül partra- 
szállnak a Balkánon, és hogy a

németek gyorsan vereséget szen
vednek. Úgy vélte, Magyaror
szágnak érdeke, hogy a hadsereg 
ne bomoljon fel és ne semmisül
jön meg, minthogy még szükség 
lesz rá segíteni a szövetségesek
nek az ország elpusztulásának 
megakadályozásában és a rend 
fenntartásában a Duna-meden- 
cében a háború végén, amikor el
kerülhetetlen lesz az anarchia.

1944. március 20-án hajnal
ban német rohamcsapatok vették 
körül a miniszterelnök lakóházát 
és Gestapo-ügynökök erőszak
kal behatoltak a lakására. Addig
ra ő m ár a török követségre 
menekült, ahová a török kormány 
hívta, hogy ott menedéket találjon.

Időközben Horthy - akinek 
családját, beleértve hároméves 
unokáját is, megfenyegették arra 
az ese tre , ha nem  m űköd ik  
együtt a németekkel - halogatta 
az új kormány kinevezését. Csak 
azután engedett a nyomásnak, 
hogy HiÜer megígérte, helyreál
lítja Magyarország szuverenitá
sát, ha az országnak "megbízható 
kormánya" lesz.

Március 23-án a németek be
jelentették, hogy Horthy Sztójay 
tábornokot nevezte ki az új kor
mány élére. A HiÜer és Veesen
m ayer kegyéből m iniszterel
nökké lett Sztójay előzőleg berli
ni magyar követ volt.

H itlernek ham arosan meg 
kellett tudnia, hogy a magyar 
macskának küenc élete van. Egé
szen  a n ém et m egszá llásig , 
Horthy szigorúan a szűk alkot
mányos keretek közt gyakorolta 
hatalmát. Mivel azonban az al
kotmány többé már nem volt ha
tályban, most úgy döntött, hogy 
minden tőle telhetőt megtesz az 
országért, tekintet nélkül a for
mai korlátokra. Nem létezett töb
bé parlament, sokan a képviselők 
közül lemondtak mandátumuk
ról, tiltakozásul az áprilisban 
megalakult bábkormány ellen. A 
kormányzó volt az alkotmány 
utolsó maradványa. Felismerte, 
hogy H itler börtönbe vetette 
vagy megölette volna őt, ha nem 
lett volna szüksége rá, mint a tör
vényesség látszatára.

Sztójay miniszterelnöksége 
idején a Gestapo magyar náciel
leneseket tartóztatott le, és júni
usban a Gestapo százezer zsidót 
deportált Magyarországról Len
gyelországba, ahol a németek le
m észáro lták  őket. A Z sidó 
Vüágkongresszus, Gusztáv svéd 
király és Eden úr tiltakozott ez 
ellen.

A belügym inisztérium  két 
osztályvezetője, Endre László és 
Baky László, akik Szálasi nemze
ti szocialista pártjának tagjai v ol- 
tak és HiÜer különleges kémjei 
voltak a Sztójay-csapatban, meg
próbálta puccsal elmozdítani a 
miniszterelnököt, hogy szabad
dá tegye az utat Szálasi előtt.
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Napló - 1943-'44
"Soha kis nép nem üzent még 

hetykébben hadat nagyhatalom
nak, mint Magyarország a Szov
jetnek..." - írja egy svájd újság. 
Kis nép? A kis nép nem üzent 
hadat senkinek. Még a nép nevé
ben határozó országgyűlés sem 
üzent hadat. Egy kis klikk üzent 
hadat, a nép és az országgyűlés 
m egkérdezése nélkül, néhány 
vak vagy becsvágyó katona és 
politikus. A nép megrendültén 
hallgatott. A fényképen, mely az 
országgyűlés termét ábrázolja a 
pillanatban, mikor Bárdossy be
jelenti az orosz hadüzenetet, 
mindenki - a kormánytagok is - 
lehajtja a fejét.

*
N yugtalan  éj. Kétóránként 

felébredek. Félálomban emberek 
hangját hallom, kikkel napköz
ben beszéltem. Vijjognak, nyög
nek, sivalkodnak. A bombák. Az 
élet, a pénz, a lakás.

Igen, mindez halálos veszély
ben. De mit hittetek, nyomorul
tak?  M iben b ízta tok?  Az 
állandósított erőszakban, az in
tézm ényesített agresszióban, a 
legalizált tyúktolvajlásban?... 
Minden ezért történt. S most cso
dálkoztok, hogy a világerők - m e
ly ek  nem  erkö lcsösek , csak 
erősebbek - megmozdultak?

*
Az ámokfutó gép, amely gyil

kol, nem hallgat meg többé sem
m iféle  é rv e t. Csak a csoda 
segíthet.

*
Hogyan él az ember egy vá

rosban, m dy  kijelentetten bom
bázási célpont? Ugyanúgy, mint 
máskor? Ez hazugság lenne. Egy 
milliós nagyváros, amely körül 
zuhannak a bombák és pusztul
nak a környező milliós nagyvá
rosok - tegnap Szófiát bombáz
ták, háromszor huszonnégy óra 
alatt, s Bécset, két hét előtt Zágrá
bot stb. -, természetesen feszült
ségben él. M inden pillanatban 
várja mindenki, hogy bekövetke
zik az, amit vár. Egyszerű látoga
tásokat bizonyos stratégiával kell 
végrehajtani - van-e a közelben 
tűrhető óvóhely stb. -, mert a "za
varó repülés" jelzésére a város tö
kéletesen elsötétedik, a villa
mosok nem járnak, az őgyelgő és 
sétáló órákon át idegen kapual
jak alá szorul. Otthon állandó ké
szültség, rádióval, baráti tele
fonokkal, víz a fürdőkádban, ho
mok az ajtók mellett, meleg ruha, 
óvóhelycsomag, hódpő az ágy 
közdében. így dünk, s várjuk az 
elkerülhetetlent.

S közben dolgozom. Ez ma
gam számára is meglepő; nem 
vagyok "hős", nem. Fantáziám 
túlságosan élénk ahhoz, hogy ne 
féljek. S mégis dolgozom, min
dennap, a magam munkaterve 
szerint. Más kérdés, valóban oda
figyelek-e arra, amit dolgozom?

MÁRA! SÁNDOR

Értelmemmd igen, idegeimmel 
valószínűleg nem. S lehet, hogy 
ez m egérzik majd e hónapok 
munkáján.

*
Magyarország dm erét két le

begő angyal tartja. Már csak e két 
angyalban bízom. Igaz, ez nem 
csekélység.

*
A németek megszállták Ma

gyarországot.
♦

A hősiesség! Mennyit beszél
nek róla.

De a hősiesség legtöbbször - 
és igazában - nem egyetlen hero
ikus gesztus. A hősiesség leg
tö b b szö r és igazában  m eg
számlálhatatlan sok apró, türel
mes és következetes mozdulat 
összege; s e mozdulatok mind 
ugyanegy erkölcsi cd  felé nyúl
nak.

*
Nem vagyok egészséges, sor

som kilátásai zavarosak. Isten 
szándékait nem értem. De élek 
még, s ezért akármily reményte
len és megalázó feltételek között 
élek is, m inden  m egm arad t 
erőmmel dolgoznom kell. Be kell

fejeznem ezt a regényt. Ha tud
nék verseket írni... Nem szabad 
másra figyelnem, csak arra, ami 
belülről szól hozzám. A háború, 
a terror, mindez a sors egyik vál
faja csak...

*
A Musa Dagh örményeinek 

regénye itt történik meg, min
dennap, minden vidéki magyar 
városban. A deportálások színhe
lye nem Mezopotámia, hanem 
városkörnyéki téglagyárak s ha
sonló helyek; onnan Lengyelor
szág. Werfel regényét látom  
mindennap detre kelni: ahogyan 
Enver pasa és a törökök kiirtották 
az örményeket, mert "igazhitűek 
nem  élhettek  együ tt keresz- 
tényekkd", úgy kergetik ki laká
saikból, fosztják meg javaiktól, 
szabadságuktól, s végül bizonyo
san életüktől is - a gyilkosok szá
mára nem marad más megoldás! 
- az igazhitű nemzeti szodalisták 
a zsidókat, kikkel nem élhetnek 
egy országban... Miért? Mert zsi
dók, mert "ellenségek", mert "ide
genek", m ert... s végül nincs 
válasz. Mert lehet.

*
Isten, adj erőt a zsidóknak,

hogy elviseljék az üldöztetést, 
kínzást és sanyargatást. Adj erőt 
nekik, hogy erősek legyenek az 
élethez és a halálhoz.

S aztán, ha túldték az üldöz
tetéseket, adj erőt nekik, hogy ne 
veszítsék el fejüket, ne változza
nak át ámokfutó üldözőkké. Adj 
erők nekik, hogy erejük legyen az 
emberi nagysághoz, a türelem
hez. Mert a bosszú csak újabb in
dulatot szül. S talán Huxleynek 
és az oxfordistáknak van igazuk, 
akik azt mondják, hogy az ellen
séget csak egy módon lehet le
győzni: ha elviseljük.

*
Magyarországon nincs kétfé

le emberi garnitúra: nincs jobb- és 
baloldali elit. Csak egy emberi 
garnitúra van, s ha e néhány em
bert elviszik intemálótáborba: az 
ország  nagyon hosszú  időre 
megszűnt Európa szerves része 
lenni.

*
Gyanítom néha, mit érezhe

tett Montaigne, mikor író, neme
súr és polgármester volt harminc 
éven át, a vallásháborúk korá
ban. M ikor m indenki gyanús 
volt, aki ide vagy oda tartozott. 
Mikor mindenki minden pere
puttyával kénytelen volt nap 
mint nap "színt vallani" az átvo
nuló világnézeti hordák bőszült 
pribékjei előtt. Ma ugyanúgy é- 
lünk, írók és nemesurak, ponto
sabban  azok az írók , akik 
lényegükben még nemesurak is; 
ami persze nem származási kér
dés. Szodalisták, fehérek, vörö
sek, kommunisták, nádk, aztán a 
m egvadult liberális-demokrata 
szeÜemi szabadcsapatok, a meg
sértettek és mellőzöttek, a meg- 
kínzottak és kihagyottak, mind 
számon kér, mind bosszút akar, 
mind magáénak akar és meg akar 
tagadni, azt akarja, hogy esküd
jék fel, s ugyanakkor lépjek spon
tán valam ilyen alkalm i m ág
lyára. Mindez tragikus, kétségte
len. De unalmas is: ez is kétségte
len. K ezdem  m egérten i, m it 
érzett Montaigne.

*
Megéltem a liberalizmust, a 

kommunizmust, a fehér korsza
kot, a neobarokk demokrádát, a 
fasizmust és nemzeti szodaliz- 
must, s lehet, hogy meg kell még 
élnem rózsaszín vagy vörös kor
szakok változatait. De nem éltem 
és nem élhetek a jövőben sem 
olyan politikai vagy világnézeti 
jelszavak jegyében, amikor a 
nyomorékok és nyavalyatörősök 
nem gyűlölik az egészségeseket, 
s a tehetségtelenek és féltehetsé
gek ne illetnék hazug és képtelen 
vádak özönével azokat, kiknek 
tehetsége egy centiméterrel kilát
szik valamdyik szakmából. Aki 
ezt nem tudja, nem ismeri az em
bert. Ezzel számolni kell, mint a 
halállal.
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BÖLÖNI DOMOKOS

Piros pipacs az ágy alatt
A kalitka úgy lett, hogy az átkosban ezen 

a folyosón is kapusszolgálatot létesítettek; 
tulajdonképpen ellenőrizni kívánták a la
poknál megforduló disszidenseket, ezért az
tán csakis megbízható rokon kerülhetett 
oda. Jellemző, hogy míg a szerkesztőségi 
szobákból összeszedték (begyűjtötték) a láb
melegítő villanyrezsókat, -kályhákat, ott az 
illető továbbra is nyugodtan fűtőzhetett. 
Igaz, a kalitkában nem volt központi fűtés. 
De azért feltűnt a "kivételezés", s mikor aztán 
az "illetőt" elhelyezték onnan - állítólag a 
néptanács alagsorába került, büfésnek -, ver
sengtek bizony, a hölgyek főleg, a kalitkáért.

Egy Júlia kapta meg, miután őt pedig a 
káderes kapta meg, hátul, a könyvtárban. 
Általában a könyvtárakban nem csupán a 
verseskötetek tudnak egyet s mást a szere
lemről. Ez a Júlia már csak bizonyos szemé
lyeket kellett hogy megfigyeljen, listája volt, 
aztán mikor már fejből tudta, elégették Mat
rica elvtárssal. Jó elvtárs volt ez is, csak kissé 
perverz, egyszer éppen délben rontott rá a 
kalitkában, s hát ennek hiába van valami 
vékony kis függönye három felől, a villanyt 
mégsem lehetett eloltani, képzeljük el, időn
ként elhalad valaki, hol a lépcső irányából, 
hol az adminisztrációtól a folyosón, ők pe
dig... Júlia egészen ráhajolt a keskeny asztal
pántra, Matrica pedig szuszogott-fújtatott, 
mint egy mozdony, tolatólag.

És amikor a lány sikoltott, Medvecki elv
társ hirtelen megtorpant, odajött, és megkér
dezte, mi van.

Ennél szívdobogtatóbbat! Semmi, semm
im, mondta a lány közönyt mímelve, de keb
lei még mindig úgy hullámzottak, mint a 
lírában a búza tenger, csak itt né, a személy
zet "doszárjait" fésüli át Matrica elvtárs.

M edvecki elment, de jól megjegyzett 
mindent magának.

Persze semmit sem ért vele, mert jött az 
1989-es fordulat, és a kis barna lelépett, mint 
a Fuxi. Az első segélyszállítmányos társaság
gal ment, Medvecki látta egyszer a Deák téri 
metróban, köszönteni is szerette volna, de 
olyan heves remegés lett úrrá rajta, hogy a 
pillái repdestek még sokáig.

Kedey azt mesélte, férjnél van, valahol a 
Dunántúlon káeftézik a férjével. Ő kában, a 
férje tében, az ef - vagyis a Ft. - pedig szintén 
befektetődül

Aztán ebben a kalitkában vették fel a 
továbbiakban az apróhirdetéseket. A sza
badvállalkozások beindulásával egyre töb
ben hirdettek, volt egy Mariann, aki fel
ismerte, hogy micsoda pénz rejlik a társas- 
kapcsiban. ö  indította el a Társkeresőt, egy 
ideig maga adminisztrálta, osztályozta a le
veleket, jeligék szerint, majd átadta az ille
tőknek az ajánlatokat. Egy ilyen "társ" neki 
is tett ajánlatot, elfogadta. Hiszen itt amú- 
gyis marginalizálódott a helyzete, egyre in
kább csak az apróhirdetések felvételére 
szorítkozott a munkája, ezt pedig unta. Ők 
nem hagyták mindjárt el az országot, előbb 
partnerkereső cégüket annak rendje és mód
ja szerint bejegyeztették, alig pár küomé- 
temyire a határtól, aztán a nyereséget szépen 
forintoztatták, s csekély három év alatt vitték

annyira, hogy odaát vidéki házat vásárol
hassanak. Mindketten elhelyezkedtek a ... 
tanügyben, Máriáim még erkölcstani dolgo
kat is lead. A férje hétvégeken kirándulókat 
fuvaroz Erdélybe, idegenvezető: természe
tesen a felesége.

Aztán fokozatosan lement a kalitka ázsi
ója. A lap a néppel együtt szegényedett, még 
volt ugyan két csinos lányka a hirdetésfelvé
telnél, s ezek is mindketten Magyarországra 
férjültek, ám az ő szerepük, illetve a kalitkáé 
az életükben már nem számottevő. Könyve
lői tagozaton érettségiztek, aztán az állam 
felét állja kezdő fizetésüknek, így évente al
kalmazott a cég egy-egy frissen végzett csajt, 
ők nem sok vizet zavartak, az időközben ká- 
eftévé, majd részvénytársasággá alakult cég 
együttműködött a különböző, előbb gomba
mód szaporodó, majd szerre megszűnő szál
lítási vállalkozásokkal, míg felfuttatásra 
szorultak; a lányok árulták a jegyeket Buda
pestre, s kijárt nekik évente egy út is ingyen. 
Mint a cég valamennyi tagjának. Dehát ami

kor senki sem került, az üres helyekre beül
tek a lányok.

Nem csoda hát, hogy olyan hamar elkel
tek. Nagy mázlijuk emellett, hogy szépecs
kék és naivacskák is.

Az ilyen csajra bukik a minden krémmel 
megkent fineszes honi lédiktől megcsömör- 
lött magyar férfi. (Kalandorkák, kíméljetek!)

Az utolsó lány azt a feladatot kapta, hogy 
a szerkesztőségi szobák papírsalakját, mely 
most, a szerkesztőség költözésével - felszólí
tás jött: elsejéig hagyják el az épületet! - csak 
a helyet fogja (nem lehet tőle nyugodtan lel
tározni), szépen hordogassa be a kaütkába.

Ez a lány magasnak sikerült, seszínű lett 
a haja, félárva volt, majd egész, miután éde
sanyja elhalt. Két kisebb testvérét nevelve 
nem jutott ideje saját alakjával foglalkozni, 
m ostohaapjuk elhanyagolta őket, hiszen 
most, hogy az asszony már nincs, csak kö
löncök a nyakán, ki sem rakhatja a lakásból, 
mert az az asszonyé volt, s van egy öccse is 
az elholtnak, az már többször megfenyeget
te, hogy vérit veszi, ha bántja az árvákat.

Egyszer aztán mégsem fért el tőlük. (Tő
le.)

Ez a lány egész nap hordta a kollekciókat, 
piros fedelű köteteket, volt ott mindenféle 
újság, egyikre-másikra rá is csodálkozott. 
Olyan elvtársak díszelegtek a címoldalakon, 
hogy, mondjuk, Bambtüa Gyula elvtárs fel
szólalása, akikről manapság is beszélnek, de 
főleg ők maguk beszélnek, és egészen mást, 
mint ami a diktátort nyalogató szpícseikben 
van.

Csak kissé csodálkozott ezen, mert ta
pasztalta már, hogy a felnőttek mindig mást 
tesznek, mint amit gondolnánk róluk.

A "Zapu" nem volt részegebb, m int 
egyébként, Iringó éppen takarított, a két ko
csi kint volt a somostelki kertben, Tatáéknál, 
Zapu az ágy mellett találta a lányt, le volt 
hajolva, kezében a felmosórongy, testén az 
anyjától maradt pongyola, persze rövid volt 
már neki, Zapunak eíkerekedett a szeme, s 
már villant is, már térdepelt is mellette s 
nyúlt is be durván, vadul.

A kalitkába már alig lehetett beférni, az 
utolsó köteget egészen magasra dobta, s az 
mindannyiszor visszacsúszott, nem tudta 
elhárítani. Késő délutánra járt, a tisztiszolga 
odaszólt, kicsilyánkám, lenn vagyak, sert 
iszak.

Intett neki, hogy: nocsak. Zapu lenyom
ta, fejét a padlóra, s azt kellett hogy mondja, 
előbb lassan, aztán mind gyorsabban, hogy

piros pipacs az ágy alatt, piros pipacs az ágy 
alatt, pirospipacs azágyalatt, pirospipacsa- 
zágyalatt, pirospi...

Ekkor már lihegtek mindketten, és ő át
fogta a Zapu nyakát.

Hátrament a takarítókamrába, ott volt a 
gyufa az öreg kutricájában, a már régóta 
nem használt öntöttvas kályhán.

Zapu gyakran küldte el a kicsiket, és ő 
mindig kellett hogy mondja a piros pipacsot 
az ágy alatt.

Valahogy mégis bepréselte magát, s úgy 
fordult, hogy a kaütka ajtaját be is tudja 
csukni. Ez csak többszöri erőfeszítésre sike
rült, közben hányingert kapott, a fal felőü 
sarokba hányt. Nincs, ahová lehajthatná fe
jét. Szinte vigyázzban tért magához.

Zapu ma jön, mindjárt itt lesz. Viszi, hogy 
kaparják ki. Egy este a barátait is elhozta, és 
Iringó mindeniknek mondta a pirospipa
csot. Akkor már üvöltött, terhes vagyok! ri
koltotta, pirospipacsazágyalatt... Jaj, fázom, 
suttogta, és megvonaglott.

Elhúzta a szálat, fellobbant, Lenin és Ce- 
ausescu alá tartotta. Jó meleg jött az ágyéka 
felől.
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HELIKON

ADY ENDRE 
A K A D ÉM IA

V. ÉVFOLYAM
1994. augusztus 15 - 27.

Posztgraduális képzés 
magyar nyelven tanító tanároknak

Az Ady Endre Akadémia 1990 nyarán kezdte el a magyar 
nyelven tanító tanárok intenzív posztgraduális képzését. Az 
Akadémia célja a magyar közoktatás erősítésével az egyete
mes emberi értékekhez igazodó magyar kultúra szolgálata.

Oktatási programjaink:
- magyar nyelv- és irodalom
- magyar és közép-európai történelem
- számítástechnika-informatika
- magyarságismeret és művelődéstörténet
- pedagógia és oktatásmódszertan.

Kurzusainkon napi 6-8 órában egyetemi oktatóink és az 
egyes témakörök kiemelkedő kutatói tartanak előadásokat, 
szemináriumokat, számítástechnikából kiscsoportos gyakor
latokat. Aszakmai programokat neveléslélektani, oktatástech
nika és szakmódszertani ismeretek oktatása egészíti ki. Az 
egyes kurzusok hallgatói szabadon látogathatják más kurzu
sok előadásait.

A kurzus végén látogatási bizonyítványt adunk, valamint 
lehetőséget biztosítunk vizsga tételére, melyet oklevélben is
merünk el.

KULTURÁLIS PROGRAMOK:

Koncertek, kiállítások, film- és videovetítések, népdal-, 
tánctanulás, városnézés, múzeumlátogatás.

A kurzus díja: 22.000. - Ft + 1.500. - Ft beiratkozási költség.
A díj tartalmazza:
- a képzés
- a kollégiumi szállás (3-4 ágyas szobákban)
- az étkezés (naponta háromszor, a KLTE éttermében)
- a kulturális programok
- a villamosbérlet árát.
Jelentkezési határidő: 1994. május 15.

Amennyiben részt kíván venni posztgraduális képzésünk
ben, úgy a beiratkozási költség befizetésével egyidejűleg 
(számlaszámúnk: Agrobank RT. Debrecen Egyetemi Iroda 
349-98942 - Ady Endre Akadémia - 8046 - 6087) a mellékelt 
jelentkezési lap kitöltésével és - az Akadémia Titkársága címé
re - beküldésével jelezze szándékát.

A Cseh Köztársaság, Szlovák Köztársaság, a volt Jugoszlá
via, Románia és Ukrajna területén magyar nyelven tanító 
tanárok a jelentkezéssel egyidejűleg pályázhatnak a teljes 
részvételi költséget fedező ösztöndíjra. Az ösztöndíjban ré
szesülők mentesülnek a beiratkozási költség befizetése alól is. 
Az ösztöndíjakat az Ady Endre Akadémia Kuratóriuma ítél 
oda, a döntésről 1993. június 30-ig tájékoztatjuk a pályázókat 
Az ösztöndíjban nem részesülők csak saját költségükön vehet
nek részt Akadémiánkon. Részletes információt nyújt az

Ady Endre Akadémia Titkársága
4010. Debrecen, Pf. 48.
Telefon: 36-52/316-666/2136 vagy 3130-as mellék,
Telefax: 36-52/412-336.

Az Ady Endre Akadémia az ország legnagyobb olyan jellegű 
rendezvénye, amely a határainkon túli magyar értelmiségiek rend
szeres szakmai továbbképzésére szerveződött, idén ötödik alka
lommal hirdeti meg kurzusait a következő szekciókban: magyar 
nyelv- és irodalom, magyar és közép-európai történelem, számí
tástechnika-informatika, magyarságismeret és művelődéstörténet, 
pedagógia és oktatásmódszertan. A szomszédos országok magyar 
pedagógusai számára lehetőség van a részvétel teljes költségére 
fedezetet nyújtó ösztöndíj elnyerésére.

l £ Í £ £ Í £ £ l i L £ Í _ i £ £
ADY ENDRE AKADÉMIA 

Debrecen, 1994. augusztus 15-27

Név: ....................................
Cím: ....................................

Születési dátum és helye:
Iskola, jelenlegi munka

hely/ neve:
címe:

Tanított tárgy/ak/: 
Tanítási nyelv/ek/:

Jelentkezem az Ady Endre Akadémia 1994. évi kurzusára:/a megfelelő aláhúzandó!/
- magyar nyelv- és irodalom
- magyar és közép-európai történelem
- számítástechnika-informatika
- magyarságismeret és művelődéstörténet
- pedagógia és oktatásmódszertan.

I./ Pályázatot kívánok benyújtani az Ady Endre Akadémia Kuratóriumához 
a résztvétel költségeire teljes fedezetet nyújtó' 
ösztöndíj elnyerése céljából.

Debrecen, 1994.. ...........................................

/  a pályázó aláírása /

II./ Önköltséges jelentkezés esetén a jelentkezéssel egyidejűleg az 1.500.- Ft 
beiratkozási költséget befizetem /számlaszám: Ady Endre Akadémia, 
Agrobank Rt. Debrecen Egyetemi Iroda 349-98942 - 8046-6087, a kur
zus díját: 22.000.- Ft-ot - az Akadémia kezdetéig - csekken, vagy 
érkezéskor a helyszínen befizetem.

Debrecen, 1994.....................................................

/  a jelentkező aláírása /
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WPCDTJC—
K ánkán és fin du  siede. Kerek száz évvel ezelőtt a hosz- 

szúbéke kora még nem is közeledett a végéhez. Európa köz
véleményét hatalmas botrány rázta meg, hozta izgalomba.
Az ügy a látszólag liberális és bohém Párizs felöl gomoly- 
gott fel a firmamentumra. A levegőben már a XX. századot 
aztán kétszer is lángralobbantó ádáz versengés és nadonalis- 
ta revans-szellem bűze úszott. Nem feledhető, hogy a sovi
nizmus fogalmával Frandaország ajándékozta meg a 
világot.

1894 a Dreyfus-ügy kirobbanásának esztendeje. Az ügy 
áldozata, névadója Alfred Dreyfus a francia hadsereg kapitá
nya, akiről találóan mondja a korabeli sajtó: "Egy mártír, aki 
eltörpült az Ügy mellett." Az igazi "főszereplő", a valóságos 
kém egy másik tisztje ugyanennek a hadseregnek. Abban az 
időben, mikor Esterházy gróf tárgyalásokba bocsátkozott és 
felajánlotta szolgálatait az ellenségnek, a németek minden 
erejükkel azon voltak, hogy kifürkésszék, milyen változáso
kat okoz az Oroszországgal kötött szövetségi szerződés 
Frandaország háborús terveiben. Ugyanis minden nagyha
talom a vüág újrafelosztásán munkálkodott: áskálódott. A 
kém kémkedett, a gyanú másra vetült.

D reyfus kapitány felpattant: - Itt vannak a kulcsaim! Ku
tassák át a lakásomat. Ártatlan vagyok... Mutasson bizo
nyítékot arra a gyalázatra, amellyel gyanúsít! - A 
bizonyítékok megsemmisítőek - vágta oda du Paty, zsebéből 
pisztolyt húzott dő, letette Dreyfus elé. Döbbenetes pillanat 
volt. Végül megszólalt: - Ártatlan vagyok. Nem ölöm meg 
magam. Élni akarok, hogy bebizonyítsam ártatlanságomat. 
Ezért a gyalázatért dégtételt kell kapnom.

A bíróság ítdethozatalra vonult vissza. Dreyfust pedig 
elvezették. A vádlottnak még azt sem engedték meg, hogy 
jelen legyen az ítde t kihirdetésénél. Egyhangú ítélet volt: bű
nösnek mondta ki Dreyfust hazaárulásban, a hadseregből 
való megszégyenítő kitaszításra, Frandaországból való de
portálásra, detfogytiglani száműzetésre és várfogságra 
szólt. A kor belpolitikai helyzde az a magyarázó háttér, me
lyen desen kivetülnek az ügy rugói, csapdái. A növekvő po
rosz hatalom árnyékában, a vesztes 1870-71-es háború után 
mit nyomtak a latba az emberi jogok? Erre vártak királypár
tiak, antiszemiták, fanatikusok, kalandorok és Némdország 
hatalmának növekedését páni féldemmel figyelő tömegek.

Zola bátor kiállása s a józan erők felülkerekedése révén 
végül tisztázódott a helyzet, sikerre vitték a perújrafelvétdt, 
leleplezték az igazi bűnösöket: azokat a sötét erőket, ame
lyek az olyan szélhámos gazembereket szokás szerint fel
használják, mint ezúttal egy elfajzott Esterházy (aki 
mellesleg idejében megszökött és megúszta, csak az utókor 
erkölcsi igazságszolgáltatása éri utol). Zola halálát is örökre 
rejtély fedi, a történelem megannyi nagy rejtélyéhez hasonló
an, mikór a "véletlen", a kamarillák "vaddisznói", orvul gyil
koló ismeretlenek vagy körülmények azok kezére játszanak, 
akik mindig d  szeretnének riasztani a gaztettek hátterének 
firtatásától.

A heppiend ezúttal nem maradt el. Gillain dandártábor
nok ellépett a felsorakozott osztag előtt, s kihúzta a kardját. 
Dreyfus kapitány a kíséretében volt. Négyszer szólaltak 
meg a kürtök. - Á köztársasági elnök nevében és felhatalma
zásom alapján Önt, Dreyfus kapitány, a Becsület Rend Lo
vagjává ütöm!... 1914-ben a mozgósítás Svájcban érte 
Dreyfust. Előbb Párizs védelmi rendszerénél tdjesített szol
gálatot, majd többek közt Verdunnd harcolt. 1918-ban alez
redessé léptdték elő és megkapta a Becsület Rend 
tisztikeresztjét is. Hosszas betegség után, 1935. július 11-én 
halt meg. Esterházy magas kort érve, de mindenkitől elfeled
ve, egy londoni nyomornegyedben kapott rejtélyes pénzkül
deményeket.

ÚJ LEMEZEIMET HALLGATOM 85. 
Csaba Péter lemezei
Múlt év tavaszán, kedves tanít

ványom, Csaba Péter meghívott Bu
dapestre, hogy hallgassam meg a 
Budapesti Vonósok élén, a Zeneakadé
mia nagytermében adott hangver
senyét.

Hegedűművészként Haydn C- 
dúr versenyműét játszotta remek stí
lusérzékkel - Haydn fiatalkori műve 
különös művészi hozzáállást kíván - 
a művészetének csúcsára jutott szó
lista, bravúros technikai fölényével, 
és a sokat átélt, a mezza di rátán átlé
pett ember mély, belső érzéseinek 
gazdag tartalmával. Szeryng-es, telt 
hegedűhangja, vonó vezetésének - 
immár - nyugatias eleganciája gyö
nyörű vibrátóval társulva megmu
tatta előadóművészetének legne
mesebb vonásait Remek tempóérzé
ke, formaalkotó készsége, dinamikai 
árnyaltságra különösen fogékony 
művészi érzékenysége elemi erővel 
tört ki a britteni opusz, a Frank Brid
ge témára írt vonószenekari variáci
ók karmesteri újraélésében. A 
remekül előadott Beethoven kvar
tett-átírás (f-moll vonósnégyes, op. 95 
vonószenekari létété) mintegy va
rázsfádként szerepelt a műsor egészé
ben, a várt metamorfózist előké- 
szítendő hangzás-ívként. Anépes hall
gatóság a produkcióhoz méltóan ün
nepelte a Budapestre Franciaor
szágból hazalátogató hegedűmű
vész-karmestert és a kiváló Budapesti 
Vonósokat.

A hangverseny után kaptam 
ajándékba a művésztől két új com- 
pact-lemezét, két gyöngyszemet a 
lassankét szériává növekedő lemez- 
felvételeiből.

Az első ”ezüst"-lemezen éppen a 
Frank Bridge témára írt Britten vari- 
ádók hangzanak fel, utána a Les Illu
minations, Rimbaud-versekre írt 
remekmívű dalciklusa (szintén fia
talkori mű, op. 18) és egy késői mű 
Lacrymae, Dowland emlékére. E mű
vek remekül egészítik ki egymás 
hangzásvilágát és megmutatják Brit
ten életművének a legelmélyültebb 
vonulatát a nagyszerű hangszerelő 
virtuóz, a zeneszerzés-technikai bra
vúrok ragyogásába feledkező mű
vész alászállását az ösztönök 
Rimbaud-poklába. A Les Illuminati
ons tűzmagjának fénykévéiben más
ként hallgatjuk a "keretező” zenekari 
darabok drámaiságát Bár a buda
pesti hangverseny élményével ké
szültem föl a compact-lemez meg
hallgatására, mégis meglepett az in
terpretáció tökéletessége, művészi, 
katarktikus hatása. A Frank Bridge- 
variációsor nagyon nehéz feladat elé 
állítja az előadó apparátus minden 
egyes tagját, nem különben a Les Illu
minations, de a legnehezebb feladat a 
karmesternek jut Alig van a zeneiro
dalomnak ehhez a két műhöz fogha
tó szintézis-példája, amikor is a 
tökéletes, aranyveretű kamarazenei 
struktúra a fülünk hallattára szimfo
nikus dimenzióba vált át, úgy hogy

mind a két minőség továbbra is ér
zékelhető marad. Csak a nagyszerű 
kamaramuzsikusi előképzettségű 
karmesterek merhetnek nyugott 
lelkiismerettel neki vágni e művek 
előadásának; rendkívüli karmester
technikai és újraalkotói nagy ka
landjához.

Á második lemez még jobban 
meglepett Enescu 2. és 3. hegedű
zongora szonátáját tartalmazza. íme, 
mennyire hű maradt Csaba Péter 
egyik fiatalkori ideáljához, az Enes
cu-i hegedűművészet e két nagysze
rű hangzó ("tárgyi") bizonyítékához 
és Délkelet-Európa tájait, embereit, 
zenéjét megidéző enescui szellemi
séghez, mely oly rokongyökerű a 
bartóki világgal. Emlékszem, hogy 
Csaba Péter még gyerekfővel milyen 
lelkes elragadtatottsággal beszélt a 3. 
hegedű-zongora szonáta zenei és for
mai nagyszerűségéről, a hegedű lei
kéből fakadó hangszerszerűségéről, 
effektusainak gazdag színességéről, 
a zenei gondolatok rendkívüli kifeje
ző erejéről. Most íme itt van a com
pact lemez, mint valóban tárgyi 
bizonyítéka egy művész fiatalos ra
jongásának, tiszteletének a nagy előd 
iránt, a nagy hegedűvirtuóz iránt A 
lemez meghatóan szép művészi 
gesztus. Közvetve "emlékezik" Csa
ba Péter tanárára is, Zsurka Péterre, 
akiről annak idején, az 50-es évek 
közepén, röviddel Enescu halála 
után kiderült, hogy mifelénk az 
egyetlen ismerője volt az Enescu-i 
kamarazenének, többek között az 
akkoriban minálunk is újra feltűnő 3. 
hegedű-zongora szonátának. A hege
dűművész-tanár, Zsurka Péter íme a 
HÍD szerepét töltötte be a zene egyik 
metamorfózis-láncolatában. Két 
gyönyörű lemezzel lettünk gazda
gabbak: művészi mestermunka a vi
lág felé, lelki ajándék nekünk.

Csaba Péter 1983-ban telepedett 
le Lyonban. Mint hegedűművész be
járta a világot Japántól az Egyesült 
Államokig, Finnországtól a Fülöp- 
szigetekig. Karmesterként kezdet
ben a Lyon-i Operában működött és 
a Lyon-i Szimfonikus zenakart vezé
nyelte. Megalapította a "Les Solistes 
de Lyon" és a "Virtmosi di Kuhmo" 
kamarazenekart, művészeti vezetője 
a "MusicaGier" fesztiválnak és sű Un 
szerepel a "Lappland Festspiel'Vn. 
Mesterkurzusokat vezet Finnország
ban, Magyarországon, az Egyesült 
Államokban.

TERÉl'JYI EDE
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HOL-
A  Szatmárnémeti MADISZ felhívása: Szer

vezetünk hagyományaihoz híven ebben az 
évben is megrendezi a Szatmári Bábos Napo
kat, június első felében. Nagy szeretettel vá
runk minden önálló vagy intézmény keretén 
belül működő nem hivatásos bábcsoportot, 
amelyek kb. 30 perces előadást tudnak bemu
tatni. A rendezvény ideje alatt teljes ellátást 
biztosítunk. Kérjük, jelezzék részvételi szán
dékukat április 10-ig a Szatmárnémeti MA- 
DISZ címére: Str. M. Viteazul nr. 10,3900 Satu 
Maré. Telefon: 099 - 717590; fax: 099 - 713566.

A z idei UNITER díjak közül a legjobb 
rendezőnek járó kitüntetést Tompa Gábor, a 
Kolozsvári Magyar Színház igazgató-rendezője 
nyerte el.

Megjelent a Látó idei 1-es száma, amely
ben verset olvashatunk Kovács András Fe- 
renctől (Jack Cole dalaiból), Jánosházy 
Györgytől (158. zsoltár; Nincstelenül; Miért kí
sértesz; Esószemú asszony; Hányó napfényben; 
Idegen bolygón; Már félig odaát...; Tavaszelő) és 
Fényi Istvántól (Katakombái liliom; Erdély; The- 
ologia Christiana; Bözödi). Prózai írást, burlesz- 
ket ad közre Szász János (Bertus), Lakatos 
Mihály (Tetemrehívás) és Kincses Elemér (Ko- 
porshow). A fórumban Tóth István Petőfi fran
ciául című írása. Az Irodalom és iskolában Végh

Balázs A Színek és évek nyolcvan éve, valamint 
Miklós Kata A néma levente című esszéje. A Kis 
lírai antológiában Benő Attila Aszépség vadásza
ta címmel ír bevezetőt Dsida Jenő Jámbor be
széd magamról, Kánai menyegző, Vidám 
kínálgatás keresztényi lakomán, Merre száll? és 
Tíz parancsolat dmu versei elé. Hadikikötő: Kin
cses Elemér.

A kolozsvári Művészeti Múzeumban feb
ruár 17-én került sor Szolnay Sándor emlék- 
kiállítására.

A Kortárs idei 2-es számában verset olvas
hatunk egyebek mellett Egyed Pétertől (Előér
zet; Az Arthus-Udvar legénysége, Levél) és 
Kovács András Ferenctől (Jack Cole dalaiból).

A kecskeméti Forrás februári számában 
olvashatók egyebek mellett Kovács András 
Ferenc - Tompa Gábor "két balkezes" versei.

Nagysikerű Jelenkor-estet rendeztek de
cemberben a budapesti Egyetemi Színpadon. 
írásaiból fölolvasott Bállá Zsófia, Darvasi 
László, Esterházy Péter, Mészáros Sándor, 
Németh Gábor, Parti Nagy Lajos és Takács 
Zsuzsa. Bevezetőt és zárszót a lap főszerkesz
tője, Csuhái István mondott, a felolvasáskö
zökben Nádori Lídia Weber Kristóf 
zongoradarabjaiból adott elő.

A Krúdy Gyula Emlékalapítvány 1993. évi 
díját a szépírói kategóriában Váncsa István 
kapta.

A Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapít
vány díjait Glatz Ferenc adta át január 22-én a 
Professzorok Házában. Kodály Zoltán-díjban ré
szesült Czine Mihály a határon túli magyar 
irodalom tudományos feldolgozásában és ha
zai megismertetésében végzett sikeres tevé
kenységéért.

Január 25-én a Széphalom Könyomúhely és 
a Rátkai Márton Klub bemutatta a Bécsben élő 
Monoszlóy Dezső Mozaik című válogatott 
verseskötetét, amely a költő 70. születésnapja 
alkalmából jelent meg.

A z 1993-as év könyve: vers kategória: Ju
hász Ferenc Krisztus levétele a keresztről; kis
próza kategória: Ferdinandy György A francia 
vőlegény; regény kategória: Temesi Ferenc Híd; 
kritika Kategória: Dávidházi Péter Hunyt mes
terünk - Arany Jáno6 kritikai öröksége; Görömbei 
András Napjaink kisebbségi magyar irodalma; 
szociográfia és publicisztika kategória: Szép
falusi István Lássátok, halljátok egymást/; gyer
mek- és ifjúsági irodalom kategória: Tótfalusi 
István Irodalmi alakok lexikona; műfordítás ka
tegória Körtvélyessy Klára Milan Kundera A 
lét elviselhetetlen könnyűsége. A 25 tagú bizott
ság a dráma kategóriában nem adott ki jutal
mat.

-MI

A szerelemről
Blaise Pascal aforizmája található a víz

szintes 1., 37., függőleges 15. és 57. számú 
sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az aforizma első ré
sze (zárt betűk: M,0,A,T,S,E,E). 15. Tö
rök-tatár eredetű, kihalt nomád nép. 16. 
Kettőzött kétjegyű mássalhangzó. 17. A 
szem recehártyája. 18. Enyhe biztatás. 
19. Az evés kezdete! 20. Fogát belevájja. 
22. Húzó erő hatására több darabra 
szétválik. 24. Román költőnő (Maria). 
25. Kétjegyű mássalhangzó. 26. Vizs
gán, osztályzáskor nem buktat meg. 29. 
Híres Shakespeare-kutató. 30. Lajoska. 
31. Magyar zeneszerző és hegedűmű
vész (János, 1764-1820). 35. Tévesen je
gyez. 36. Igeképző. 37. A z aforizma 
második része (zárt betű: B). 39. Régi 
hosszmérték, kb. 1,9 m. 41. Szovjet dip
lomata volt (Jakov Alekszandrovics). 
42. Helyesel. 43. Ipari növény. 45. Város 
Brazíliában. 47. Tollforgató. 48. Magyar 
rajzfilmrendező (Edit). 51. Húst puhít. 
53. Kilométer. 55. Lassító szerkezet. 57. 
Tonnák* románul. 58. Növény hervad- 
tan lehajlik. 59. A lej századrésze. 60. 
Kettőzve: államszövetség. 62. A fegyel
mezett várakozás képessége. 64. Kínai 
hosszmérték. 65. Szilárd anyagba ke
mény eszközzel vájatokat készítenek. 68. 
Maurice Ravel szerzeménye. 69. Sport- 
komplexum része. 71. Ötvenegy a régi 
Rómában. 72. Állati férőhely. 73. A földre 
hull. 75. Szarvasfajta. 76. A szóban forgó 
személy rovására, hátrányára.

FÜGGŐLEGES: 2. Folyadékot kor
tyoló. 3. Anátrium vegyjele. 4. Idegrend
szerrel felfogni. 5. Nőnek állandó 
kísérője, udvarlója. 6. Hóka egynemű 
hangzói. 7. Gyógyszert rendszeresen be
vesz. 8. Hangtalanul szel! 9. Ruha tarto
zéka. 10. Stan filmkomikus partnere. 11. 
Lerészegedik. 12. Oldalkocsi, románul. 
13. ...zár: villámzár. 14. Terhére vagy. 15. 
Az aforizma harmadik része (zárt betűk: 
N,B,G,T). 20. Durva, goromba - románul. 
21. Osztrák filmrendező (Kari). 22. Gya
nít valamit. 23. Nem csomózott keleti 
szőnyeg. 25. Franciaországi folyó. 27. Ke
let-ázsiai súlymérték. 28. Sikeres hadve
zért tettek. 29. Dél-amerikai füves síkság. 
32. Mesterséges nyelv. 33. Pénzintézet 34. 
Vonatkozó névmás. 35. Német egyiptoló
gus, regényíró (Georg Moritz, 1837-98). 38. 
Kis Ágnes. 40. Világirodalmi jelentőségű 
és hatású német költő (Heinrich). 43. Fo
lyadékkal véletlenül beszennyez. 44. Na
póleon egyik tábornoka. 46. Függő 
helyzetben tartom. 49. Híres francia csipke 
jelzője 50. Töröl, de nem egészen! 52. Rö
vid időre lefekszik. 53. Szükség volna rá. 
54 A levegőben sebesen mozgat 55. Trója 
vesztét okozta. 56. Tapintatosan óvom. 57. 
Az aforizma befejező része (zárt betűk: 
Á,A,É,S). 59. Kristályos drágakő. 61. 
Gyógyhatású melegforrás. 63. Magyar 
drámai szoprán operaénekesnő volt (Gab
riella). 65. Magával dpeL 66. Hosszú idő 
múlva. 67. Német polgári haladó színikri
tikus (Alfred, 1867-1948). 68. Ritka férfinév.
69. VEO. 70. Legelő. 72. Egy, angolul. 74. 
Indulatszó. 76. A z  itt levő. 77. Tova.
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