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GÁLL ERNŐ

Németh László és Nagy István 
Szárszón

Soó Zöld Margit: Rekviem egy költőért

Mi vezette Nagy Istvánt, a mun
kásírót a református diákok Soli 
Deo Gloria Szövetségének telepén 
1943-ban megszervezett konferen
ciájára? Milyen előzmények után és 
milyen poggyásszal érkezett a Bala
ton partjára? Ötven év múltán mi
ként viszonyulhatunk Németh 
László ott elhangzott beszédéhez s 
az őt bíráló Nagy István felszólalá
sához?

E kérdésekre adandó válaszok 
megfogalmazása — úgy tűnik — 
megéri a fáradságot. A feleletek — 
a háttért a fél évszázados jubileum
ra megrendezett új találkozó, illetve 
az 1993 augusztus végén összeült 
tanácskozást kísérő szenvedélyes 
viták adják — sok mindent ígérnek. 
Felidézik a Vásárhelyi Találkozó 
utóéletének bizonyos szakaszát; to
vább zsugorítják azt a fehér foltot, 
amely még mindig művelődésünk 
1940—1944 közötti fejlődésének ér- 
dembeni elemzése helyén található, 
s végül: a hiteles történelmi önisme
retet gazdagíthatják. A kísérletet 
nem csupán a kerek évforduló indo
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Em lékezés Szárszóra
A sors jóvoltából ama egyre ritkuló kevesek 

közé tartozom, akik ötven évvel ezelőtt, 1943-ban 
részt vettek a balatonszárszói találkozón. A talál
kozót megörökítő Szárszó című kötetben azonban 
a hozzászólók és a vitatkozók között nevemet 
hiába keresnétek, mert nem éreztem magam fel
készültnek és hivatottnak arra, hogy nemzeti 
sorskérdéseinkben érdemleges véleményt nyilvá
nítsak. Mert mit is mondhatott volna a legkivá
lóbb magyar elmék társaságában egy másodévet 
végzett kolozsvári egyetemi hallgató?

Ennek ellenére nem voltam a találkozónak 
sem néma, sem tétlen résztvevője, bár szereplé
sem nem a nappali világosságban folyt, hanem az 
esti sötétségben kezdődött. Püski Sándor ugyanis 
néhai jó Muharay Elemért, a népi játékok akkori 
kiváló szakértőjét és művelőjét kérte fel arra, hogy 
a tábortüzeket megszervezze (a népi játékokról 
szóló előadásával is szerepel az említett kötet-
> > > > > >  folytatás a 10. oldalon

kolja. A kivételes történelmi pilla
nat, az államszocialista rendszer 
összeomlásával keletkezett sajátos 
látószög is ösztönzően kínálkozik.

♦
A kolozsvári szocialista írót Püs

ki Sándor, a táborozás szervezője, a 
Magyar Élet kiadó tulajdonosa hívta 
meg, hogy — az 1942-es első talál
kozó után — másodszor is vegyen 
részt az eszmecserén. Ezúttal nem 
előadóként szerepelt, mint egy évvel 
előbb; ottlétét szenvedélyes, bátor 
vitázóként tette emlékezetessé. A két 
ember között a bécsi döntés után jött 
létre a kapcsolat. A népi irodalom 
céltudatos, vállalkozó szellemű ki
adójának figyelmét Veres Péter hívta 
fel a Korunk munkatársára, az össze- 
ismerkedést pedig Balogh Edgár 
közvetítette. Érthető, hogy Nagy Ist
ván eleinte bizalmatlan volt Közele
dését s az együttműködést sok 
előítélet s nem kevés felfogásbeli el
lentét fékezte. Püskit nemcsak a jó 
szemű kiadó ösztöne sarkallta. Ha 
Nagy István aggályait és merevsé
gét — a felkarolt szerző növekvő 
bizalma és hálája mellett — a fasiz
mus elleni összefogás kiszélesítésé
nek a szükségessége oldotta, 
partnerében a magyarság egyik fon
tos társadalmi erejét, a munkásságot 
képviselő író megnyerésének a tö
rekvése munkált. O maga a követke
zőképpen emlékszik vissza erre a 
motivációra: "Elvileg tudtam, mint a 
többiek is, hogy a munkásmozga
lom nélkül nem lehetséges a magyar 
élet rendezése, s gondoltam, szót 
kell értenünk, mert na még egy ilyen 
származásban, életsorsban, iroda
lomban és prófétai lelkületben hoz
zánk közelállóval sem tudjuk 
fenntartani a »népfrontot»,, akkor 
hogy tudjuk majd a többiekkel.'T

Nagy István — nyilván—nem a 
saját szakállára tett eleget a meghí
vásnak. Nemcsak Balogh Edgár ka
lauzolása és a nagy népi-nemzeti 
antifasiszta összefogást előrevetítő 
víziója irányította. Őt továbbra is a 
Vásárhelyi Találkozó Hitvallása, s a
» » > / b / y t a i á s « S . , 9 .  oldalon

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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BOGDAN LÁSZLÓ VERSEI

A 74-ES BÓRÖND 
Tango d'amour
egy órakor a szobrok leszállnak a talapzatról 
elkopott gramofonlemezről régi tangó recseg 
éttermek évektől koszos falába zárva 
ilyenkor elszabadul a hallgatás az ösztönök percei 
a hiányérzet fogalmazódik tango d'amour 
táncolnak a szobrok keringőről álmodik hulló falevél 
mindég az kísért ami nincs 
egy órakor mindég belibeg kafka 
margaritába kapaszkodva
bókolnak neki kopog egykor mindég a bakacsászár botfa
két hőscincér egymással szemben áll
egymást utánozza
tango d'amour
cigányok izzadságba fagyva
jozef k. futószalag-vigyora
tükörben sokszorozva
a hegedűs lóg a hegedűről a hegedű a tangóról 
a tangót lehúzóskép-vigyor szuggerálja 
egymást keresi minden okádék-ároán egymást magyarázza 
egy órakor sakálok vonítanak az ösztönök mezőiről 
mocorgással telítődik a dzsungel a szív hangjai 
de ki kell bírni ki kell bírni
az örömnek akár kenyérnek rumnak nőnek ára van 
te tudod ára!
igenbe fogódzó tangó recseg behunyja magát a szem 
hullnak az arcok pepszis üvegek pop-fesztiválon 
megint az elhagyott csatatér a dolgok eleve romantikája

az ötszQgletű szobában
hát szerették egymást vagy nem szerették 
"hát hát" "és és" így kellett lennie? 
elváltak elpörgött néhány körhinta év 
és találkoztak megint az ötszögletü szobában 
az asztal táncolt még mindig ő meséket mondott 
(az asztal kopogott) neonokról mesélt azután 
az órából félretolva a kakukkot kijöttek 
és felsorakoztak velük szemben a borostásarcúak 
miközben te a kakukk tátvamaradt szájába bámultál 
igézetten ő tovább halandzsázott a fehéren 
sápadó neoncsőről belsejében akárha szarkofágban 
fiatal lány fekszik kiterítve haja 
nos haja akárha hasba szúrt zászló 
de akkor is elvtársak fordult a férfiak felé 
váratlanul (az asztal nagyot koppant) 
a kérdések maradnak a kérdőjelek a por 
a birtokos esetek bizonytalansága 
a menekülés a menetelés az igeidők elároülása 
a megtartó rímek a kérdőjelek megmaradnak 
uraim megmaradnak és azután 
eltűnt a tükörben így kellett lennie

Tanulságok
v.á-nak

egy dalt azokért akikből már soha nem  lehetnek m egalkuvók

egy fehér elefánt trombitált az éjjel 
két tömbház között ahol játszótér 
kellene legyen homokozó és hinták 
s ide hullhatnának mind a csillagok 
málnaszörp folyhatna nemlétező csapból 
szürcsölhetné minden kisgyerek a szörpöt 
három kívánságból kettő teljesedne

egy dalt azokért akik már nem  remélnek

kiskacsa fürdik fekete tóban 
felülről süti kilenc neon 
sárga lesz lassan hófehér tolla 
s a t ó  vize lassan fehér lesz bizony 
a kacsa nem érti s kérdeznie 
nos kérdeznie nincsen kitől

egy dalt azokért akikkel együtt voltál akiket olykor lenéztél

két árnyék állt a sarkon é§ a hold 
mint sarki rendőr bámészkodott az égen 
szidták egymást az árnyékok öreg 
pincér szólt rájuk atyáskodva kérem 
uraim elvtársak menjenek haza 
ha tovább ordítnak felébred a tömeg 
éjszakai országút sötétlett előttük 
míg keresték egymást kérdést a felelet 
egy lépésnyire volt tőlük az élet

a kép kimerevedik
már az első nap egy öreg cigány, dülöngélt, lábad elé köpött.
és az éjszakák is jöttek. írtál, és sütött a hold.
abbahagytad, sokáig néztél egy holdsütésben őszülő tököt.
volt az egészben valami képtelenség. — maguk nem idevalók. —
valami ezoterikus mohóság, erőszak a valóságon.
valami vad nyári kábulat, egész ősszel kitartott.
valami meg nem nevezhető kényszer, legyél valaki más.
esőben érezted így. pavilonból nézted az ázó parkot.
valami kényszerített. már az autópályákon megkezdődött.
hogy helyt tudsz állni akárhol, ismeretlen terepen is. verted az agyagot.
hét hónapig cujkát vedeltél, pörgettek a napok.
a kép kimerevedik, prolik között állingálsz egy gyárudvaron.
az évek nagyítók is. régi sérelmek takarnak régi örömöket.
nincs felidézés, csak módosulások, fordulj el. gyújtsd fel a tükröket.
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CSEKE PÉTER

Mintha mindörökké
(hiábavalóan?!)

Magabiztosan nyomod le a kilincset, akkora lendülettel, 
hogy azzal egyből az udvarra léphess, ám a máskor mindenki 
előtt nyitott kiskapu ezúttal meghátrálásra késztet. Hiába kere
sed régi helyén a rendszerint szegre akasztott kulcsot, az új 
helyet pedig — ha van ilyen — még nem ismered. Uramisten, 
mi történhetett?! Jóllehet szokásodtól eltérően megüzented, 
hogy érkezel (édesanyád életében sosem volt szükség erre, mert 
ő ezt mindig holtbiztosán megérezte), most mégis ott toporogsz 
az árnyékba kergető erős délelőtti napsütésben, majd fel s alá 
járkálsz, abban a reményben, hogy az udvaron vagy a kertben 
előbb-utóbb felfedezel valamilyen biztató jelt. Előbb halkabban, 
aztán mind erőteljesebben kopogsz a kicsi ház résnyire pattin
tott ablakán, és amint bennebb nyomod a tolvajlásra csábító 
félszámyat, megcsap a gondosan rendben tartott szoba vasár
napillata: az asztalon az édesanyád idejéből jól ismert pünkösdi 
rózsa! Amit — társaival egyetemben — észerevehettél volna 
korábban is a nagy ház előtti virágoskertben, ha éppenséggel 
szemlélődésre lett volna kedved. Es akkor már tudod, hogy 
amikor a kapukilincset lenyomtad, pünkösd vasárnapjára ha
rangoztak harmadszorra.

Nem te vagy az egyetlen falustársaid közül, aki az első 
zsoltár felhangzásakor lépi át a templom küszöbét, s különben 
is: mi ez a késés ahhoz képest, hogy egyházi főtanácsos létedre 
konfirmálásod óta nem vettél még itthon úrvacsorát? Hely 
bőven van apád mellett (hiszen már régóta csak karácsonykor 
meg esztendőbúcsúztatáskor telnek meg a padsorok), s a tisz- 
teletes semHiéz rád megrovó tekintettel, ámbár — utólag így 
érzékeled—jobb lett volna, ha előre tudja, hogy erre a pünkösd
re hazaérkezel. Miközben a zsoltárt fújjátok, önkéntelenül is 
édesanyádat keresed a szemközti padsorokban, a székely ruhá
ba öltözött leányok-asszonyok seregében (csak a legidősebbek, 
a hetvenen felüliek nem öltöztek népviseletbe). Tudhatnád pe
dig, hogy keresztanyádat sem találod, akivel még hetekkel 
korábban hosszasan elbeszélgettél.

A tiszteletes közben felmegy a szószékre, felolvassa az Igét, 
s egyszer csak azt tapasztalod, hogy nem győzöd eléggé gyak
ran elővenni a zsebkendődet. "Akkor fogsz jönni, fiam, amikor 
már nem lesz kihez..." Nem sejtette volna, hogy akkor is ott ül 
majd velünk (apámmal meg a kétéves kora óta hazahordott-ha- 
zajáró huszonkét éves fiammal) szemben, amikor csak emléke
zetből tudjuk felidézni a hangját? Épp ellenkezőleg: nagyon is 
tisztában lehetett vele. S szerencsére — vagy szerencséüensé- 
gedre? — édesanyád megérző képességéből, belső iránytűként 
működő érzékenységéből valamicskét temagad is örököltél. 
Miközben nem tudod és nem is akarod kivonni magad a hirte
len rád tört katartikus erő hatása alól, arra gondolsz: milyen jó, 
hogy 1991 őszén, mielőtt a bécsi PEN-kongresszusra indultál 
volna, előbb hazajöttél. Utána már csak ide, a templomba, a 
búcsúztató (hét vagy tizennégy?) falu színe elé hozott koporsója 
mellé érkezhettél. Jól tudtad, hogy mennyire hiányzol neki, 
mégis attól fosztottad meg őt (mit számít most, hogy esetleg 
önhibádon kívül), amit nem pótolhattál semmilyen külde
ménnyel, a gyakorta "magad helyett" küldött írásaiddal, rádió
hangoddal, de még a könyveiddel sem. Bár előzőleg hat hétig 
nyomta csaknem csontra aszottan az ágyat, már ebédkor az 
asztalhoz tudott ülni, amikor megérezte, hogy akkor kimondot
tan őérte érkeztél haza. Később pedig — hogy az életéről volt 
akinek órákon át mesélnie — annyira magára talált, hogy estére 
már maradék jártányi erejét összeszedve egészen a kiskapuig 
kísérhetett.

Könny nem volt a szemében, csak messzire néző, távolba 
látó — és mégis melegséget sugárzó —, megtisztult tekintet. 
Amilyennel az ember csak egyszer nézhet szét a világban életé
ben.

Mikor tisztul már meg a tied is végre? Mikor szűnik meg az 
a 'lebegő állapot", amiben azóta — vagy még élőbbről? — 
egyfolytában leledzel? Fel kellene immár ismerned, hogy vala
mi végérvényessé vált az életben, de ugyanakkor másvalami
nek, aminek jönnie kellene (nem feltétlenül a korábbi helyett, de 
azért is), még nem érkezett el az ideje. Miért nem akarod belátni, 
hogy más cezúra is van az életben, amiért édesanyád esetleg 
nem is rosszallással tekintene reád? Mégsem kellene hát kerül
nöd az emberek tekintetét, a legkevésbé a legkiválóbbakét. Akik 
náladnál amúgy is jobban látják: ha már az édesanyád életét 
nem tudtad, legalább azét szeretnéd megmenteni, akiért — 
mintha mindörökké — eddig (talán mégsem hiábavalóan) 
küszködtél.

Ez az, amiben most erősen szeretnél hinni: hogy mégsem 
hiábavalóan. És hogy még apádért is sok mindent megtehetsz. 
Ezért is örültél annyira, amikor a nagy menyével azt üzente: 
Péter-Pálra hazavár benneteket. Mármint a Pétereket. Hogy 
hárman üljétek körül az asztalt Péterekül. Másfajta teljesség ez 
persze, mint a tovatűnt, de ennek is megvan a maga értelme-ér- 
téke. Az apád szemében különösképpen. 'Most élhetnénk jól, 
látod-e, s már az sincs, akivel szóba álljak." A portáról, a kertből, 
a visszakapott földekről megvan mindene, mi a létfenntartás
hoz szükséges. Csak ne kelljen bemennie a házba munkája 
végeztével! Emlékezhetsz, így volt gyerekkorodtól kezdve min
dig, valahányszor édesanyád kórházba került: reggeltől estig 
nem tette be lábát a házba, ebédelni is csak akkor ebédelt, ha az 
ételt megmelegítetted és elébe tetted. "Ha tehetetlenül is, de 
legalább itt élne, hogy legyen akihez szólnia az embernek." 
Minden egyes találkozásotoknak ez az alfája meg az ómegája. 
Az aranylakodalomra vitt, a Hargita lábánál is kitűnő vételt 
biztosító Philips-rádiót csaknem huszonnégy órán át egyedül 
édesanyád hallgatta, s most azt tapasztalod, hogy a nap bárme
lyik óráján toppansz be — szól a rádió. Mintha abból a világból 
hozná az üzenetet, ahová a ház elköltözött lelke szállt. Es a 
virágot! Gondoltad volna, hogy a Palocsaytól kikövetelt rózsák 
(ha valahol egy szép virágot meglátott, azt édesanyád mindig 
igyekezett "megszerezni" magának) azóta is minden tavasszal 
új életre sarjadnak? És az a tisztaság, ami a kicsi házban fogad! 
(A nagy szóba sem jöhet, azt kímélni kell az unokáknak.) Ami
kor a tiszteletes lejön a szószékről, és úrvacsoraosztáshoz készü
lődik, akkor jössz rá: de hiszen így beszélnek ők egymással.

Sokat kell még tűrnöd és szenvedned, amíg ezt a nyelvet 
megérted.
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lá sz l ó f f y  a l a d á r : Hungäria-turist
Esőre áll a Balaton felett.
A gesztenyefák nagy zöld fellegek, 
gomolyognak a dombok oldalún.
Nagy ZIMMER FREI— a múltunk volt talán.

"E ház épült..." még Világos előtt.
Frissen stuccolták most a nádtetőt, 
benn világoskék zuhany, csempe-tó 
s a műholdas adás is fogható.

Mit hord a szél a nagy tükör felett?
Az égen pufók osztrák fellegek,
a víz színén a tükröznivalók
hol máshonnan, hol más korból valók.

Halomba döntött római helyek, 
gót, longobárd, gepida jellegek 
gomolyogtak a várhegyek között, 
mikor az Isten vérrel öntözött.

Háború volt a Dunántúl helyett, 
királyra váró veszprémi hegek, 
püspökre váró pécsi templomok 
felett lófarkas zászló lobogott.

Esőre áll a Badacsony felett, 
az égen biedermeier fellegek, 
Habsburg-határtalanság szerte szét, 
betyárvilág issza a hegy levét.

Estére áll. Most mindezek helyett 
lesz zivatar a Balaton felett, 
a megadni, a fizetni valók 
mind máshonnan, és más korból valók.

---------------------7--------------------------------------

Bár senki erről senkinek se szólt, 
e hely itt mindig Európa volt, 
e hely itt mindig Ázsia marad, 
melynek határa hol Bécs, hol Arad.

Ha etalonja Svájc vagy csak Tirol, 
csak szemlesütve léteiket az ól.
Ha mércéje a trágyásabb kelet, 
nagyon fenn van — a csillagok felett.

És jó helyen van, karavánutak 
keresztezik a sok gémeskutat 
sazút felén sok szerencsés követ 
itt cserél firmánt, borostyánt s követ.

Csak eddig értek Sztálin tankjai, 
itt halt meg Attila, Szolimán s Ady, 
itt született a képesség s a kín, 
mely erőt vett rodostók tájain.

A kopjafákon nevek nincsenek, 
elhúz a kor a temető felett, 
de sorról sorra bennünket betűz 
a nap, ha táré fagy, ha nyárra tűz.

LATIATIUC mégis VOGMUC, emberek! 
szőlő terem az ISA PUR felett 
és mindennek egy titka is vagyon:
...mamád! ...nomád! — a vérünk hallgatom.

Valahol túl a tolerancián 
e megkínzott keresztény hely pogány 
s legszabadabban európai, 
hol minden őst magyarul hallani:

a Petrovicsok, Zrínyik, Zápolyák, 
az örmény, besenyő meg a pólyák 
még nászágyában kimondta szegény 
"e néphez állanék ezennel én ..."

A Balaton medrében tócsa nőtt, 
hol összegyűltek régi nagy esők, 
az idők jönnek-mennek — egy dolog 
már világos: ez el nem párolog,

mint könny, mint sár, mint vér, mint vizelet. 
Az Úr lelke kormányoz vizeket, 
rommá lövik a világ várait — 
a Balaton a föld naptára itt,

hol ezeréves törzseink között 
leülhetnek százéves főnökök, 
hogy elszívjanak egy békepipát — 
nézzétek Noé rezervátumát!

Anjou-leventék, Hadik-ezredek, 
kabarok, kunok, svábok és csehek 
és janicsárok génje dolgozik, 
hogy nézhessük e szinkron nagy mozit.

A szabadtéri Balaton felett 
egy hárfahangú Bartók csepereg, 
a Kárpátívek Dávid-lantjain 
"pengeti sírván " germán, szláv, latin,

kezdődik újra — árva szép homály 
hangol az eső szálain: Kodály ...
A régi égi zengés, zivatar 
most látható, hogy milyen fiatal.

SZÁSZ JÁNOS

CARNET MONDÁIN
H o ltsz e z o n
Nem, idén nincs uborkaszezon. Az uborka- 

szezon az az évszak, amikor nem történik sem
mi, és még az is szenzációszámba megy, hogy a 
piacon uborkát árulnak. Nem, az idén ezt az 
évszakot holtszezonnak hívják. Holtakkal tele
szórva a föld, a tenger partjai, az erdők, a völ
gyek, a faluk alatti kukoricások, holtak 
számolatlanul sokan korra, nemre hitfelekezet- 
re és nemzetiségre való tekintet nélkül.

Hol is kezdjük? Gordini milliomos holttes
te. Öngyilkos lett. Egy nappal bírósági kihallga
tása előtt. Halálával visszavonhatatlanul 
bizonyította, hogy kapcsolata volt a maffiával. 
Miközben a Cosa Nostra megkezdte háborúját 
Olaszország és az emberiség legértékesebb mű
kincsei ellen. Bombát robbantottak a flórend 
Uffizzi múzeum keleti bejáratánál; a római 
Szent János, az örök város legrégibb temploma 
előtt Bár a maffia "csak" zsarolni akar, Firenzé
ben, Rómában is voltak halálos áldozatok. Csak 
úgy mellékesen. Hogyan folytassuk? Araszol- 
gassunk földrészről földrészre, vagy haladjunk 
szeszélyesen öszevissza? Amerika otthon nem 
produkál háborús halottakat, de iraki rakétatá
madása tekintélyes számú civilt ölt, közben egy 
rakéta célt tévesztett Szomáliában egy, a re
mény jegyében induló segélyakció szabályos 
háborúvá tüzesedett, és a fegyverraktárakat 
bombázó kéksisakos "amik" néha mellétalál
nak, néha civileket küldenek a másvilágra. 
Nincs messze oda Libanon és az észak-izraeli 
Galilea; a rakétaháború félszáznál is több halot
tal zárult. De halottakkal tele a tadzsik—afgán 
határ is, nem kevésbé a grúzok és abházok által 
maguknak követelt Szuhumi, ahol, mikor így

nyaranta nem holtszezon, de főszezon volt. Ha 
már itt vagyunk, nézzük meg az őszét halotta
kat, majd az örményeket és szerbeket. Van itt 
választék, csak tessék...!

Elmehetünk Nicaraguába, az újjáéledt 
szandinistákhoz, vagy Kolumbiába, ahol a káb- 
szertröszt pokolgépes autói ölnek meg ügyé
szeket és rendőrfőnököket. Ugorjunk át 
Indiába, ahol százak, ezrek halnak meg egy 
templomért; vagy kössünk ki Srilankán, ahol 
tamilok és szingalézek vívják ezeréves háború
jukat. A vörös khmerek is arra szakosították 
magukat, hogy dzsungelháborújukkal örökké- 
tig felborítsák Kambodzsa demokráciáját. Viet
namiakat ölnek, de ENSZ-katonáktól sem 
viszo- lyognak.

De a holtak 
idényének élén 
Európa jár a maga 
iszonyatos Bal
kán-háborújával.
Mindenki min
denkit gyilkol, át
telepít, illetve föl
dönfutóvá tesz, 
felgyújtja a házát, 
az erőszak és meg
erőszakolás napi
renden; halál és 
társai. És a haláltu
sák, szenvedések, 
kínok és összeom
lott lelkek örvé
nyének közepén 
Szarajevó, kiéhez
tetve, ütegektől 
romba dőlve, fej
vadászok áldoza
tainak holttestei, 
az utca közepén. Sáros András Miklós: Troposzféra

Elektromos áram híján s újabban egy korty ivó
víz nélkül, mert a vízművek az ellenség kezébe 
került. Szarajevóban temetkezni sem lehet, 
mert a fejvadászok egyik szórakozása megtize
delni a gyászoló gyülekezetei.

Ezzel körjáratunk a holtak birodalmában 
véget ér. Még mutathattunk volna holttesteket 
Dél-Afrikában, Líbiában, Angolában. De nem a 
sok, a sokk számít. A sokk, mely még mindig 
nem állt be se a gyilkosoknál, se azoknál, akik 
meg tudnák akadályozni a gyilkolást

Miközben a történelem, ez a temetkezési 
világvállalat föld alá kaparja a holtakat, és a fű „ 
elfedi jeltelen, számolatlan sírjukat.
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SZŐCS ISTVÁN

SZELsőséges JEGYZETEK
Privát irodalom? 
Parairo dalom?
A szépirodalom helyett is — 

"gyanánt" is — egyre többen ol
vasnak ismeretterjesztő, tudo
mányos, "hasznos" irodalmakat, 
és — rútirodalmat (Kínálkozik ez 
az elnevés a használatból kiment 
ponyvairodalom helyett.)

'Napjainkban a költészet van 
a legnehezebb helyzetben. Annak 
a folyamatnak — mondja egy ko
moly költő —, amit általában így 
neveznek, hogy tévétársadalom 
kialakulása, az első vesztese a 
költészet. Tudomásul kell ven
nünk, hogy egyre inkább a keve
sek művészete lesz.”

Nem a tévétársadalom az ok 
szerintem. A költészet maga: köz
érdektelenné vált. A képzőművé
szetek forradalmai, ha késéssel is, 
de utolérték a költészetet. Amint 
már régen ki lehetett állítani egy 
mosogató kagylót, rongyoszsá
kot kiborítva, vagy tizennyolc 
egymásba kalapált konzerv esd o- 
bozt műtárgy gyanánt, nyomta
tásban is lehet közölni egy 
egészen személyes, banális meg
jegyzést is, vers gyanánt; "ki lehet 
állítani" egy káromkodást, egy 
aszfalt-szellemeáüéget, vagy poli
tikai szitkot is, és két szójátékot 
Költeményként.

Az olvasó azonban mihamar 
a képi kultúra vonzásába vágyó
dik az ilyesmi hatására; ezért, az 
igényes költő figyelmezteti: hogy 
ő verset ír; ni! éppen most! Mi
lyen szellemesen, üdén hatott 
hatvan esztendővel ezelőtt József 
Attilánál: hogy íme itt a költemé
nyem, ez a második sora; stb, és 
milyen lihegőn, szörcsögőn, bo- 
hóckodón agyonutánzott sablon 
lett belőle!

(Az irodalom történet kor
szakalkotó fordulatként tartja 
számon, hogy Goethe megírta 
aprólékosan a saját gyerekkorát; 
hogy génjeiben mit hordoz az 
apai, és mit az anyai örökségből. 
És azóta? Hány végtelenül privát 
természetű közléssel kellett meg
ismerkednünk, arról, hogy ami
kor nanó ült a kicsi széken, akkor 
én; és amikor apám komoran ma
ga elé meredt, akkor anyám; és az 
olvasó emberiség csak szerette 
volna hinni, hogy Simone de Be
auvoir a csúcs ebben a fajta ima
lomban és fülledtségben, sőt 
pállottságban; de...)

A költő ma verset verséről ír. 
Költőbarátairól is ír; említi nagy 
festők, szobrászok, zeneszerzők 
és filmrendezők nevét, akikről 
való tudomása hivatott őt adep- 
tusi rangra emelni; vagy megadja

külföldi utcalányok szoba és tele
fonszámát, hogy — lássuk!...

Lássuk; látjuk; — de tudja a 
csoda, olyan nagyon már nem is 
érdekel.

... "Valamikor még Petőfi ta
lán... folyókról Kormost idézhet
ném... Hát rímelni így? Inkább 
egy jó teát de — úristen—  kifo
gyott a filteres Vársz egy kicsit: a 
papírzsebkendőkből hajóhadunk 
lehet ha el nem ázna — hát így 
születhet egy szabólőrinci vers"...

"A kérdésem az volna, hogy 
1969 nyarán, amikor ön és éde
sanyja összetalálkoztak Benedek 
Dezső úrral, igaz-e, hogy önök 
éppen gyümölcscentrifugát vásá
roltak?"

... "Milyen táj ez? Okos ember 
volt; nem Dalié, nem Chagallé; 
hát akkor... ilyenkor mindig a lód 
verse jut eszembe... Képzeljétek, 
amikor egy vers kezd fojtogatni, 
ugrálnak karján az izmok mint a 
víz a tűzoltótömlőben Tűzcsap 
Finoman megmunkált réz fogan
tyút tekerget Köhögés hörgés sí
polás Abbahagyja... a fene egye 
meg..."

... "Mert vagyon énnekem 
énekem, ihletem, isteni szikrám: 
Tőle kigyúllad az elme, begyul
lad a versbe, de ritkán... Isteni, 
isteni, isteni, megvan a szikrám! 
Néha kipattan — Néha baszik 
rám"... (Parafrázis szerzője még 
mer hivatkozni Csokonaira, a kö
vetkező már nem in-evokálja Ba- 
bitsot: "Fekete világban fekete 
minden... fekete eszmék fekete 
agyban fekete állványon fekete 
kobra: Fekete Tamás fekete szob
ra..."

"... ahogy beszéllek mintha én 
beszél... az ént hogy mellékesen 
odakenem a sorszótagszámból 
ahogy kilóg elrontva az itt írott 
jambusom a jambus írásképéből 
kilóg a jambusból melyben kopo
gok... a nyelvtanénemben a vers 
megél az én e versében nyelvtan 
és személy." STBSTBSTBSTB-STB 
S T B S T B

Ugyanaz, de: "minden szin
ten, szinte minden."

M i n d e z t  n e m  v á l o g a t -  
t a m ,  á l l t o m b a n  nyúltam le 
az asztalra, egyetlen postával jött, 
pár szépirodalmi folyóirat után.

Ám milyen praktikus! Akad 
legalább költő köztük, aki körí
tésként felszolgája kortársaihoz 
az értelmezést is, felmentve a kri
tikust:

Semmi, csak egy részeg disznó.
Dílitatták, megetették.
Most, ami még benne moslék,
dói a száján vissza, mint szó.

Civilregula — mert.
Nemcsak a képző, de a szín

művészet is bőven ellátta s látja 
dancs és fecsértes és kastos ideák 
sugallataival a költészetet. Ez itt a 
színház, mondja a színház, és né, 
ez itt a zsinórpadlás; és ha ezt 
megnyomjuk; ha azt meghúzzuk; 
amazt leoltjuk; emezt megfújjuk; 
bekenjük; íme, a művésznő így 
puderezi a hónalját; íme, a mű
vésznek is fan tájéka, mely...

(Végül is ugratásnak egészen 
jó: a színház felcsalja a nézőt a 
színpadra, maga meg ül a nézőté
ren és röhögi a nézőt, aki odafenn 
maradt a színpadon, bambán, és 
azt hiszi, hogy van valahol.)

Egy kimondottan, öntudato
san polgári darab posztpolgári, 
posztszocialista, posztposztmo- 
dem előadását nézem. S közben 
kitűnően szórakozom, mert vala
ki, aki előttem ül és láthatólag ért 
a posztelőtti polgári stílhez, a 
mellette ülőnek kommentál:

— Jó. Nem bánnám, ha az or
vosprofesszort gilják sámánnak 
öltöztetné; jó, akkor legyen sá
mán... de ha a miniszternél jártá
ban fekete redingotba öltözteti, 
akkor tudja, hogy ahhoz szürke
csíkos nadrág dukál! Képzeld el, 
ha egy katonatiszt a társasági öl
tözékhez tölténytáskát rak fel!

— Jó. Nem bánnám, ha az or
vos-asszisztensnőt páviánnak 
maszkírozná... de ha egyszer pá
vián-frizurát visel, a professzor 
rendelőjében, akkor fesse a csóré 
ülepét is szederjes-lilára, de a pá
vián sörényhez a fehér köpeny 
nem megy! Jó, stbstb.

Én meg azt mondom, jó, hogy 
az újdonságot csak Esthonban ta
nuljuk... mert olvasom, "egyes" 
japán rendezők, akik miután 
mindent lekoppintották, most 
már rá is licitálnak... szóval, kita
lálták, hogy a végnél is van vé- 
gebb ...náluk nem csak a 
színművészet teszi szét a lábát 
meztelenül, hanem a művésznő 
is, és a nézőnek is be kell kapcso
lódni a játékba, úgyhogy igazi né
zővé váljék, és aktívan 
odanézzen, ahol nem az agy fész
kel s ezt ellenőrizheti is a fészek 
alján; de különben is, ha azt 
mondják, hogy az agy a legfonto
sabb nemiszerv, akkor igazán íz
léstelenség volna túl sok agyat 
vinni a művészetbe; mert ezzel 
szemben fan táj hol fészkelhet a 
végnél végebb végébb...

Vége?.... Végébb?
Mennyire sajnálhatják a köz

írók, hogy egy sor vészterhes szó 
nem fokozható tovább: Végünk 
van, mondják, de egy hét, hónap, 
év múlva azt kellene mondaniok: 
még végebbünk van, legvégeb- 
bünk van, és még akkor is fenn
marad a kérdés, a jövőben mit 
fognak tudni mondani?

(A szabadelvű, szabadabbel- 
vűbb média sajátságos módon 
ugyanabba a helyzetbe kerül, 
mint a szélső nemzetieskedés: 
mert be lehet abszolút mindent 
festeni, mondjuk: pirosra, kékre, 
zöldre; de nem lehet még piro
sabbra, még kékebbre, még zöl
debbre.)

Többek közt: "a könyvnek is 
vége"; a könyvkiadásnak, könyv
kereskedelemnek, az egész Gu- 
tenberg-galaxisnak. A KÖNYV
PIAC című magyarországi lap
ban viszont olvasom, hogy KÉT
SZÁZNEGYVENEZER A 
MAGYAR KÖNYVKLUB TAG
LÉTSZÁMA. A könyvklub elnö
ke az adathoz fűz egy személyes 
megjegyzést:

"A sajtó nagyrésze az utóbbi 
két évben hangos volt attól, hogy 
tönkre ment a magyar könyvki
adás és a könyvkereskedelem. Én 
ezt nem így látom, mert azok a 
könyvkiadók, amelyek egy kicsit 
is törték magukat, azok igenis 
életben maradtak. És ha a hivata
los statisztikát megnézzük, akkor 
látjuk, hogy két év alatt két milli
árd forinttal növekedett az el
adott könyvek értéke, amelybe 
természetesen az infláció is bele
játszik, de természetesen, nem 
ilyen mértékben. Tehát a nyolc és 
félmilliárdos magyar könyvpiac 
és a Magyar Könyvklub gyakor
lata nem azt bizonyítja, hogy 
tönkrement volna a könyvkiadás 
és a kereskedelem."

Asimov írja valahol, hogy az 
emberiség négy százaléka olvas 
állandóan, ha jól megy neki, ha 
rosszul; ha hódít a képi kultúra, 
ha mindent elöntenek a hangkon- 
zervek. Tíz millióból ez négyszá
zezer volna: ám egy ekkora 
könyvklublétszám — és még 
vannak mások —, sokkal többre 
vall. Mert általában az emberek 
húsz százaléka hagyja magát 
szervezni. Keleteurópában keve
sebb, de így is, úgy is, kijönnek a 
végső számok: az emberek ma 
sem olvasnak kevesebbet, csak — 
mást!

Szabó Tamás felvételei
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LÁNG ZSOLT

A borbély
(Peremváros, 3 óra 55 perc) 

Perényi magára maradt. Rohant 
volna haza a széparcú néma Nó
rához, rohant volna teljes erejé
ből. Két ház között kipillantott az 
égre, szürkeséget látott, tompa, 
egynemű fénytelenséget. És ak
kor beleborzongott a felismerés
be, a neve, igen, a neve! A név 
méltósága helyett a névtelenség 
megfoghatatlan közegét kell vá
lasztania. Le kell vetnie a nevét is! 
"Amikor nincs neve, akkor kerül 
kim ondásra, amikor nevet 
adunk neki, akkor tűnik el." Se 
jelene, se története, se oka, se ere
dete. Szél fosztogatta egy óriási 
platánfa lombozatát, barna bo
gyók hullottak a földre.

"Megtisztulni kívül, belül!"

Mivel Dunea elvtárs imádta 
idejét hajápolással tölteni, a vá
rosban még a kocsmáknál is több 
fodrász-szalon funkcionált. A 
borbélyműhely, ahová Névtelen 
belépett, nem mondhatott túlzott 
forgalmat magáénak, így hát az 
öreg, kifogástalan modorú mes
ter különös gonddal bánt kun
csaftjával. Tiszta, levendulaillatú 
kendőt bontott, széles mozdulat
tal kanyarította a nyakba, puhán, 
de azért feszesen megcsomózta.

— Mit tetszik?
— Szeretném, ha levágná a 

hajam és a szakállam, ha csu
paszra borotválná arcom és fe
jem.

A borbély arcára nem ült ki 
csodálkozás, gondosan kipakolta 
kellékeit a tükör előtti asztalkára, 
megkeverte a szappanhabot. Vil
lanygéppel pillanatok alatt le
szedte a nagyját, a tulajdon
képpeni munka ezután követke
zett. A borotválás: az már szakér
telmet igényel. Beszélni kezdett, 
hiszen az oldott tónus maga is 
szappanhabként puhít és lazít.

— Apám is borbély volt, 
nagyapám is, annak apja szintén. 
Sajnos, nekem nincs gyerekem, 
de nem akarok szomorú dolgok
ról beszélni. A jelen, az mindig 
szomorú. Akkor nem csupán haj
vágás, borotválás tartozott a mes
terségünkhöz: ősapám  eret 
vágott, sebet kötözött, tudniillik 
a várat megtámadták a törökök. 
Ostromolták helyesebben. Tudni 
kell azt, hogy ősöm igen szemre- 
való férfi volt, vonzotta az asszo- 
nyi tekinteteket. A várkapitány 
lánya szemet vetett rá, s addig- 
addig ügyeskedett, mígnem be
tegséget színlelvén elhivatták
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hozzá a borbélyt, vágjon eret raj
ta. ősapánknak is tetszett a lány, 
és ott a gardedámok szeme előtt 
titkos jeledásokkal találkát adtak 
egymásnak: éjszaka, a várkert
ben, a legnagyobb tölgyfa tövé
ben. Az első találka mindenkinek 
megdobogtatja a szívét. Izgatot
tan készült hát a leányzó, nem 
vette észre, hogy égve felejtette, 
majdnem azt mondtam, a vil
lanyt, de hát akkor még mécsest 
használtak, így aztán fertályóra 
múltán felfedezték, hogy nincsen

az ágyában. Nagy lármát csapott 
a szolgáló, merthogy nem is gon
dolt a szerelmi légyottra, hanem 
valami tragédiára.

Riadókürtöket megfújatták, 
fáklyák lobbantak, lázas keresgé
lés, sápadtan legelöl maga a vár
kapitány.

Az ifjak, forró suttogásban 
egymáshoz bújva, el sem tudták 
képzelni, mi történhetett, nyilván 
a törökre gondoltak, hogy alat- 
tomban, az éj leple alatt sikerült 
bejutniuk. Ha pedig bent a török, 
az ész azt mondja, kint bizton
ságosabb. A lány ismerte a titkos 
alagút lejáratát, odavezette a le
gényt, felnyitották a fűvel és mo
hával takart csapóajtót, leeresz
kedtek a tizenhét lépcsőn (azóta 
a borbélyok szerencseszáma), és 
elindultak a földalatti folyosón. 
Csekély idő után fáklyafényeket 
láttak közeledni, török szavakat 
hallottak. Végünk van, mondták 
egyszerre, de ameddig lehet, me

nekül az ember, ők is visszafor
dultak. Föl a lépcsőkön, ki a vár- 
kertbe, mit ad az ég, épp a 
várkapitány karjaiba szaladtak. 
Hát ti? Lánya rémülten kérdezte, 
hol a török. Miféle török, értetlen
kedett az apja. Hát kend?!, villant 
a tekintete ősöm felé. De akkor a 
lány sápítozni kezdett, hogy a tö
rök az alagútban! Fáklyát olts, 
kadot ránts!, kiáltotta fojtottan a 
várkapitány, aki sebes észjárással 
m indent megértett. Erősítést 
kért, robbanó aknákat hozatott, 
mindezt pillanatok alatt Az or
vul támadó török pedig megfele
lő fogadtatásban részesült, aki 
nem hagyta ott a fogát, az lélek
szakadva meg sem állt Sztambu- 
lig, vagyis akkor Konstanti- 
nápolyig. ősünket pedig, mert 
végül is neki köszönhették életü
ket, a várkapitány némi huzavo

na után előléptette, és a lányát is 
hozzáadta.

Persze a dologhoz hozzátar
tozik, hogy a török később bevet
te a várat, de az ifjú pár túlélte, és 
miként személyem tanúsítja, ter
mékenyen élte le további életét.

Ezt mesélte a borbély mialatt 
javában muzsikált kezében a bo
rotva. A fejtetőn kezdte, és az áll 
alatt fejezte be. Újra szappano
zott, és másodjára az áll alól in
dult a fejtető irányába. Kezét 
megnedvesítette, és a maradék 
habot belemasszírozta a bőrbe.

— Mint egy fénylő bolygó! — 
állapította meg Névtelen tükör
képéről, kibogozván nyakán a 
kendőt.

— Jó vagy rossz fényű? — 
kérdezte Névtelen.

A borbély kezéből kicsúszott 
a kendő, arca holtfehérré válto
zott, lábából kiment az erő. 
Mindez oly sebesen történt, hogy 
nem lehetett kiolvasni belőle, mi

féle indulat nyert ekként látható- 
formát.

Lassan, elfúló hangon szólalt 
meg.

— Százezer órája várom ezt a 
kérdést. Vagy kétszerte annyi 
ideje? Magam sem tudom.

Feltápászkodott, odacsoszo
gott a bejárathoz, bereteszelte az 
ajtót, behúzta a függönyöket. Is
mét beült a szomszédos borbély
székbe, és mint aki nagyon  
gondosan ügyel, hogy világosan 
beszéljen, lassan, megfontoltan, 
mint egy tanár fordult Névtelen
hez.

— Négy és félezerszer kilenc
ezer órával ezelőtt kezdtük mér
ni az időt. Akkor még a Föld 
tengelye pontosan az Oroszlán 
szívét döfte át, tudjuk, mert az 
időkezdetet az ősi képírásban ma 
is egy oroszlánszív jelöli. Onnan 
kezdődhetne, amit most el aka
rok mondani, sőt, azelőttről, ám 
akkor egész földi létünk röpke 
része volna a mesémnek. Onnan 
kezdem, amikor ebben a város
ban..., azt mesélem el, amikor eb
ben a városban először maradt 
abba az idő mérése.

Mondtam már, őseim borbé
lyok voltak, s mesterségük közel 
vitte őket a sorsok rejtettebb for
dulataihoz, és mivel apáról fiúra 
szállt a mesterség, apáról fiúra 
hagyományozódtak a történetek 
is. És még valami. A várakozás, 
az is hagyományozódott.

Mert amióta számolni kezd
tük az időt, nem tudunk szaba
dulni az örökös körbetekintéstől, 
nem tudunk elfeledkezni róla. 
Az idő birtokosainak hisszük 
magunkat, vagy úgy érezzük, fe
lesleges jármot vettünk a nya
kunkba. Mindétig kérdezgetjük: 
Messze van-e még, ami a boldog
ságot hozza?

Tudnod kell, és ne csodál
kozz, hogy tegezlek, egyrészt & 
fiam lehetnél, másrészt, akit ezer 
órákig várnak, azt tegezni szok
ták, tudnod kell, hogy egyszer 
már elhangzott e kérdés. Es egy
szer volt reá felelet. Egyszer, 
mondom, magam is az időszá
molás fertőzöttjeként, holott in
kább azt volna helyénvalóbb 
mondani: valahol. Képzeld el, el
indulsz, ki a városból, azt gondo
lod , hamarosan eléred a 
városkaput, hamarosan kilép
hetsz rajta. De az a hely csupán 
számodra tűnik távolinak, mert 
te számolod az oda vezető perce
ket. Egyszer minden idő össze
torlódik, s ezzel együtt meg
szűnik a világ. Nem, nem így 
van, ez a világ mindig létezni fog, 
mint ahogyan szüntelen létezik 
az is, ahol megszűnése következ
tében nincs jelen. Amikor elkezd
tük számolni az időt (négy és 
félezerszer kilencezer órája), be-

Jakabházi Sándor: M enekülés
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főbíró sem tagadta, hogy meghá
zasodott, de hogy feleséget hon
nan szerzett magának, azt volta
képpen senki sem tudhatta. Ha
marosan fiúgyermekük született, 
és mintha előrevetült volna a jö
vő, szülés közben az édesanyja 
fájdalmasan felkiáltott: tüzet szü
lök!

Ahogy mondani szokták, a 
fiú szépsége az anyjáé, bölcsessé
ge az apjáé volt

Senkivel sem játszott, senki
vel sem barátkozott. Sokan azt 
tartották róla, hogy beteg, egy 
őrült szenvedély kerítette hatal
mába, a tűz mániája. Órákig bá
multa a lángokat, és a cselédség 
örökösen attól rettegett, egyszer 
felgyújtja a házat.

A fiú igen soka t olvasott, kitű
nően tanult, bejárta a nagyvilá
got, éveket töltött az akkori

Felnőtt férfiként sem töltötte 
mással az idejét. Aztán egyszerre 
valamit megtalált. Váratlanul ki
jött laboratóriumából, járkálni 
kezdett az emberek között, azt 
állította, befejezte kísérleteit. Azt 
mondta, amit az emberek persze 
nemigen értettek, azt mondta ne
kik, tekintetében annyi könnyű
séggel, am ennyi egy földtől 
elrugaszkodott bolondnál köte
lező, azt mondta, hogy a keresett 
tűz a tűz mögött van. Ami nincs, 
vagy nem lesz, az azért még le
hetséges, emberek.

A tűz a tűz mögött van — ez 
elég érthetetlen.

Nem akarok elkanyarodni a 
történet lényegétől, de talán a 
jobb megértést szolgálja, ha el
mondom, hogy szülei halála után 
az éhhalál veszélye fenyegette, 
minekutána rájött, ha tovább

léptünk a számunkra egyedüli
ként létező világba, és találkoz
tunk a szellemével.

Ha repülni tudnánk, akkor 
sem mehetnénk sokra, szépszá
mú gondolatot vetettek hasonló 
témával papírra. Én inkább a tör
ténetek közül mesélem most el a 
legelsőt...

Ez még a várbeli történetnél is 
régebbi.

Lakott a város peremén húzó
dó Bálmány nevű domb alatt, 
ahol akkor még földbevájt kuny
hók álltak, és ezért az ottlakókat 
pokolbélieknek, a Bálmány falá
ból eredő patakot Poklosnak hív
ták, lakott ott egy lány. Valami 
vágy születhetett benne, hogy ki
kerüljön onnan, de mintha a te
remtője is máshová akarta volna 
világra hozni, szépsége, alakja ki
rítt társai közül.

Ha hol egy szép fehémép fel
tűnik, nyomban megjelennek a 
férfiak is. Most is ez történt. De a 
lányra senki sem dobhatott mél
tatlanul sarat, és mégis, szinte ki
vétel nélkül ezt tette mindenki, ő  
mit sem vett észre az egészből, 
élte életét, a Bálmány erdeit járta, 
gombákat, gyógyító füveket ke
resett, a piacon árult.

Egy nap katonák ragadták el, 
hogy a vár főterén, a palota előtti 
téren egy oszlophoz kötözzék.

Szegény lány! De innentől 
nem az ő sorsát követjük, hanem 
a katonákat utasító városi főbíró
ét, az igazság bajnokáét, az erény 
oltalmazójáét, aki a palota erké
lyéről, a csillagos ég alatt, növek
vő dühvei ha llga tta  a lány 
csendes imáit. Azt hitte, gonosz 
színjátékot lát, elhatározta, egész 
nap állva hagyja a pellengért.

Visszatért szobájába, befe
küdt főúri ágyába. Es akkor, a 
plafont nézve hirtelen meglátta 
magában az összes rosszat, 
mindazt, amit ellenségei állítot
tak róla, minden hibáját, gonosz
ságát, csorbultságát, ott látta 
maga előtt magát, aki mellett 
mindenki tisztának és bűntelen- 
nek tűnt, egy férges, rothadó 
gyümölcsöt látott víziószerűen, 
amelyik kívülről érett, egész
séges héjat mutat. És azonnal ki
adta a parancsot, oldozzák el a 
lányt.

A katonák elengedték a lányt, 
éjszaka volt, sötét és meleg, néhá- 
nyan utánaeredtek, hogy távol a 
főbíró tekintetétől behajtsák a 
szabadítok jutalmát. De a lány el
tűnt. És másnap sem találták, és 
mindenfélét meséltek, csodákat 
és szörnyűségeket vegyesen.

A lány a főbíró házában volt, 
de akik tudtak róla, esküt tettek, 
hogy soha nem árulják el senki
nek.

Később persze sok minden ki
szűrődött, egy idő után maga a

Muhi Sándor: A bohóc útja

világhírű leideni egyetemen. 
Megszállottan egyvalamivel fog- 
la- lkozott, olyan tüzet akart csi
holni, amelynek fénye minden
hová bevilágít és nincsen árnyé
ka.

Mégiscsak: igazi őrült! Mi 
más volna az őrület, mint nemlé
tező dolgok valósnak való tétele?

A fiú sokféle anyaggal próbál
kozott, lángra gyújtotta az összes 
fellelhető faneműt, papírt (a pa
pírra titkos szövegeket írt föl), ás
ványokat  hevített, fémeket, 
gázokat lobbantott fel, és mond
hatom, előtte járván korának, 
sok-sok felfedezést te tt ma róla 
beszélne az egész világ, ha más is 
érdekli, nem csupán a teljes fé
nyű tűz, a "jó fény", ahogy ő ne
vezte el.

akarja folytatni kísérleteit, pénzt 
kell kerítenie. Mégiscsak kufár- 
kodott ezzel-azzal, s a kor ugyan 
nem élt a technika őrületében, a 
csodákért jó pénzeket fizettek. 
Tisztelték, vagy legalábbis féltek 
tőle, nem kergették el, köréje se
reglettek, ha kilépett az utcára.

Elérkezett a nap. Bejelentette, 
saját szemével győződhet meg 
mindenki: annak, amit állít, min
den szava igaz.

Égett a tűz, lobogtak a lángok 
a tér közepén, és nem tudta senki, 
mi táplálja, hiszen semmiféle 
máglyának, farakásnak, bármi 
éghetőnek nem látták jelenlétét. 
Mégis lobogott a tűz. És sokféle 
dolog zajlott le pillanatok alatt, a 
tudós szólt a tömeghez is, de a 
történet most minden előtt jár,

nem lehet kitérni effélékre.
A férfi belépett a tűzbe. Nem, 

nem öngyilkos mozdulat. Nem 
volt halálordítás, borzalmas sis
tergés, a láng fájdalmas rángató
zása — nem tudni, mi volt. 
Eltűnt. Mintha ajtón lépett volna 
be. Ledobta magáról köpenyét, 
ott állt egy darabig meztelenül a 
tűz előtt, aztán eltűnt sebesen, 
ahogy egy lap semmivé foszlana, 
ha tűzbe vetnéd.

Mint a csodákat, leírhatatlan 
jelenségek követték mozdulatát. 
Fény, fény, fény ragyogott fel, és 
a legsötétebb putrikat is, a legtá
volabbi szobákat is beragyogta.

Talán mondhatom, hogy a 
legsötétebb agyakat is: a tűz a 
tűz mögött van, most már értet
ték, mi a szólás értelme. És sor
ban léptek a tér közepén lobogó 
tűzbe, és sorban tűntek el, és 
mindaddg, míg maradtak soruk
ra várók, lobogott a mindent be
világító tűz.

Azt mondják, ez volt a város 
első pusztulása, de hogy pusztu
lás volt-e, azt r\em tudom. Igaz, a 
föld szellemei erőnek erejével 
magukhoz láncolják azt, aki ve
lük kapcsolatba került, és nem 
tűrik, hogy bárki is kiszálljon. A 
Poklos megáradt vizével akarta 
eloltani a tüzet, a föld hatalmas 
hullámokat vetve akarta bete
metni. Valóban, elpusztult a vá
ros, de újfent kérdem, vajon 
pusztulásnak nevezhetjük-e

Ezt a történetet hagyta rám 
apám. ó  az apjától hallotta. 
Hogy ki volt első birtokosa, ha 
senki nem maradt itt? Nem tu
dom. Az igaz történeteknek 
nincs forrásuk. És bármi történ
jék, folyton van, aki továbbviszi 
őket. Mikor azt mondtam, nin
csen fiam, nem mondtam igazat, 
mert van fiam, igen, a képzele
temben él egy fiú, és ismeri ezt a 
történetet. Bármi történjék, ő 
majd továbbadja.

Amikor megpillantottam le
csupaszított arcodat, remény
kedni kezdtem, hátha te vagy az, 
aki újra nekiindul. A mozgás 
mindig ismétlés, de sohasem le
het eredményes a régi forma. A 
mozgással szemben a változat
lanság áll. Arcod ezért volt isme
rős. Igen, a jó fény létezik, a tűz 
mögött van. Te tudni fogod, mit 
jelentenek a szavak.

Amikor nem értik szavadat, 
jó úton jársz.

Már hámlik rólad a világ, lát
szanak a repedések. Ez a tükör 
megőrzi arcodat, aki belenéz ez
után, szíve tájéka elmelegedik. 
Ködös előtte, miért. Amikor nem 
értik szavadat, jó úton haladsz. 
Talán elindul ő is.

Fejezet a Petényi históriája című 
regényből
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N é m e t h  L á s z l ó  é s  N a g y  I s t v á n  S z á r s z ó n
folytatás azl. oldalról

lap megszüntetése után sem tétlen
ségbe hullt Korunk-csoporttól ka
pott megbízatás fűtötte. A folyóirat 
Eszak-Erdélyben maradt belső 
munkatársainak és barátainak 
szűk, főként kolozsvári köre 
ugyanis nem mondott le arról, 
hogy — a vásárhelyi krédó szelle
mében — most már a nemzettesten 
belül tevékenykedjék. Az "ahogy 
lehet" régi kisebbségi jeligéje a vál
tozott körülmények között, a de
fenzív-osztállyal, a valamennyi- 
ükre leselkedő újfajta veszélyekkel 
dacolva is érvényes maradt. Hozzá 
igazodtak, amikor a különböző de
mokratikus lapokban, folyóiratok
ban a megnyilvánulás lehetőségeit 
keresték, amikor a 48-as Erdély cí
mű "zsebkönyvet" kiadták, vagy a 
Termés ankétjára válaszoltak. Ezek 
az akciók mintha be is vezették vol
na a szárszói tanácskozásba való 
bekapcsolódást. Balogh Edgár 
azonban katonai szolgálata miatt 
nem mehetett el, s így a csoportból 
személyesen csak Nagy István le
hetett jelen.

Persze e jelenlétre vonatkozó 
csoport-konszenzus nem alakult ki 
simán és magától értetődően. Ön
életírásának negyedik kötetében2 
Nagy István beszámol arról, hogy 
G.G. környezetében eleinte bizal
matlansággal, sőt ellenérzéssel fo
gadták, hogy könyvei ugyanannál 
a kiadónál jelennek meg, mint 
amely például a Solymosi Eszter vére 
című Erdélyi József-féle vérvád- 
verset is nyomdafestékhez juttatta. 
És — ismerjük be — ezek a fenntar
tások nem voltak teljesen alaptala
nok. "Sajnos [...] — írta — kolozs
vári íróbarátaim körében bizalmat
lansági légkör kezdett kialakulni 
irányomban a Püski Sándor Ma
gyar Életjénél megjelenő könyveim 
miatt. [...] Emiatt egy ízben hevesen 
össze is kaptunk, s én dühömben 
elég meggondolatlanul felugrot
tam, és elhagytam a Gaál Gábor 
lakására összehívott megbeszé
lést."3 De nem csupán a Kolozsvá
rott felgyűlt rosszallással kellett 
szembesülnie. Fájhatott neki az is, 
hogy az erőszakos halálra készülő 
Salamon Ernő végrendeletében 
(1942. május 26-án) szintén elma
rasztalta könyveinek a Magyar Élet 
kiadónál való megjelenése miatt.4 
Zavaró, visszahúzó tényezőként 
érvényesülhetett opciója kialakítá
sában, hogy a csoport két tagja, Jor- 
dáky Lajos és a később mártírhalált 
halt Kovács Katona Jenő a népi író
kat támadó cikket közölt a Népsza
vában . A  nagy megpróbáltatást 
azonban a Józsa Bélával — ugyan
csak a népiekkel való együttműkö
dése okán — kirobbant konfliktusa 
váltotta ki. Balogh Edgár, akinek 
lakásán találkozott utoljára a rövid
del azután halálra kínzott sógorá
val Nagy István, az összecsapást a 
következőképpen idézi fel: "Béla 
felolvasta egy Pistához címzett le
velét, s ha lehetséges is, hogy ezt a 
levelét még ott, az Ond utcai szobá
ban tűzbe dobta, egy másolat ké

sőbb előkerült a hagyatékból, s 
most itt fekszik előttem. [...] Nem
csak Németh László bírálata siklik 
át a fasizmus vádiratába, aminek 
néhány érvét maga Nagy István is 
megforgatta elvi csatározásaiban, 
hanem tudatos ellenségnek minő
sül nem egy olyan mozgalmi fél is, 
akinek olyik félrefogalmazása ép

en a mi türelmünkre és segítő 
elyreigazításunkra szorult." A le

vél szövege 1943. április 11-i kelte
zéssel készült, és Balogh Edgár 
szerint a népi mozgalmat az "új ma
gyar fasizmus szellemi fészekraká
sának" minősíti. Keményen bírálja 
Nagy Istvánt "közel két esztendős 
kitérés, külön utak" okán, de kifeje
zi a reményt, hogy a megbírált 
visszatalál a "közös útra '5.

Ez a szöveg — a kétéves illega
litásban feltehetően felőrlődött ide
gellenállás és a Kállay-kormányra 
gyakorolt nyomáskísérlet ered
ménytelensége miatt — láthatóan 
feladja a széles demokratikus front 
Józsa Béla által is addig oly lendü
letesen képviselt politikáját Vala
minő radikalizálódást sugall, s ez a 
váltás, valamint a Németh Lászlót, 
az egész népi mozgalmat elutasító 
kitételek nem maradhattak hatás 
nélkül a címzettre. Most nem csu
pán a szigorú feddés kiváltotta 
sokkra gondolok, hanem arra is, 
hogy a népi írók elleni verdiktum 
újból felerősíthette a Nagy István 
tudatában megmaradt szektás né
zeteket, amelyeket egyébként a 
pesti "munkásírókkal" való kapcso
latai is tápláltak. Ez a folyamat a 
szárszói felszólalásán is nyomot 
hagyott.

A balos beidegzettségeknek 
benne is összeütközésbe kellett ke
rülniük azzal az orientációval, 
amely a harmincas évek második 
felében a Korunk szellemiségét fo
kozatosan áthatotta. Mégpedig 
nem holmi taktikai megfontolások 
serkentésére, hanem — őszinte ön
revízió jegyében — minden de
mokratikus erő összefogásának 
szolgálatában. A folyóirat színevál
tozása abban is megnyilvánult, 
hogy szakított a népi irodalom és 
tábor addigi szűkkeblű, igazságta
lan értelmezésével. A Magyaror
szág felfedezésére, a magyar 
társadalom mélyrétegeinek feltárá
sára vállalkozó írók, szociográfu- 
sok műveit sorozatosan ismertet
ték/méltatták, s ez a fordulat Né
meth László megítélésében is meg
mutatkozott A Korunk árnyalt 
értékeléssel "búcsúztatta" a meg
szűnt Tanút, Gaál Gábor pedig, aki 
visszautasította a Márciusi Frontot 
elfogultan bíráló Hatvány Lajos és 
Remenyik Zsigmond írásait, maxi
mális igényességgel fordult Né
meth László regényei felé. Igaza 
van Grezsa Ferencnek: "Gaál Gábor 
Németh Lászlóban nemcsak az el
lenfelet, a szellemi rokont is meg
érezte".6

Nagy István — ellentmondá
soktól távolról sem mentes — felfo
gásának és magatartásának a 
formálódásában a Korunk fordula

tából származó impulzusokkal 
szervesen összefonódva, továbbra 
is érvényesültek a Vásárhelyi Talál
kozón vállalt és vallott új tájékozó
dások. Ezek — mint ismeretes — a 
népi-nemzetiségi egységet, a ro
mán demokrácia erőivel való szö
vetkezést, a magyar kisebbségi 
sorskérdésekkel azonosuló zsidó
ság felkarolását, a duna völgyi meg- 
békélést szorgalmazták. A 
népiekhez közelítette továbbá 
Nagy Istvánt a Vásárhelyi Találko
zó megszervezésében és irányításá
ban kulcsszerepet játszó Tamási 
Áronnal létesült kapcsolat.7 De e 
széles karolású, nyitott attitűd irá
nyába terelhette őt Fodor József te
mesvári katolikus pappal történt— 
szimbolikus jelentésű—vásárhelyi 
kézfogásának élménye/emléke is.

Persze a "korunkisták", s ily 
módon Nagy István változott állás
pontja nem zárta ki, nem is zárhatta 
ki a kritikai viszonyulást. Érthető, 
hogy nem mondhattak le a bírálat
ról, hiszen a népiek igen heterogén 
csoportjából nem hiányoztak olyan 
személyiségek, irányzatok és lapok 
sem, amelyek különböző időpon
tokban és eltérő mértékben a szél
sőjobboldali áramlatokkal érint
keztek. A Borbándi Gyulához írt, 
1978-ban keletkezett levelében Bi- 
bó István rámutatott nagyon sok 
félreértés és hiba származott abból, 
hogy a népiek egyes tételei és törek
vései a hiüerizmus bizonyos tézise
ivel közös közegben hangzottak el. 
A szárszói konferencia mulasztásai 
között is utalt Bibó arra, hogy "sok
kal egyértelműbben kellett volna 
állást foglalnia egy hitlerizmus és 
fasizmus elleni irányzat mellet"8 

♦
Ezek az észrevételek bizonyos 

mértékben Németh Lászlóra is vo
natkoztak.

Mi vitte őt Szárszóra és mire 
törekedett mind az első, mind a má
sodik találkozón?

Vekerdi László így írja le az első 
találkozón való részvételének, s 
ilyeténkép az ott szintén megjelenő 
Nagy Istvánnal való találkozásá
nak a körülményeit és indítékait: 
"1942 nyarán a Püski Sándor-féle 
Magyar Élet könyvkiadó (aminek a 
nevén kívül a Magyar Élet folyóirat
hoz semmi köze nincs) a Soli Deo 
Gloria diákszövetség balatonszár- 
szói telepén ifjúság-író találkozót 
rendezett a magyarság helyzetének 
a megvitatására. Németh Balaton- 
földvárról járt át, a hét minden nap
ján, kétszer is, egyre nagyobb 
boldogsággal merülve meg a sza
vaikon felnőtt értelmes ifjúság 
aranykor-szövő álmaiban s az írók 
váratlan egyetértésében."9, ó  maga 
— többek között — a következőkre 
emlékezett vissza évtizedekkel ké- 
sőbb:”A résztvevők érezték, hogy 
ebben a néhány napi táborozásban 
valami új csapott fel, a szerveze
tünknek is váratlanul, ami az eddi
gi előadásokban igazán még nem is 
jutott szóhoz. Ezt akarták — szét
menetel előtt — megfogalmazva 
hallani. Mindenfelől kértek, de ma

gam is szükségét éreztem, hogy 
most tartsam meg az előadást, amit 
hétfőn kellett volna. így péntek dél
előtt nem mentem be az előadóte
rembe, hanem lenn a tábor és az 
állomás közt levő kis ligetben for
raltam a beszédemet, amit a rákö
vetkező, szabaddá tett délutánon 
aztán elmondtam. Azt, hogy mit 
jelent az írásbeliség (s hogy eltor
zítja a ránk maradt betű a történel
met) — én a két szárszói beszéd 
során látom. A következő évit ki
nyomtatták, s azóta is emlegetik, 
többet, mint illene. S én vállalom is, 
sőt ha vád után szólhat a dac is: 
életem legnagyobb hőstettének tar
tom. "10(Az én kiemelésem, G.E.)

Láthatjuk, Németh László — 
mindkét szárszói beszédét felidéz
ve —, a többek által kifogásolt. 
Nagy István felszólalásában is bí
rált másodikat, az 1943-ban elmon
dottat emeli ki. 1942-ben Németh 
és Nagy még nem került egymással 
szembe. Előadásaik ott és akkor 
nem ütköztek, noha Gaál Gábor, 
akinek Nagy István előzetesen 
megmutatta a szöveget, kételke
dett abban, hogy azt Szárszón el
mondhatja. A népiség és 
munkásság viszonyát feszegető 
Nagy István nem lekicsinyelhető 
bátorságról adott tanúbizoynságot 
Ne feledjük, 1941-ben ő is megjárta 
a csendőrnyomozók szamosfalvi 
kínzókamráit, állandó megfigyelés 
alatt és félelemben élt az üldözött 
Józsa Béla miatt, aki a rokonságnál 
bújkált a defenzív osztály elől. 
Igaz, alapító tagja lett a Magyar Tör
ténelmi Emlékbizottságnak, cikkeivel 
és könyveivel jelen volt a szellemi- 
és közéletben, s ez némi védettsé
get biztosított számára, ám a szár
szói szereplések nem voltak 
kockázatmentesek.

Ha mai szemmel, de a Vásárhe
lyi Hitvallásra is emlékezve, egy
más után elolvassuk a Szárszón 
elmondottakat, valalmint az előze
tesen publikált szövegeket (válasz 
a Termés körkérdésére és a 48-os Er
délyben közölt írás), megállapíthat
juk, hogy néhány alapvető felis
merés köti őket össze. Erőteljesen 
nyer kifejezést az a gondolat, hogy 
a munkásság mint önálló akarattal 
rendelkező társadalmi kategória a 
maga szervezeteiben lép fel, de 
ugyanakkor "a magyar történelmi 
folytonosság alapján áll”.11 Ezek a 
szövegek a szocializmus és a de
mokrácia egysége mellett tesznek 
hitet, s az együttélő népekkel való 
szolidaritás eszméje nyomatékos 
hangsúlyt kap bennük. "... az sem 
lehet — jelentette ki Szárszón 1942- 
ben —, hogy a mi népünk feleme
lését sürgessük s ugyanezt 
megtagadjuk a velünk élő népek 
elesett tömegeitől. [...] nem tehe
tünk más népeket saját felemelke
désünk ellenségévé, magunkat 
pedig az ő zsandáraivá..."12 (Sokat
mondó, hogy a nemzetiségi kérdés 
iránti megkülönböztetett figyelem 
majd az 1943-as konferencián meg
jelent többi erdélyiek, Asztalos Ist
ván és Bözödi György 
felszólalásaira is jellemzőnek fog 
bizonyulni.13)
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A z  ötven évvel ezelőtt összeült 
második szárszói konferencia han
gulatát a háború közeledő vége, a 
németek voronyezsi és sztálingrádi 
veresége, Mussolini bukása hatá
rozta meg. Teljes drámaiságában 
merült fel az ország s a magyarság 
háború utáni helyzetének, kilátása- 
inak a problémája. Sorskérdések 
kerültek tehát szőnyegre, s ezek 
kaptak Németh László ominózus 
előadásában is hangot.

Ez az előadás körülbelül 600 fő
nyi hallgatóság előtt hangzott el. A 
Szárszóra sereglettek között—Püs- 
ki visszaemlékezései szerint — ott 
voltak a SDG, a Györffy-kollégium, 
a Parasztszövetség, az egyetemi 
Diákegység-mozgalom, a Katoli
kus Legényegylet vezetői, a külön
böző értelmiségi kategóriák 
képviselői. Sok paraszt és ipari 
munkás is eljött.” A többség tud
hatta, hogy a németek elvesztették 
a háborút, s egyre többen ismerhet
ték fel, hogy a békekötés utáni ren
dezésben, az uralomra kerülő 
rendszer kialakításában a balol
dalnak döntő szava lesz. De általá
nos volt még a bizonytalanság; a 
békéhez vezető utat kérdőjelek sze
gélyezték.

"Aggodalom és hősi elszántság, 
csüggedés és beletörődés, élni vá
gyás, szörnyű szorongás kavargott 
egyazon emberben is, s nemcsak az 
értelmiség körében..." — így jelle
mezte az akkori légkört Vekerdi 
László, s hozzátette, hogy ezek az 
érzelmek a találkozó résztvevőit is 
áthatották.15 Németh László azon
ban — váteszi elhivatottságtól is 
fűtve— kiérlelt koncepcióval lépett 
az előadói asztalhoz. Elmondott be
szédét később nemcsak heroikus 
tettnek, hanem mint őt legjobban 
reprezentáló megnyilatkozásnak 
tekintette. E valóban kialakult s a 
továbbiakban alig változó történe
lembölcseleti felfogás gyökerei a Ki
sebbségben című — oly vegyes 
fogadtatásban részesült — tanul
mányba nyúlnak vissza. "A Kisebb
ségben szellemi bombája — írja 
Juhász Gyula — 1939 nyarán rob
bant. A detonáció lökéshullámai 
Németh Lászlót is megsebesítették, 
s egy olyan, általa sem kívánt út
vesztőbe taszították, amelyből ke
serves volt kivergődnie. A 
vészterhes történelmi időben ezek a 
lökéshullámok is közrejátszottak 
abban, hogy a magyar értelmiség jó 
része úgy tapadt oda az «asszimilá
ciós« vitához, hogy alig volt ideje 
észrevenni: a világháború lavinája 
az emberiségre zúdult"16 *

A "híg-magyarokat" a "mély- 
magyaroktól” elkülönítő, s az előb
biek vissza-, illetve kiszorítását 
sugalmazó írás a kritika kereszttü
zébe került Többek között Joó Ti
bor, Katona Jenő, Szekfü Gyula és 
Babits Mihály fogalmazták meg ko
moly kifogásaikat, amelyek minde- 
nekfölött a kirekesztés veszélyeire 
hívták fel a figyelmet Három-négy 
évvel később a szenvedélyek újból 
magasra csaptak, amikor a háború 
kimenetelét fürkészve Németh 
László szárszói előadásában ború
látóan azt jövendölte, hogy egyet

len olyan megoldást sem lát, amely 
ne járna súlyos megpróbáltatások
kal. Ő nem csupán a háborús pusz
tításoktól féltette az országot, 
hanem egy olyan rendezéstől is, 
amelynek során kívülről kinevezett 
"megváltók" jönnek, akik nem is
merik az ország, a nép életét és as
pirációit "Amit 1939 óta csináltam, 
(mások is csináltak) — mondotta — 
annak a végső célja mindig ez volt 
a magyarságot egy üyen «üdvözíti ter
ror« ellen beoltani, s amennyire lehet, 
megszervezni. "v

Németh László pesszimizmu
sát ama küszöbön álló kibontako
zás táplálta, amelyet nem előz meg 
a kilátásokat megvitató eszmecsere, 
hiszen az "emberek nem meggyőz
ni és meggyőződni akarnak, hanem 
ítélni és szerepet játszani". Remény
telensége abból származott, hogy

Tőrös Gábor szobra

egy olyan "szocialista" rend víziója
riasztotta, amelyben "az ellenőr
zöttek a magyarok, az ellenőrzők

Cdig busmanok vagy tibetiek". Eb-
n a távlatban tér ki a zsidókérdés

re is, újabb tápot adva régi
elfogultságoknak. Persze, ő nem
tudhatta, mi következik. Nem is 
akarhatta. Auschwitz nem tartozott 
Németh László jövőképébe.

Lelki szemei előtt viszont olyan 
közeledő holnapok rajzolódtak ki, 
hogy a kettős figyelmeztetést érezte 
kötelességének. Vekerdi tolmácso
lásában az elsőt a várható nagy tár
sadalmi és politikai átalakulás 
hazai és emigrációból visszatérő 
vezetőihez intézte, arra intve őket, 
hogy szüntelenül és következete
sen az ország sajátos társadalmi fej
lődéséhez igazodjanak s a nép igazi 
érdekeit képviseljék. A második az 
értelmiséget szólította meg, és önbi- 
zalmat kívánt beléjük plántálni, 
hogy őket a jövő társadalomban — 
a műszaki fejlődése okán is — rájuk 
váró feladatokra, sőt hivatásra fel
készítse.18

Németh László előadása az Er
dei Ferencét követte. Az utóbbi tel

jes szociológiai vértezetben a mo
dern magyar társadalomfejlődést 
vázolta fel, és távlatként a szocializ
must jelölte meg. Nagy István hoz
zászólásaiban nyilván Erdei 
nézeteit támaszotta alá, Németh 
László aggályaiban pedig a halál
hangulat bevonulását vélte felfedez
ni. Majd kijelentette: "nem más ez, 
mint nemzeti öngyilkosságra való fel
hívás". Az elkötelezett szocialista 
író azt fejtegette továbbá, hogy 
nincs és nem is lehet harmadik oldal; a 
"bennszülött" magyarság érdekeit 
és jövőjét csak "a munkásság és pa
rasztság pártjainak és a felelős értelmi
ségieknek a szövetkezése" biztosít
hatja.19

Kinek volt, kinek lehetett igaza?
A Borbándi Gyulához írt— már 

említett— levelében Bibó István ar
ra a következtetésre jut, hogy egyik 
félnek sem. Ó 19784>an úgy látta, 
hogy mind Erdei, mind Németh 
László hibázott, amikor — a hitle- 
rizmus-ellenes koalíció megterem
tése helyett — az ellentéteket 
élezték ki. Erdei — szerinte — ab
ban tévedett, hogy rossz választás 
elé állította a konferenciát: marxiz
mus vagy a nagy nihil. Németh vi
szont a hamis alternatíva, a 
harmadik út gondolatának felveté
sével hibázott. "Ez hamis kérdésfel
tevés volt — írta —, mert ebben a 
pillanatban nem a kommunizmus 
és a fasizmus között kellett volna 
választani, hanem a fasizmus és az 
egész fasizmusellenes koalíció kö
zött, amely a kommunista Oroszor
szágot és a nem kommunista 
demokráciákat egyesítette. Ebben 
az alternatívában a szárszói konfe
renciának egyértelműen lehetett 
volna állást foglalnia és szimpátiát 
vállalnia. Pontosan ez maradt el Er
dei Ferenc és Németh László párhu
zamosan és ellentétesen namis 
kérdésfeltevése miatt."20

Nagy István álláspontja — véle
ményem szerint — nem sorolható 
be egyértelműéi] a Bibó megjelölte 
alternatívákba. Ő — akárcsak Erdei 
— a szocialista távalatok híve volt, 
ám tudva tudta, hogy az adott tör
ténelmi pillanatban tényleg minde
nekelőtt az antifasiszta koalíció 
győzelmét kell elősegíteni. E tekin
tetben Erdei, Darvas és Nagy között 
sem lehetett lényeges véleménykü
lönbség. Valószínű, hogy Erdei — 
doktrinér módon — hibázott, ami
kor ott és akkor oly nagy hangsúlyt 
helyezett a szocialista kibontako
zásra, ám már régóta tudjuk, hogy 
Németh László figyelmeztetéseiben va
lós aggodalmak és előrelátások munkál
tak. N agy István  tehát tévesen 
minősített.

Igazat kell adnom M. Kiss Sán
dornak, aki — Németh László vé
delmében — egyrészt rámutat, 
hogy a hitlerizmusellenes ellenál
lásban sok olyan ifjú küzdött, akit 
Németh László eszmevilága irányí
tott, másrészt leszögezte, hogy a 
nemzetért felelősséget érző ember
nek joga az általa felismert veszé
lyektől óvni.21

A visszapillantó tükörben ötven 
év múltán is élesen kirajzolódnak a 
közéletben oly tevékeny Nagy Ist
ván egyéniségének és szemléleté

nek már akkor megmutatkozott el
lentétes vonásai. Jól választott, ami
kor — a régi szektás elszigetelt
ségből kitörve — a népi írókkal va
ló együttműködés útjára lépett. A 
szárszói konferencia kimenetelé
nek hatása alatt azonban — akár
csak a Vásárhelyi Találkozó után — 
ismét merevebb álláspontra he
lyezkedett. A már említett munkás
írók (Benjámin László, Földeák 
János, Rideg Sándor, Vaád Ferenc) 
kiadásában megjelent Mérték című 
évkönyvben — több helyes konk
lúzió mellett kijelentette: "ilyensze
rű konferenciáknak nincs sok 
értelme".22 *

Nagy István belső vívódások
kal telített és ugyanakkor a tragi
kumtól sem mentes pályájához 
tartozik, hogy az "ortodox"-ként el
könyvelt írót később, a romániai 
sztálinizmus éveiben e konferenci
án való részvételért is szorongat
hatták, amikor 1952-ben — buka
resti kényszerlakhelyre utasítva — 
kihallgatták, majd (titkosítva) ki
zárták a pártból.

Novelláinak legutóbbi gyűjte
ményéhez írt előszavában24 Mózes 
Attila sok tekintetben igazságot 
szolgáltatott az írónak, altiben an
nak idején lázadó fiatal alkotók so
káig csak a hivatalos szocreál 
megszemélyesítőjét látták. A szár
szói konferenciákon előadó és vitá
zó Nagy István felidézésével 
sikerült talán a közéleti ember jel
lemzését is árnyalni.
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K A F  játékairól
A gyermeknek elég egy varázs

ige, legtöbbször még arra sincs 
szüksége; "mondjuk, hogy..."- s a 
rögzítetten szabályoknak megfele
lően változik át szereplőjévé egy 
képzeletbeli színjátéknak.

A vers - játék, a szerepvers — 
álarc, ilyenkor kettős a transzpo- 
náltság: a valódi költőegyéniséget 
elfedi egy második, a kölcsönzött 
maszk. Az álarc félút a valóság és a 
képzelet között; egy köztes állapot 
— a gyereknek még nem, a felnőtt
nek már nem kell összhangot te
remtenie a kettő közöt, s megvédi a 
képzeletet a valóság egyhangúsá
gától. Bátrabb így a szó, a tett, átél
hető az átélhetetlen, kimondható a 
kimondhatatlan, továbbgondolha
tó a befejezett. Nem idegen életek, 
idegen érzelmek tárgyias átélése a 
cél, hanem a vallomás sikeressége - 
a költő nem vállalhatja a próféta 
szerepét, de költészete lényegét 
Veszti, ha nem tud dialógust te
remteni.

A gyermek a játékkal, a felnőtt 
mozdulatok utánzásával készül fel 
az életre—így tartják. Csakhogy ez 
csupán a kívülálló, szemlélő oko
sok meggyőződése — a gyermek 
játszik, komolyan, köteles- 
ségtudóan; hittel játssza álruhás 
önmagát, tudatosan, de a tapasz

talatgyűjtés tudatossága 
nélkül. A játék számára 
maga az élet, mindaz a le

hetőség, amit a játékban átélt isme
retlen tartogat — egyfajta birtokba
vétel ez, a létezésé.

KAF* is játszik — szóval, rím
mel, verssel; megélni magát a szót, 
rímet, verset; átélni a játék sodrását, 
annyira, hogy gyakran a hangzás 
nyújtotta lehetőséget kihasználva, 
a szavak áradásának engedve bont
ja meg az egyensúlyt, amit megte
remtett [de szét világ/ szét vers,/ 
szét semmiségek —/  vakon ra
gyognak rád varratok,/ a te szente
sülvén hentesülsz/ de ráng/ elráng a 
verssé mészárolt világ,/ még meg
megrándul vergődőn a mondat;/ 
torkodban érzed tördelt tagjait,/ no 
vedd és edd - /  nem válthat az se 
meg. — Torzó, 1992].

A játék lehetőség — a szabad
ság átélésének lehetősége. A költé
szet a vers valóságának az átélése 
— a vers nem maga a valóság, nem 
annak egy kis része, hanem egy sa
játos létező, amely a biztonságnö
velő, leplezetlen életszerűség meg
teremtse helyett az életet azzal jel
zi, hogy elleplezi, s az elfedés létre
hozásának individualitásában rej
lik a szabadsága. Értelmezése nem 
alapozhat konvenciókra vagy elő
zetes tapasztalatokra, individuali
tása teremti az egyéni megfejtést, a 
leolvashatóság szabadságát.

Minden vers új játék, űj lehető
ség a valóság (gyakran fájdalmas) 
birtoklására, elvész az öncélúság; a 
játék a játékért — játék a költésze
tért kedvtelése, a birtoklás vágya 
sokrétegűséget teremt.

A játékhoz hely is kell, nem va
lóságos, korlátlan tér, hanem annak 
tudata; a játékhoz idő kell, nem a 
valósághoz tapadó, irreverzibilis, 
hanem egy újra lejátszható és meg
teremthető idő. A gyermek szabad
sága itt nagyobb, a költő nem 
szakadhat el tértől-időtől, ha meg
kísérli is, csak fölébe helyezkedhet, 
kilépni belőle lehetetlen.

Az újra-átélhetőség nem jelent 
helyzetazonosságot, nincs nyugvó
pont, nincs nyugalom és bizonyos
ság már, csak átmenet van s az 
átmenet bizonytalansága szóban, 
életben. A játék ilyenkor már egyre 
jobban közelít egy valósághoz, nem 
elégszik meg annak eljátszásával, 
azonosulni akar azzal. A képzelet 
ezt ülteti át szavakba, elvonatkoz
tatva a valóban létezőtől, s teremt 
egy visszájára fordított, versbeli va
lóságot, fonákján látszanak a meg
bomlott varratok. A létet beburkoló 
valóság szorongató átélése teszi, 
hogy az átmenet versei már nem 
egyszerűen a múltat és a jövőt idé
zik, hanem éppen az átmenetek 
azonossága miatt előre vetítenek 
már átélt és elkövetkező apokalip- 
szisokat [Homlokok mögött hörgő

harsonák,/ Gyűrkőznek ügyes te-~ 
metőgyalázók,/ Hiénafoltos ég ha
sad, tévelygő csontok/ hasadnak, 
törvény táblák és sírkövek./ Ünne
pi gipszfigurák fejében készül a /  
Hullazsinat — szavak tetemrehí- 
vása. Szégyen/ Szabad triumfusa 
hiénabarna alkonyaiban,/ Nincs 
többé győztes gondolat, csak le
győzött/ Lény — tények dadogá
sa, ha/ beköszönt a hiénák hava.] 

Az átmenet - Költözködés: élet
ből életbe, szóból szóba; életből 
szóba költözik a költő s vele együtt 
kötöttebb sorstársai, akik számára 
éppen e térhez-kötöttségben 
nyíl(hat)nak meg a szavak, törlő
dik el két átmenet közötti választó- 
vonal, s az átmenetek azonossága 
aktualizálhatja a versbeli helyzetet. 
Ehhez kell az igazi bátorság (álarc 
itt is alkalmazható): aktualizálni 
valamit, ami már annyira elcsépelt, 
mint éppen a helyhez és időnöz- 
bogozottságunkból adódó elmúlt 
és jelenlegi valóságunk. A lényeg 
mégsem lehet a már átélt és újra 
átélendő fájdalmak, szenvedések, 
sorskérdések újra- és lepergetése, 
hanem ehhez a térhez és időhöz 
láncolva megtalálni, pontosabban 
újra és újra megkísérlem megtalál
ni a bizonyosságot, a létét— a min
dig létezőt.
SZENTGYÖRGYI GEORGINA

*Kovács András Ferenc

E m lék ezés  Szárszóra
» » »  folytatás az 1. oldalról

ben), s én — a népi írók tanítványaként és kezdő 
folkloristaként — a hagyományos paraszti kul
túra iránti vonzalmam és tiszteletem jegyében, 
hozzám hasonló fiatalokkal együtt ott énekel
tem, táncoltam és játszottam mindannyiunk 
időtöltésére és mulattatására. Mi több, szeretve 
tisztelt Elemér bácsink, az 1940-es bécsi döntés 
utáni kurta években kialakult szoros baráti és 
munkatársi kapcsolataink alapján azt a szá
momra megtisztelő feladatot bízta rám, hogy 
bátorító ellenőrzése alatt egyik estére megren
dezzem A király kenyere című, modem szóval 
úgy mondhatnám, hogy bürokráciaellenes, saj
nálatosan ma is időszerű, de feledésbe merült 
népi színjátékát. ("Hol vagytok, ti régi játszótár
sak?" — kérdezhetném Petőfivel. Vajon hányán 
élnek még és a világban hányfelé vannak szét
szórva ama tábortüzek szereplői?)

Ennél a jelentéktelen kis esti adaléknál 
azonban nyilvánvalóan milliószor jelentőseb
bek a szárszói konferencia nappali tanulságai.

Valamiféle hasonlatot keresve talán azt 
mondhatnám, hogy ötven esztendő egy nemzet 
életében rövid idő, egy ember életében viszont 
földi pályánk korlátái között már-már maga az 
örökkévalóság. És ez az emberéletnyi örökké
valóság az egyszerű magamfajták számára örö
kös kálváriának bizonyult, gondoljunk csak 
néhány stációjára: a ránk erőszakolt második 
világháború 600—700 000 halottjára, több száz
ezer sebesültjére és hadifoglyára, valamint a 
nemzeti vagyon 40—42%-os elpusztulására; a 
párizsi békeszerződésben ismét szentesített Tri
anonra, megtetézve azzal, hogy a nyugati nagy
hatalmak a Szovjetunió karjaiba dobtak; a 
lenini—sztálini kommunista diktatúrára, az 
újabbkori történelemnek erre a példátlanul vé

res-kegyetlen kísérletére az emberi méltóság, a 
vallásos hit és a keresztény erkölcs megsemmi
sítésének elméletével és gyakorlatával; nekünk, 
erdélyieknek ráadásul a nemzeti létünket köz
vetlenül fenyegető Ceausescu-féle "sajátos" ro
mán szocializmus agyafúrt és erőszakos 
homogenizálási politikájára. Mindezek mé
lyén, ugyancsak száz- meg százezrek számára, 
életpályájuk derékba törése, örökölt és megdol
gozott javaik elrablása, nyomor, belső számki- 
vetettség, internálás vagy börtönbüntetés 
jutott, kínzással és kivégzéssel variálva.

Ám arányt tévesztettem, amidőn a fentiek
ben egyéni sorsokról és kálváriákról beszéltem, 
hiszen az elmúlt fél évszázad egyszersmind a 
nemzet sorsa és kálváriája volt: akik hűségesek 
voltunk és maradtunk, egyénenként mind 
nemzetünk sorsában osztoztunk, mint ahogy 
boldog vagy boldogtalan egyéni sorsunk mind 
hozzájárult a nemzet boldogságához vagy bol
dogtalanságához.

Mivel a mi emberi létünk előbb-utóbb befe
jeződik, nem a magunk, hanem a nemzet jövő
jében kell gondolkodnunk. Ez a jövő, miután 
keresztjáró kálváriánk minden stációját végig
szenvedtük, végre mintha biztatóbbnak ígér
keznék. Magyarorzság az elmúlt időszakban, 
egyetlen rövid emberöltő során az 1956-os for
radalommal, majd a vasfüggöny lebontásával 
úgy beírta nevét a világtörténelem aranyköny
vébe, mint a honfoglalás ezerszáz éve óta soha 
máskor; ennek köszönhetően szabadult fel a 
szovjet megszállás alól is, évszázadok óta elő
ször véve kezébe saját sorsának irányítását. A 
határokon túli, korlátozott lehetőségeim szerint 
a hazai bel- és külpolitikai küzdelmeket figyel
ve, az a jövőnket eldöntő óhaj erősödött meg 
bennem, hogy bárha a magyarságnak támadná
nak nemcsak választott, hanem olyan hivatott 
vezetői is, akik bölcsen élni tudnának a drágán 
szerzett szabadság minden lehetőségével.

Nem tagadom, hogy ötven év múltán a

szárszói találkozó előadásainak és vitáinak 
részletei jobbára összemosódtak emlékezetem
ben, de most, amidőn ismét végigolvastam a 
konferencia anyagát, rá kellett jönnöm, hogy a 
szárszói eszme, a szárszói gondolat töretlenül 
élt és megmaradt bennem. Az akkori aggodal
mak, vágyak és szándékok ugyanis már köny
veket faló középiskolás koromban mocorogni 
kezdtek bennem, majd Szárszón máig tartóan 
tudatosodtak és felerősödtek. Más szóval én 
pályámat akarva-akaratlanul a balatonszárszói 
népi-nemzeti ideológia jegyében futottam meg, 
elismerve, hogy lehetnek és vannak a magyar
ság sorsát latolgató-tervezgető más nézőpon
tok is; ezeknek némelyikét tisztelem, 
alkalomadtán vitatkozom velük, de a magamé
val, a miénkkel föl nem cserélem.

Erdélyi minőségemben is tartozom bár 
egyetlen mondattal. Semmiféle felhatalmazást 
vagy megbízást nem kaptam, de mégis sokunk 
nevében mondom, hogy a nagy menekülési láz 
közepette szülőföldünkön maradunk és igyek
szünk helyt állani, hogy fizikai létünkkel, két
kezi és szellemi munkánkkal folytassuk azt a 
hagyományt, amelyet Erdély a magyar történe
lemben, a magyar kultúrában jelentett és szán
dékunk szerint a jövőben is jelenteni fog.

Huszonegy éves voltam, amidőn at 1943-as 
szárszói találkozón részt vettem. Itt, az 1993-as 
találkozón szép számmal vannak jelen a hu
szonévesek, akik közül bizonyára sokan újabb 
ötven év múlva — őszülő vagy ősz fejjel — az 
akkkori találkozón is részt fognak venni. "Pró
féták által szólott régen az Isten." Bárcsak len
nék én az a próféta, aki megjósolom, hogy 
ötven év múlva magyar nemzetünk a szabad 
népek európai közösségében—egy elcsépelt és 
általam kitalált, tehát el nem csépelt hasonlattal 
élve — az anyagi és szellemi élet napfényes 
csúcsairól fog visszatekinteni napfoltos, sőt 
napfogyatkozásos nehéz múltunkra.
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SEBESTYÉN MIHÁLY

Polonius elereszti Laertes kezét 
Az apa eleresztette a fiú kezét...

Feldobta — milyen könnyed mozdulat
tal, ámuldozott Laertes később, visszagon
dolva arra a délutáni elválásra, milyen 
elegánsan, pedig atyja már elrúgta az ötve
nedik életévét is; Istenem, megéri ő az ötve- 
net, hogy ilyen simán és egyszerűen, szinte 
nevetve kilépjen a szürkeségből és egy újabb 
kábulat, lidércfény,ígéret, test vagy kaland 
után vesse magát habozás nélkül? Nem, 
egyáltalán nem biztos, hogy harsonák kö
szöntik majd az ötödik iksz baldachinos kü
szöbén; mert élhetetlen vagy, feddte meg 
annyiszor Polonius fiát, és Laertes tudta, 
hogy "élhetetlen", bármely dán vagy német 
kibabrálhat vele, nem mint az öreggel; vajon 
miért volt oly fukar vele a sors, miért is nem 
örökölte Polonius lefegyverző nevetését, az 
elhessentő-elhárító mozdulat félreérthetet- 
lenségét, a kézzel-szemmel együttszületőt, 
az el nem tanulható tehetséget, mely sosem 
sért, csak magas és biztos palánkot ver atyja 
és az undorító, kicsinyes és nyirkos férgek 
közé; ó, korai még ezek fölött bánkódni, s 
nem ok a balga hivalkodásra sem: az elsza
lasztott, az örökre elesett örökség helyett, ha 
akarná, ha nagyon erősen kívánná, testének 
és lelkének sanyargatásával még lehetne vi-. 
lágpolgár, élesnyelvű udvaronc és nyalka 
apród vagy huszár, meg persze bölcsen cini
kus; bár az igazat megvallva, atyja nem cini
kus, csak sosem könnyezett előttük, korán 
elhalt anyjuk, Ophélia vagy Laertes társasá
gában, másként szólva: nem engedte, hogy 
a meghatódottság kiüljön arcára, a pórusain 
át párologtatta el a szomorúságot, lemosta a 
vesztett csaták sóját... — ahogy az apa fel
dobta azt a sárga bőröndöt, melynek egyik 
csatja valamikor a végvári harcok idején sza
kadt le, abban benne volt a döntés megmá- 
síthatatlansága, a befejezés mázsás pontja.

A csomag a vonat legfelső lépcsőjén pi
hent — benne a volt és a lehetséges egyenlő 
arányban zsúfolódik, gyúródik —, hogy egy 
pillanat múlva az idősebbik férfi kezében 
himbálózva elinduljon a fülke hálós csomag
tartója felé.

Nem fog megtorpanni, hogy azt mondja 
váratlanul: meggondoltam magamat, fiacs
kám, maradok, felejtsük el ezt a futó szédü
letét.

Ugyan, Polonius nem felejt, nem akar 
emlékezni, csak a holnapi teendőkre, a hol
napi királyra. Erős férfiú, védve a megcsalat- 
kozástól, félelmei — ha volnának — rejtve 
maradnak mindenkor az udvar előtt.

Az apa a bőrönd után lépett, mintha csak 
felugrana, és beoldalazott a fülkébe. Első 
osztály, első vagon, ötvenhatos hely. Pont 
középen. Mindig a középpontban helyezke
dett el. A társaság lelke, ahogy váratlanul 
felszökik vita közben, gyerekek, menjünk 
moziba, kiált föl izgatott várakozással, isteni 
filmet játszanak a szomszédban, Hamlet — 
Laurence Olivier-vel, máskor boldogan tere
li le vendégeit a sörcsamokba, neki csapolták 
a friss sört, érte hozták felszínre a sóbányák 
rabjai a sót, melyet utánozhatatlan ügyes
séggel mázol szét a korsó káváján, és soha 
senki nem akadt, aki tiltakozott volna ötletei

ellen, az emberek nem vonakodtak atyjával 
mutatkozni, mágnesként ragadtak rá az 
asszonyok, akik mind Laertest akarták be
cézni, hogy megnyerjék Polomus kegyeit, és 
atyja nagy nevetések és víg mulatozások tör
melékén átlépve minden este elment komé
diásokat nézni, méhsert inni álruha nélkül. 
Poloniusnak nincs oka rejtezkedni.

Ehhez is szerencse kell. Az ötvenhatos 
helyet a kivételes férfiaknak találták föl: ab
lak melleti, tágas kilátással a bíborszínű ten
gerre, a kobaltkék hegyekre. Villa rustica. 
Villa regalis.

A kerekek fölötti helyet a fiúnak tartják 
fönn. A pénztárban csak rápillantanak, a nő 
fel sem tekint a pultról, és máris kaparják a 
jegyre a minősítést: dohányzófülke, háttal a 
menetiránynak. Ezért lázadozzon? A hiva
talnak packázása nem ér fel Laerteshez, hi
szi, de bosszantja, hogy a látnivalókról jóval 
később értesül, amit a szembenülők, már ré- 
ges-régen megemésztettek, ráuntak, az csak 
ezután fog elé szaladni vagy inkább mögé 
kerülni. Az utolsó kocsi magányos mozija, 
utánjátszó, áporodott és savanyú délutáni 
előadás.

A fiú még nem tett le a reményről, hátha 
az apja kilép a folyosóra, visszaszól nevetve 
alkalmi útitársainak, akiknek máris szívébe 
lopta magát, talán mégis az ablakhoz lép, 
annak ellenére, hogy még otthon eldöntöt

ték, atyja eldöntötte, nem kötelező a díszkí
séret, Laertes, legfennebb a postakocsi lép- 
csejéig követhetsz, azután iparkodj vissza a 
palotába vagy ahová a szíved s vágyaid hív
nak. Ki kell használnia a rászakadó szabad
ság első óráit. Amazok dönthetnek helyette.

Polonius szeret egyedül útrakelni, el
utazni. Mindenkinek könnyebb, mondta, és 
cinkos nevetéssel hátba is verte Laertest.

Leránthatná azt a csillogó ablakot, hogy 
elégurítson néhány szót. Akár a poloniusi 
jótanácsok is következhetnének. Laertes 
nem türelmetlen, magára öltené atyja szava
inak bíborpalástját. Megfordult a világ: Po
lonius utazik Párizs városába, Laertes 
marad. Az elutazás végleges, és ehhez ké
pest a jövendő hazaruccanások a zöld Dáni
ába — ha lesznek — már csak jelentéktelen 
és megbocsátható vétségeknek tűnnek.

Ne tétovázz, ne ácsorogj — súgja magá
nak —, de Polonius sötétebb, bölcs hangján 
hallja a tanácsot. Elég, Laertes, vége, érted?!

A két vonat közötti szűk vágatban, a ret
tegés huzatos járatában összehúzott vállal 
elindul. Még választani sem lehet, hiszen 
mindkét oldalról felkaphatja a gyorsuló sze
relvények vágtája, szeme előtt összefutnak a 
betűk, jelek, kerekek, ablakok és nyitvafelej- 
tett ajtók, két ellentétes irányú sodrás szag
gatja majd darabokra. Azonos halálnemek. 
Laertes mindig a saját halálára gondol, 
ugyanis Polonius örökéletű. Övé a lélekván
dorlás előjoga is.

Vissza kell érnie a főépülethez. A taxiktól 
és sokaságtól nyüzsgő szabad térre. El kell 
vegyülnie az árusok és pultok között, a 
pénzváltók sunyi vigyorában, vásárlónak, 
érkezőnek, útrakésznek, nem-is-emlék- 
szem-rád arcúnak kéne lenni, s csak ballagni 
zsebredugott kézzel, hamisan fütyölni egy 
ócska dalt,felszívódni, nem gondolni a sze
relvények közötti félelemfolyosóra, az eny
he undor és a csípős verejték júliusát érezni 
a szemben és a nyelv félszigetén, amikor 
nekifenődnek a vásártér lotyói, balekjai, a 
zsebtolvajok hosszú barna ujjai.

Aztán megfürödni volna jó.
Sokáig fogja ereszteni magára a zuhanyt, 

ötletszerűen váltogatva a hideget a meleg 
gyöngéd tüskéivel, vízfonatokkal csapatja 
magát, flagelláns leszel, Laertes, és nincse
nek bűneid.

Elneveti magát.
Ázhat a fürdőház szőnyege, a farács és az 

ostoba tükör, az üvegpolc, a fürdőszerek szí
nes és hazug rikkancsai, kik mind rászedik a 
hiszékenyeket, árvákat és özvegyeket, ömöl
het a falakról, a csempék közül a zuhatag, 
hadd verje be fullasztó párával a gőz az 
összes üvegeket, ruhákat, ne legyen előtted 
semmi se szent, Polonius ivadéka. Hiszen 
tiéd az egész lakás; atyja neki hagyta. Elké
szült a szerződés, a sokpecsétes hitelesített 
okirat. Birtokában az érvényes és megtá- 
madhatatlan kutyabőr. Gazdag vagy, Laer
tes!...

Azért az utolsó vagon mögül, ahol már 
nincsenek szerelvények, és a sínek értelmet
lenül szeletelik fel egymás között a tágas 
ürességet, ahol a ziháló teherhordók egy 
percre megpihennek, de búcsúzkodások 
még nem követelik meg a feltétlen elérzéke- 
nyülést, a végcél felé tartók egyelőre itt még 
földi dolgokról beszélnek, bár hangjukban 
már megcsillan a hiány árulkodó ezüstje, 
Laertes mégis visszafordult.

folytatás a 12. oldalon
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Gyűlölte magát ezért a mozdulatért — 
élhetetlen fajankó, sziszegte —, már fordulás 
közben megvetette saját gyengeségét, mikor 
dpőorra irányt változtatott, és teste és feje 
tehetetlenül követte függetlenné váló lábát. 
A megalkuvó szégyenlős megnyugvása.

A legelső vagont keresi tekintetével. A 
vonat még el sem moccant, még legalább 
három perc választja el az indulástól.

Egy kék ingujj elszabadultan lobog. Inte
get.

Polonius esélyt kínál Laertesnek?
Ugyan mit mondhatna még? Már min

dent megtárgyaltak, ha ugyan "tárgyalás
nak” lehet nevezni atyja hagyakozásait: a 
postát átirányítani az új címre, Párizs városá
ba; a villany és a gáz ki van fizetve; a telefon- 
számla csak a jövő héten esedékes; a 
készülék átíratva, ötezerért szó nélkül a ne
vedre írták át, meg kell kenni a gépezetet, ez 
az élet titka Dániában és mindenütt a világ- 
történelemben; a házbér félévre kiegyenlít
ve; pénzt rendszeresen kapsz majd 
küldönceim útján; váltsd be előnyösen, fi
gyeld az árfolyamokat, a feketét termé
szetesen; gazdálkodj okosan, ne tékozolj, de 
mit is beszélek, Laertes, h is /  te félsz a pénz
től, nem költekezel, akár szegény húgod, Op- 
hélia; az új címem, lakhelyem egyelőre titok, 
majd jelzem, midőn oldható föl a hírzárlat.

Kacsintás. Le kell rázni minden női han
got, különösen a szőkéket — közbevetett 
kuncogás —, a hivatalos hívásokra nem vá
laszolsz, végeztem velük, érted? Ha valami 
gubanc volna, menj nagyapádékhoz. A vén 
oroszlán még mindig kitűnően küzd, jól ug
rik, csak harapása nem halálos. Kifelejtettem 
valamit?

Ugyan, Polonius, te?! Nem, te soha sem
mit sem mulasztottál el. Se születésnapot, se 
ünnepséget, neveknek napját és királyi taná
csot, hajbókolást és pimaszságot, ellenségei
det kiosztottad, híveidet megjutalmaztad, 
szerelmeidben — úgy hírlik — telhetetlen 
voltál. Együtt volt a teljesség mindig. Töké
letes, akár az egyszemélyes világegyetem.

Kár aggódnod, atyám. Majd lesz vala
hogy. Most kezdődik az én időm. A felnőtt
kor, a nagy magányok öröme, a társas 
hiányok sekély tengere.

A kékbe öltöztetett kar integet. Hív, Laer

tes. Pedig alig látni, mintha máris elvesztőd- 
nék a távolság kék miniatúrái között

Nekiiramodik. Gyorsíts, Laertes. Az el
sőkből így lesznek utolsók, a megalázottak- 
ból és m egszom orítottakból — babér
koszorús hősök, győztesek.

Olyan távol az apja kocsija. A lendülettől 
egyszer-kétszer súrolja a szerelvények falát. 
Nem törődik az előbbi félelemmel. Nincs idő 
bajlódni a nadrágon és ingen elkenődő fekete 
csíkokkal.

Poloniusnak is el kell mondania valamit, 
ami kizárólag kettejükre tartozik. A családi 
titkot. Ophélia igazi halálát. Amit csak férfi 
közölhet férfival. Amiben évekig hinni lehet, 
együtt kell élni azzal az igazsággal, amit nem 
szabad megbosszulnia. Vagy: mert ez a meg
fejtés Polonius távozásához. A kulcsot nyújt
ja atyja önnön erejéhez, a sikerhez, a 
megfutamodáshoz, a választás szabad
ságához.

Gyorsabban, hiszen nem voltál a leg
rosszabb atléta, Laertes. Három évvel ezelőtt 
mindenkit legyőztél Helsingör alatt a tenger
parton.

Mi az, lekörözni egy induló vonatot? Hi
szen még alig vánszorog, hogy az örökös 
késők és nagy vagányok is felpattanhassa
nak rá. Benne van a kártyacsomóban, mint a 
király, a királyné, Polonius, Ophélia.

A húga, akit egy vonat gázolt halálra vé
letlenül, amikor hazafelé tartott a tengerről. 
Egy névtelen semmi állomáson. Vízért vá
gott át a síneken, és egy tolató szerelvény...

Még száz méter talán...?
A kar eltűnt. Visszahúzódott. A kíváncsi 

fejeket kitörölték az ablakkeretből. Vonallá 
nyúlik Polonius vonata. Nyílvessző Laertes 
mellében.

Megáll. Szemben a rettegéssel. Nincs 
félelem benne, csak a felismerés számycsa- 
pásaverdesi arcát.

Polonius indulás előtt kiemelte fehér in
gét a fiókból. Gondosan széthajtogatta, rá
érősen öltözködött. A magabiztosság záloga 
a kikeményített fehér ing — tanácsolta —, 
miközben a tükör előtt gyönyörködött rán
cot sem vető nyári öltönyében.

Polonius sosem viselt kék színű inget. 
Tintanyaló írnokokra, hajbókoló gyáva ud
varoncokra illik.

A szavakban kövekké sűrűsödött a meg
vetés.

HUMANITÁS
Gabriel Liiceanu, a Humanitás könyv

kiadó igazgatója augusztus 10-én Kolozs
váron, a Király utcai (I.C. Brtianu 22) 
Művészeti Múzeum épületében nyitotta 
meg a kiadó kilencedik könyvesboltját. 
(Bukarest, Iasi, Temesvár, Szeben, Pites- 
ti, Bákó, Slobozia, Piatra Neamt). A H u
manitás román kultúrkörökben jól 
ismert, talán a legrangosabb kiadó az 
országban. A szépirodalom, a filozófiai, 
politikai, történelmi írások színe-jávát je
lenteti meg. Néhány szerző az idei listá
ról illusztrája legmeggyőzőbben, ki is, 
mi is a Humanitás kiadó. Mircea Eliade, 
Emil Goran, Eugene Ionesco, Constan
tin Noica, Petre Tutea, Daniel Daianu, 
Andrei Plesu, Petru Crepa, Friedrich A. 
Hayek, K.R. Popper, Henri Troyat, Lud
wig Wittgenstein, Leszek Kolakowski, 
Monica Lovinescu,Virgilie Ierunca, Juli
en Benda, Alain Besan^on.

A kolozsvári megnyitón két fiatal ro
mán alkotó mutatkozott be: Mircea Car- 
tárescu és Dinu Luca sinológus.

Mircea Cartárescu Nostalgia [Nosz
talgia] című könyve 1989-ben csonkított 
formában Visul [Álom] címen ugyan 
már megjelent, sőt 1992-ben Párizsban is 
kiadták (Le F$oe), de ezt a teljes változa
tot új könyvként fogadta a valóban nagy 
számban megjelent közönség. Alain 
Bosquet, a könyv francia kritikusa Milo- 
rad Pavií és Esterházy Péter társaságába 
sorolja az 1956-ban Bukarestben szüle
tett írót.

A még fiatalabb, 26 éves Dinu Luca 
Lao-ce fordításai (Lao Zi Cartea desjrre 
Dao) előrelépést jelentenek a román Kí- 
na-kutatásban, hisz a fordító szerint 
"Száz évvel, ha nem többel vagyunk le
maradva a nyugati sinológia mögött."

"Szeretném, ha sikerülne a román 
szerzők legértékesebb műveit kiadni. A 
cenzúrázást, a kiválogatást tulajdonkép
pen az olvasók végzik, amennyiben 
megvásárolják a könyvet, ezen a teszten 
minden szerzőnek helyt kell állnia. Mel
lőzök bármiféle előítéletet, feltéve, hogy 
a könyvnek bár minimális kereskedelmi 
értéke is legyen, mert pillantnyilag a ki
adónak nincs lehetősége szubvencionál
ni a kiadványokat" — mondta Gabriel 
Liiceanu. Akönyvesboltban (bár nm Hu- 
manitas-kiadású) jó magyar könyvek is 
kaphatók.

NAGY MÁRIA
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IMREH ISTVÁN

A MADEFALVI VESZEDELEM
III. V ádlottak padján az áldozatok

6. A "nép nagyjai"
A paraszti forrongásokról sok

szor elmondották, hogy azok álta
lában szervezetlenek, sem eszmei 
alapjuk, sem vezérlő programjuk 
nincs. Van, aki hirtelen lezúduló és 
erős ellenállásba ütközve gyorsan 
szétömlő lavinának látja őket. 
Szűcs Jenő — Dózsa paraszthábo
rújának ideológiájáról írva — vi
szont meggyőzően mutatja be a 
modell, a "székely minta" szerepét 
és tesz kísérletet arra, hogy megraj
zolja a vezetőknek — "a magyar 
történelem első forradalmi értelmi
ségi csoporf'-jának — elmosódott 
arcvonásait.

A határőrségbe kény- 
szerítettség ellen küzdő széke
lyeknek a központi hatalommal 
való szembefeszülése nem ha
sonlítható váratlanul lezúduló 
hógörgeteghez, hiszen hosszan
tartó és védekező jellegű. A sza
badrendiek "szép igazsága" sem 
"transzcendens mítosz", hanem 
a rendisig jogrendjében kollek
tív jussként gyökerező privilé
gium. A fő szerepvivőket ke
resve pedig a taplocai jegyző
könyvet lapozgatva megismer
kedhettünk bátor falusi plébá
nosokkal, tanult értelmiségiek
kel. Többekkel. Az őket a bűnfe- 
nyítők előtt nolens volens meg
tagadó, de korábban híven kö
vető "tanítványok", a paraszti 
communitások lakóiból regru- 
tálódó legtevékenyebbek, "a 
nép nagyjai" szintén sokan vol
tak.

A Roth-bizottság "korife
ust", "bújtogatót" vadászó buz
galmában gyakran tudakolta a 
tanúságtevőktől: ki dirigálta, ki 
kormányozta a népet, ki volt a nép 
fő indítója, tanácsolója, elöljárója, 
kire hallgatott, kitől függött? Vá
laszt azonban nehezen kaphatott. 
Helyesebben a válaszokból éppen 
az derült ki, hogy az ellenállásnak 
nem volt egy ídemelkedő vezér
alakja. Amikor a menasági Mihály 
Jakabot faggatják, hogy dirigált-e, 
tanácsolt-e, ő így felel: "Igaz ugyan, 
hogy én is. De olyan, mint én har
minc is volt az egész nép között. 
Egyik azt akarta, mit a másik és az 
egyik a másikat tanácsolta".Ami- 
kor pedig rászorítják, hogy nevez
ze meg őket, hét faluból való 
tizenhét társának a nevét említi és 
írja le, hozzátéve: "Ezeken kívül 
voltak többen is, akiket nem ismer
tem jól, hova valók voltak s kiknek 
hívták". Aszentmiklósi Ferentz An
tal huszonöt jelentősebb férfiúra 
emlékezik.A tucatnyinál alig több 
fel- és alcsíki communitásből közel 
félszáz székely volt vezérséggel

gyanúsítható. Falvanként átlago
san egy-három, de például Mena- 
ságon vagy Madéfalván ennél jóval 
több is. Az egyik valló szerint Me- 
naságon "meg kell nevezni a falu
nak majd a felit". (Azt ugyancsak 
többen hangsúlyozzák, miszerint: 
senkit sem kellet hívni és az "egyik 
csak olyan volt, mint a másik". Jel
lemző az is, hogy a fennebb név 
szerint említettek egy része Madé
falván vesztette életét, a többiek jó 
részét a Roth-bizottság büntetőjogi 
malmának garatjára ömlesztették 
hosszú hónapok őrletnivalójaként.

A népből valók közül — leg
alábbis az ítélet alapján — négyet

jai" néven emleget.
A madéfalvi mozgalom belső, 

spontán szerveződési mechaniz
musából is megsejthetünk valamit, 
ha (nevezzük így) az elitkiválasztó
dást, szerep és ember egymásra ta
lálását megfigyeljük. Mindenek
előtt azt kdl takintetbe vennünk, 
hogy a "nép nagyja” tisztségben, ér- 
tékeltségben már korábban (1762 
előtt) kivívta társainak az elismeré
sét. Az egymás számára láthatóbb, 
ellenőrzöttebb communitásbeli élet 
és a sokszínűbb, gyakoribb kapcso
latokat termő közösségi kohézió 
halmozta az alkalmakat, a lehetősé
geket, hogy az érték, képesség pró

Bodoki zsellérház
tekintettek főbűnösnek. Ezek: Mi
hály Jakab menasági, Ferentz Antal 
szentmiklósi, Bíró István vacsárcsi, 
Lestyán Miklós szentkirályi lakos.

Az önkormányzat maga állít 
vezetőt A szabad paraszti commu- 
nitás — Európa bármely részén — 
bírót, elöljáróságot választ, de igen 
sok más funkció betöltésére is a sza
vazatok többségével megtisztelt 
felelőst emel maga fölé. Ez a "madé
falvi" ellenállási mozgalom azon
ban nem tölti ki egy olyan 
tradicionális társadalmi alakulat 
kereteit, amelynek idő csiszolta 
szabályai vannak az irányítást, a 
vezetést illetőleg is. Bármennyire 
"demokratikus" a madéfalvi "erdei" 
közösség minden szervezési for
mája, akciója benne szinte észrevét
lenül a helyi, az egy-egy 
faluközösségbeli tekintélyes em
ber válik a tennivalók felelősévé, a 
csíkiak, háromszékiek elöljárójává, 
egy olyan csoport tagjává, amelyet 
a bűnfenyítő auditor is a "nép nagy

bára tétessék, az ember megmé- Tet
tessék. A rangsor ismerete, a beso- 
roltság evidenciája azután sokakat 
késztetett arra, hogy a Roth-bizott
ság előtt őszintén csodálkozzanak 
el azon, hogy őket vezérséggel gya
núsítják, hiszen ők "tudatlan" em
berek, "nem arravaló emberek". A 
tanultságnak, értelemnek és bizo
nyos közéleti munkálkodásra való 
képességnek tehát már eleve adott
nak és ismeretesnek kellett lennie. 
A "vészhozó" napokban ehhez tár
sult a vállalás, annak a törvénynek, 
parancsnak az elfogadása, hogy: 
"mert te tudod megcsinálni, neked 
is kell hozzálátni"; annak tudata, 
hogy "nagy vihar jöttekor/ bármi 
legyen bére/ valakinek állni kell a/ 
tornác küszöbére".

Kik voltak a szerepvállalásra el
kötelezettek? Mindenekelőtt a ma
gasabb fokú vagy szintesebb 
iskolázottságúak. A 42 "elöljáró" 
közül 11 latin nyelvismerettel ren
delkező szabad paraszt volt; Va

csárcsi, Tapioca három-három ve
zetője szintén tudott latinul. Abűn- 
fenyítők rostáján végül is 
fennmaradó négy elítélt mindenike 
"deákos ember". Kérvényt, protes- 
tá- dót ők fogalmaztak, írtak, érte
sítő levelet, "cédulát" ők olvastak 
fel. Rendelkezést, hivatalos írást 
szintén ők magyaráztak. Meg is 
vallják: "A deák memorialist én ír
tam", "deákra én fordítottam", "mi
vel én írást tudok, continentíáját 
meg is mondottam a népnek". Ki 
"commandérozta a népet?" — 
hangzik el a kérdés. A válasz: senki! 
De ha írás érkezett valahonnan, mi
velhogy "diákos emberek voltak", 
ők léptek sorompóba. Közülük is a 
legképzettebbnek Lestyán Miklóst 
mondják. "Szentkirályi Lestyán 
Miklós volt a legjobb tanács [!], 
mert ő volt [menasági Mihály Ja
kabbal] a legjobb deákos ember", az 
"instantiákat" ő vizsgálta, nézte, 
hogy "jól vannak-e írva?” Még Ma- 
défalva feldúlása után is Mihály Ja
kabnak a falusfelei bejuttatják 

börtönébe a Csiszér István 
házánál lévő "több írásokat", 
azzal a szándékkal, hogy néz
ze át őket, hátha felhasznál
hatja védelmére.

Meglepő, hogy éppen a 
sokat fáradozó és megbecsült 
menasági Csiszér István az, 
akiről elmondották, hogy ír- 
ni-olvasni nem tudott. 
Ugyanakkor értelmét, hozzá
értő, bölcs tanácsait sokra tar- 
tották. Miklós György 
mondja róla, hogy: "ugyan 
nem tudott írni, de ő sokszor 
járt volt Szebenben, s jól belé- 
tanult volt a dolgokba úgy, 
hogy egyikünk sem ért [!] vé
le". Rá hallgattak leginkább a 
menaságiak: "derég [!] eszű 
ember lévén ", Munkálkodását 
közössége azzal honorálta, 
hogy családi gazdaságá nak 
teendőit elvégezte helyette, 
"majd soha odahaza nem ül
vén a menaságiak szántották 
és trágyázták szántóföldjeit 

és egyéb oeconomiáját is ők folytat
ták".

Arra is van példa — igaz, csak 
egyetlenegy —, hogy szabadrend- 
béliek számára jobbágy fogalmaz 
meg (úgy véljük, latin nyelvű) "ins
tantiát". A Nagyszebenbe, a Guber- 
niumhoz kérvényt vivő delegá
tusok egyike (aki latinul "olvasni 
nem tud") mondja el, hogy: "a con- 
ceptust pedig egy csatószegi Cseke 
Péter nevű jobbágy ember itten 
Csíkban csinálta volt".

A kászonújfalvi László Pál pe
dig beszámol arról, hogy a három- 
székiek küldöttei, Csórja János 
ügyvéd és a hatolykai Pál István 
egymás között deákul beszéltek.

A "nép nagyjai” nem egy meglé
vő vagy most alakuló formáció 
tisztségviselői. Nem megszavazot- 
tak, választottak, de spontán fejlő
dés rendjén, szinte észrevétlenül 
termelődnek ki. Nem kaszálnak be
le a "hivatalos elit", a falusbíró és az
> » »  folytatás a 14., 15. oldalon
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» > > »  folytatás a 13. oldalról
esküdtek pászmájába. Annál in
kább felhasználják őket, hiszen a 
székely szabadparaszti jellegű falu- 
közösségben kiváló, a cselekvés 
megtervezésére és a tennivalók 
végrehajtására alkalmas szervezési 
alapsejtet találnak. Az önigazgató, 
a hagyományos életkeret, a com- 
munitás bírájával és polgárával hi- 
vattatja össze például Csiszér 
István Menaság népét, majd egybe
gyűlvén a falu, ő terjeszti eló páter 
Beke tanácsait, végül pedig a com- 
munitás tárgyal, szavaz és hoz ha
tározatot.

A taplocai falusbíró ugyancsak 
a nép egyik nagyobbja ösztökélésé
re, "Getző Tamás szavára" hallgat
va gyűjti egybe a falut, hogy a nép 
határozzon az erdőre való kimene
tel ügyében.

A csíki, háromszéki, udvarhely
széki ellenállási mozgalom számá
ra a communitások elsősorban 
organizációs bázisok, de lehettek a 
közösség igazságkereső cselekvés 
modelljei is. Példaként említenők, 
hogy a communitás, miután az ál
lamhoz fűződő kapcsolat rend
szerét meghibásodottnak látta, a 
külső interakcióiban született konf
liktusokat úgy kívánta megoldani, 
mint ahogyan belső együttélési za
varait szokta, a falu ítélőszéke elé 
állva, a perfolyás kitaposott útját 
járva. Ezért tekintik az "erdeiek" 
Siskovich küldöttét nemcsak an
nak, ami, vicekirálybírónak, a co- 
missió képviselőjének, hanem 
perbehívó felperesnek, admoneáló 
actomak, akitől ők (az inctusok, a 
bepanaszoltak, a vádlottak) "párt", 
másolatot kémek (s ilyen "duplum" 
nem lévén, egyikük hátán készíttet
nek "copiát" az iratról).

A székely határőrséget szerve
ző bizottság érthető módon mene- 
kedni kívánt ezektől az önkor
mányzatoktól, "a szabadság kis kö- 
rei[nek] sokaságától". Néhány nap
pal a madéfalvi veszedelem előtt 
kiadott rendeletében például benne 
foglaltatik a szigorú tiltás: "meg 
nem szenvedtetik, hogy egy vagy 
többek... a communitás nevével fel
szóljanak..." Holott az ősi rend sza
bálya az, hogy két vagy három 
ember a falut képviselheti. Siskovi- 
chék viszont a kis szolidaritási töm
böknek, a kollektív jogok birto
kosainak együtt fellépő alakulatait 
akarták akcióképtelenné tenni. És 
"nagyok" nélkülivé a népet.

7. Az "erdei 
communitás"
A határőrségszervezés véres 

epilógusáig az ellenállás, a tiltako
zás sok békés formájával kísérletez
tek a székelyek. Protestáltak 
szóban, írásban, fogalmaztak kér
vényt, előterjesztést, emlékiratot; 
szervezett, parancsolt vagy önkén
tes népgyűléseken mondották, har
sogták feltételeiket és így tovább. 
Egyik módja a nemet mondásnak a 
hatalmi gépezet előli kitérés, a me
nekülés, rejteken való megbúvás:

"az erdőre menés" volt
Az 1762 novemberétől 1763 áp

rilisáig terjedő időszakban a 16 
zászló alá nem álló fel- és alcsíki 
falu szenvedéseit, a katonai zsar
nokságot, a népnyomorgatást rög
zítő Emlékirat szerint — amelyet 
Lázár Imre vitt fel Bécsbe — a nép 
majd az egész telet az erdőben töl
tötte. Ez volt az első nagy erdei búj- 
dosás, lappangás, amely 1763 
júniusáig tartott, de a Kálnoki-bi- 
zottság szerint még akkor is sokan 
voltak távol. A Getző testvérek val
lomásából kitűnik, hogy a taploca- 
iak Szent György-naptól pün
kösdig bujdokoltak. Ezt a passzív 
harci formát a somlyai pap, páter 
Szász ajánlotta, Getző István köz
vetítette, és a falu gyűlésében vált

határozattá.
A vacsárcsiak — mint más 

szomszédos települések lakói is — 
szintén Szent György-napját jelölik 
meg, mint az első erdőre menetel 
kezdetét. Okát így határozzák meg: 
"voltunk más falukkal odaki az er
dőn vagy három hétig, mert a limit- 
rophus katonák háborgattak 
műnket..." A "háborgatás" valójá
ban állandó üldöztetést, terrorizá
lást jelentett, olyan viharosat, hogy 
sokakat az országhatáron túlra, 
Moldvába űzött, másokat vihar el
őli menedékbe, az erdőre kény- 
szerített.

Erre a szakaszra jellemző, hogy 
még külön-külön határoznak, majd 
a hegyekben is külön tanyáznak az 
egyes communitások.

A második, a "szépvízi erdőbe
li", "Szalonka völgyi" egy táborba 
sereglést, amely 1763 karácsonyi 
ünnepségei táján kezdődött, vi
szont éppen az egy, közös erdei, téli 
szállásverés tette újjá, jelentőssé. 
Ekkor a zaklatott falvak az egybe- 
szerveződésnek, a szolidaritásnak 
magasabb fokára érkeztek el. Mi
után sem az egyes ember, sem az 
elkülönült, a magában álló falu 
nem tudta megfékezni a katona
tisztek, dragonyosok, limitrophu- 
sok hatalmaskodását, minthogy a 
sikeres, ünnepies gyergyai feleske
tés hosszú, szomorú böjtöt jöven
dölt — fel- és alcsíkinaíc, ká-

szoninak, háromszékinek egyaránt 
—, nekik is az erősítő, közösségi 
kohéziót demonstráló összefogás 
új formájához kellett folyamodni- 
ok.

A sugalmazó, buzdító, a kiútke
reső "tanácsoló" szerepkört főleg a 
delnei és a szentléleki plébánosok 
vállalták. A szentmiklósi Ferentz 
Antal vallomása szerint a delnei he
gyi gyűlés szervezése úgy esett 
meg: "a delnei plébános, pater Beke 
maga hivult engemet magához, s 
küldött el Madéfalvára s Vacsárcsi- 
ba, hogy hívjak el mind a két falu
ból két-két embert magához a 
paphoz, avégett, hogy megmutassa 
nekünk az instantiát, amelyet a fel
csíkiaknak csinált volt. El is men
tem... A pap pedig azalatt menasági

Csiszér Istvánt (aki ennekelőtte 
Szebenbe is mindenkor járt, de már 
megholt) Alcsíkba küldötte, hogy 
onnét is minden faluból két-két em
bert hívjon fel magához Delnére, 
aminthogy jöttek is felesen... Mi
dőn már Delnén lettek volna az em
berek, a pap odaadta Demeter 
Jánosnak az instantiát és mondotta: 
jó lesz nekünk arról megegyezni, 
hogy a comissió előtt elébb álljunk 
az erdőre (:az instanciát pedig a co- 
missiónak Gyergyóba küldjük:), 
mert Gyergyóba a comissió minden 
emberrel felvéteti a fegyvert... 
Azért kimentünk mindnyájon a 
delnei hegyre, s ottan szentmiklósi 
Demeter János (:aki már megholt) s 
én mondottuk a népnek, hogy vo- 
xoljanak: hogyha ki akarnak-é 
menni az erdőre vagy nem? így 
egyeztünk meg..."

Néhány faluban ezt követően a 
bíró egybehívta a népet A taplocai 
falugyűlésen Batár András kezdte 
"a beszédet a kimenetelről, mond
ván: na jó uraim, amind halljuk a 
több faluk már kimentek az erdőre. 
Már ha megegyezhetünk, menjünk 
ki mü is Isten hírivei". Sokan vallot
ták, senki sem hívta, senki sem ve
zette őket, és különben is egész 
Alcsík — kozmási tanúságtevő sze
rint — "teli volt azzal a hírrel, hogy 
az emberek künn vadnak az erdőn, 
és aki akar kimehet". Karácsony ün
nepi szép napjain főleg másod- és

harmadnapján, vonultak ki a szép
vízi erdőbe, a "Borzas Keresztit 
hoz", amelyet Zöld Péter ajánlott 
gyülekezési helyül ("mert ott kút is 
van").

Az úgynevezett "erdeiek” szá
ma több ezer (említenek 1200-at, de 
5000-et is és 700 háromszékit). Álta
lában valamilyen fegyvernek való 
is van náluk. Összebeszélés nélküli 
egyöntetűséggel vallják, hogy szá
molva a limitrophusok esetleges tá
madásával, védekezés céljából 
vitték magukkal a puskát is. Szent
királyról valami húszán mentek az 
erdőre, kettőnél volt flinta, egynél 
pisztoly, a többinél fejsze, pálca. A 
taplocaiaik közül három embernél 
volt puska, a többinél pisztoly, lán
dzsa, vasvilla. A menaságiak, szép

víziek, szentmik- 
lósiak szintén né
hány puskát vittek 
magukkal. Vacsárcsi 
vélekedés szerint: 
"Némelyiknek pus
kapora] sem volt; 
hanem itten olyan 
szokás vagyoiv 
hogy magával viszi 
minden ember a 
fegyvert, ha vagyon, 
mikor csak a szom
széd faluba menyen 
is." Különben ekkor 
már senki — a limit- 
rophusoktól való fél
tében — "más faluba 
sem mert fegyver 
nélkül menni".

Azt pedig, hogy 
nekik támadási 
szándékuk nem volt, 
páratlan egyöntetű

séggel bizonygatják. A Roth-bizott- 
ság prekoncepciói között azonban 
ott szerepelt az, hogy vakmerő, fel
fegyverzett, rebellis, ország-felfor- 
gatásra kész férfiak serege verődött 
össze a csíki hegyekben, készen ar
ra, hogy a határőrség-szervezők és 
a reguláris katonaság ellen harcba 
induljon. Ezt a valótlan vádat a ki- 
hallgatottak mindnyájan tagadták, 
sőt egyesek keményen vissza is ver
ték.

Minek nevezhető akkor ez a ha
talommal^ szembeszegülő csopor
tosulás? Ők, a Borzas Keresztiánál 
gyülekezőkről szólva több ízben 
használják a "kösség" kifejezést. 
Mondhatnék, Mátyás kora óta szó
lották így a közrendű székelyek kö
zösségéről, amely a főemberekkel 
vívta harcát a szabadságért. Mond
ják az "erdeiekre" azt is, hogy ők a 
"Communitás". Csiszér István pél
dául felmegy az "erdőre a commu- 
nitáshoz", arra esküsznek, hogy a 
communitástól el nem szakadnak, 
sokakat pedig bevesznek a commu- 
nitásba és így tovább.

Nehéz eldönteni, hogy a köz
rendbeliek réges-régi küzdelmeire 
való emlékezés tölti meg új tarta
lommal ezt a szót, vagy pedig a 
több faluból egybeszerveződő tár
sulás veszi át a faluközösségnek, a 
modellnek a nevét. Az azonban bi
zonyosnak látszik, hogy a székely
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vitézlő rendbéliek közül az egyér- 
dekű, azonos célú hasonlatos nor
mákat vallók rétegéből formálódott 
ki ez az új, sajátos alakulat, amely
nek mi-tudatot a békés eszközök
kel folytatandó harc akarása 
kölcsönzött.

Az, akinek az erdei communi- 
tás tagjai gyűjtenek pénzt, 7 és 1 /2 
forintot, azért, hogy ügyeiket a 
széktől távol fekvő városban intéz
ze, a költségekkel úgy számol el 
(quietantiával) a társainak, aho
gyan a falu törvénye megköveteli. 
Választott, a falubíróhoz és az elöl
járósághoz hasonlatos állandó ve
zetőség azonban még nincs. Bözödi 
György nevezte a hajdani székely 
felkeléseket vezér nélküli lázadá
soknak. Nos, itt sem terem Dózsa, 
csak a "nép nagyjai" végzik lázas, 
sietős izgalommal, felelős
ségtudattal munkájukat. Csiszár 
István, Demeter János, Mihály Ja
kab vagy Ferentz Antal és társaik 
voltak azok, akiktől nem függött 
senki ("nem volt mit függeni egyik
nek a másiktól"), de akik tanácsol
tak, akikre hallgattak, ők pedig 
szükség esetén kértek vagy rendel
keztek. Társai emlékezetében úgy 
él például Ferentz Antal, hogy 
szüntelenül járja a tábort, futkos fel 
s alá, értesít, kér, felolvas, magya
ráz, buzdít vagy éppen imádságra 
hívja a népet.

Szeretnők, ha olvasóink hoz
zánk hasonlóan éreznék, hinnék, 
hogy nem vérontásra készülők ka
tonai tömörülésének gyakorlata fo
lyik itt az erdőn, és nem a 
támadásra biztatás, uszítás góca 
szerveződik, hanem a cselekvő re
ménység kis köztársasága épül. "A 
nép imádkozott, énekelt vadászott 
és játszott" — olvashatjuk a jegyző
könyvben. Csodálatos érzékletes- 
séggel sugározza felénk ez a 
néhány szó azt a lelki erőt, 
amely még örömkereső tár
sas szórakozásokra is képes
sé teszi az igazságukban,
' szép igazságukban" biza
kodókat. Ne feledjük azt 
sem, hogy a színhely Erdély 
legzordabb klímájú tájegy
sége, télidőben vagyunk, re
guláris katonák egységei, 
limitrophusok nehezítik az 
élelmiszer-utánpótlást, mi
közben otthonmaradott 
asszonyokat, gyerekeket űz
nek ki a falvakból a drago- 
nyosok. A communitás népe 
enyhhelyeket épített, kalibá
kat állított, és nappal a pa
takparti köztüzeknél me
legedett. Ezektől a közösségi 
vonzáskört kialakító cso
portképző tüzektől rendelt 
ki például Ferentz Antal 
négy-négy embert, hogy fát 
vágjanak, és tüzeket rakja
nak és "szállásoknak való 
kalibákat" húzzanak fel a há
romszékieknek, akiknek jöt
tét várták.

Fegyelmezettek voltak, 
bíztak ügyükben és a gond
viselésben. A nap imával

kezdődött és azzal is fejeződött be. 
Arról pedig már szólottunk, hogy 
misét cerebráltattak és a közeli falu 
templomába is lejártak.

Az erdei menedékbe való kiraj
zás természetesem demonstráció is 
volt Bizonyítása annak, hogy nem 
engednek az erőszaknak, hogy 
mindenre el vannak szánva.

A taplocai jegyzőkönyv anya
gát olvasmányként és forrásként 
kínáljuk azok számára, akik e kor
szak történetével foglakozni kíván
nak. Mi tehát nem dolgozzuk itt fel 
a mellékletben közzétett anyagot. 
Néhány sajátos jelenségre azonban 
szeretnők a figyelmet felhívni. így 
mindjárt arra, hogy az embertelen 
létfeltételek elviselésére szorított 
erdei menekültek más módon is ke
ményen dolgoztak azon, hogy a 
tradicionális formákat elölő, új (im
már nem autonóm) intézményeket 
építeni szándékozó abszolutizmust 
meghátrálásra késztessék. Eszkö
zeik sorába tartozott az írásbeli pa
nasz, a folyamodvány, a kérvény 
(instantia) és a protestáció. Az erdei 
communitás tehát védettebb tüze
lőállásnak is tekinthető, ahonnan a 
bizottságot, általában a felsőbbsé- 
get írásokkal, beadványokkal bom
bázni lehet.

Az instanciázásnak ugyancsak 
van faluközösségi hagyománya. 
Megtörténik, hogy Menaság húsz 
embert választ, hogy a communitás 
nevében kérvényt írjanak; ezt elő
ször magyarul fogalmazzák meg, 
majd két "deákos" falusi lefordítja 
latinra. A szépvízi erdőn téli szál
láshelyet, menedéket keresők vi
szont Menaságra, Mihály Jakab 
házához jönnek le (az erdőn nincse
nek jó feltételek írásbeli munká
hoz), és heten — Miklós György, 
Betze János, Bíró István, Lázár

András, Mihály Jakab, Csiszár Ist
ván, Ferentz Antal —ott tisztázzák 
le a kérvényt, amelyet előzőleg Be- 
ke István, delnei plébános fogal
maz meg. A kérvények, tilta
kozások szövegét a népnek is meg
magyarázzák. Arra szintén jól em
lékeznek a vallók, hogy Ferentz 
Antal egy csutakon állva olvassa fel 
a "közösségnek" a commissióhoz 
küldendő iratot.

Az "instancia"-formulázás útjá
ról, menetéről Getző Tamás is szól. 
Elmondja, hogy 1763-ban, Szent 
György-napján a somlyai plébános 
páter Szászhoz vitt Háromszékről 
érkezett, ott megfogalmazott 
"punctumokat". Nyáron kerültek 
ezek a delnei plébánoshoz, aki még 
kiegészítette, majd Taplocán Török 
Ferenc nevű deákocskával íratták 
le. Getző István is őrizte a másola
tát, és elmondta, hogy a delnei pap 
később azokból a "punctumokbóí" 
csinálta a taplocai instantiát. Ő ta
nácsolta azt is, hogy vigyék el Del- 
nére Bornemisza Pál királybíróhoz 
és kérjenek választ, "akár rosszat, 
akár jót". Bornemiszától , Siskovi- 
chéktól választ azonban nem kap
tak, ezért az 1763. év utolsó napján 
újabb protestádót küldtek a bizott
sághoz.

A protestáció érvel, magyaráz, 
kér, de végül a tiltakozás most elő
ször valóban keményebb szavakba 
öltözködik. "Protestálunk — írják 
— ... solemniter, hogy kezdők nem 
voltunk semmiben és nem is akar
tunk lenni, s ezután sem akarunk, 
de a megkéntelenedett állapot ha 
kedvünk ellen kénszerít münköt 
nagyra vinni, isten és emberek előtt 
okai semminek nem leszünk...".

Erről a fő vádponttá duzzasz
tott mondatról vall a szentkirályi 
Lestyán Miklós a következőkép

pen: "Életem s halálom a 
méltóságos commisio ke
zeiben vagyon. Mit tagad
jam sokáig. Inkább 
megvallom az igazságot. A 
protestádót én s Betze Já
nos csináltuk, két terminu
son kívül — de nem 
emlékszem jól rá, melyek 
ebből állottak-é hogy Isten s 
emberek előtt mentük!!] le
szünk, ha a szükség kénszerít 
minket nagyra vinni, vagy 
abból, hogy kénteleníttetünk 
oda folyamodni, ahol bajain
kat eligazíthatják... a két ter
minus közül én egyiknek 
sem voltam auctora, mert 
azt a menasági Mihály Ja
kab magától tette belé. Én 
pedig látván, hogy béírja, 
felemelt kézzel kértem, 
hogy ne tegyék bé azt a ter
minust, mert mások rossz
ra magyarázzák. De Betze 
János és Mihály Jakab azt 
feleiének: be kellene tenni, 
mert ők nem magyarázzák 
rosszra. Szentmiklósi Fe
rentz Antal is ottan jelen 
lévén ily paraszt szóval 
mondta Mihály Jakabnak: 
tedd belé, hogy értsék meg."

Magamentőn, társait kiszolgál
tatva szól Lestyán, de azt is el
mondja, hogy az irat fogalmazása 
közben jött híre annak, hogy "Ma- 
défalváról az asszonyokat és gyer- 
me[ke]ket a hó hátára kihajtották 
volt és az épületeket hánni akar
ják". A nagyra vitelt pedig úgy ma
gyarázza, hogy őfelségének, Mária 
Teréziának benyújtandó kérésre 
gondoltak. A keményebb hangok, 
az elkeseredettség, az indulat harci
as, józan mérlegelést elvető meg
nyilvánulásai, úgy véljük, bi
zonyára nem hiányoztak az erdei 
communitás tüzei melletti vitákból. 
Getző István szavait idéznők: "Vol
tának a nép s a sokaság közt oly 
részeges emberek is... s a részegsé
gekben azt is mondották az erdőn: 
csak menjünk rajta, az ilyen adták- 
ra... [ti. a Commissióra]”, de azt is 
hozzáteszi, hogy az "egész nép" s 
elöljárói soha ilyen szókat nem 
mondottak, hanem azt, hogy: 
imádkozzunk és a rebelliónak leg
kisebb okát se adjuk.

A Roth-bizottság igen nagy 
hévvel, kemény eszközöket (boto
zást, tortúrát) sem mellőzve "firtat
ta", nyomozta az "összeesküvés" 
ügyét Közvetlenül a Madéfalvára 
való lemenetel előtt ugyanis a fegy
vert soha fel nem vevők és a "fegy
verletevők " között támadt viszályt 
feltehetőleg eskütétel követte. Az 
előbbiek ugyanis gyanakodtak, fél
tek attól, hogy a fegyverüket visz- 
szaadó társaik táborában akadhat 
"cédulás katona", spion, áruló. Az 
utóbbiak pedig érdekeik védelmét 
igényelték, azt, hogy a kérvény az 
ő sajátos sorsukat, problémáikat is 
felvállalja. Beke páter azután gyor
san békét teremtett, be is vette sérel
meiket, kívánságaikat az instan
ciába, ők pedig esküt tettek — 
együtt a többiekkel — arra, hogy a 
communitással "egy szándokba" 
lesznek, állhatatosak maradnak, 
egymást soha el nem hagyják.

Az erdei eskütételt Mihály Ja
kab, Bíró István s mások kétségbe
esetten tagadták. Úgy vélték, 
korábbi taplocai esketés téveszti 
meg az erdei emlékezőket Voltak 
ugyan olyanok is, akiket a verés 
vallomásra késztetett, vagy akik 
"való igaznak" mondták az ese
ménysorozatot (viszály, kérvény, 
módosítás, eskütétel, az újabb ins
tancia felolvasása és a Madéfalvára 
menetel). Az igazság felderítése 
még további vizsgálódást igényel. 
Az azonban bizonyos, hogy együt
tes esküvel, eskü nélkül, korábbival 
vagy későbbivel, az egész tábor 
tudtával és jelenlétében vagy csak 
egy-egy alkalom szülte kis körnek, 
a tüzek melleti "circulusnak" a rész
vételével az erdeiek hitet tettek amel
lett, hogy állhatatosak lesznek, s a 
halálukig védelmezik, el nem hagyják 
egymást. Ez azonban — még ha az 
eddig elmondottakat, valamint a 
háromszékiek meghívását és meg
érkezését tekintetbe vesszük is — 
kevés egy valamirevaló Bűnfenyítő 
Bizottság-i "vérvád"-hoz.Rovásírás az énlaki unitárius templom mennye

zetén
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KÖRMŐCZI JÁNOS HAGYATÉKÁBÓL (II).
Jus publicum universale (részletek)

Körmőczi János Jus publicum universale 
(Egyetemes közjog) c. kézirata a felvilágoso
dás természetjogon alapuló jog- és államelmé
letének legrészletesebb kifejtése a XVIII. 
század végi Erdélyben. Összefoglalása mind
annak, amit Körmőczi a Kolozsvári Unitárius 
Kollégiumban, a Kolozsvári Akadémia jogi 
karán és göttingai tanulmányai során elsajátí
tott. De nemcsak ezeknek szintézise, mert a 
szerző kéziratában minduntalan saját gondo
latait és példatárát is gyümölcsözted.

CSETRI ELEK

Nb. A freimaurerek főcélja: mindazt, ami 
az embert az embernek gyűlölőivé, üldözőivé 
teszi, eltörleni vagy a lehetőségig meggyengí
teni és megtisztítani.

P.o. ilyenek a következendő respectusoh 
nacionalizmus, a vallás, a különböző statusok, 
rangok, nemesség stb. Ne értsed ezeket mintha 
eltörleni kéoánták volna, hanem amennyiben 
egyik nemzet a mást, egyik vallás a mást, a 
nemes a parasztot és contra, gyűlölte, üldözte, 
annyiban töílálni, hogy ne légyen egyéb sem
mi, hanem barátság, atyafiság stb. Ez a cél 
nyilvános abból, hogy a francia revoludávál 
felállván azon princípiumok: aeqalitas, liber
tás, a freimaurerek lezárták klubjaikat ezt 
mondván: "Már nincs szükség többé ülése
inkre" stb. De esmét járni kezdettenek.

Az esmeretes embereknek vagy né
peknek nagyobb része státusban él. Id est sok 
között egy vagy több uralkodó is van. Legtöbb 
országok monarchiumok. Afrikában nagyobbá- 
ra cobricak [!] vágynak. így Amerikában Mexikó, 
Peru hatalmos volt feltalálásakor. Európában, a 
világ legpallérozottabb részében, egy talpalat
nyi hely sincs, mely valami státushoz ne tartoz
nék. Itt tehát nincs szabad ember. Sót, seholt 
sincs, lehet mondani, hogy legalább negativa 
kötelessége ne volna. Tudatlanság azt mondani, 
hogy a király szabad, hiszen több kötelessége 
van néki mint a subditusnak. Azonban az em
ber a natura nincs státusban, a domestica és 
civilis sodetasokban a natura lépnek, mert az 
instinctus az szülékben, hogy a gyermekeikkel 
maradjanak, a sodalitatis instinctus viszi civilis 
sodetasba is; de hogy a státusba lépjenek e nem 
természetes, nem is volna szükséges, ha egyéb 
indító okok nem volnának. A státus: societasban 
van kedvetlenség, mivel kevés az, aki paran
csolhasson és nagyobb résznek engedelmes
kedni kell. Erről az hogy nyomottatás, a tolvaj 
bándában egy az, aki parancsol.

A státusi societas vagy nagy és szükséges jó 
az embereknek vagy legalább malum necessa- 
rium. A franciák eltörlették a subditusi (sujet) 
nevet, mert kedvetlen senzációt okoz, a hollan
dusoknál sincs. Corvinus Mathias egy helyt a 
magyarokat conciveseknek nevezi, a nagyok is 
subditusok. Három classisbéliek az emberek a 
kultúrára nézve: 1. vadak 2. barbarusok és 3. 
kultiváltak. Európában vadak nincsenek s tán 
Ázsiában sem, hanem Afrikában és Ameriká
ban, az új feltalált szigetekben milliók élnek 
baromi módra. Minden akciójok abban állnak: 
esznek, isznak, alusznak, közösülnek, táncol
nak, a jameioak [!] 5-en felyül nem is tudnak 
számlálni. Kultiváltak az európaiak és a világ 
más részeiben ezeknek coloniájok. Ne érts litte- 
raria kultúrát, hanem azt, hogy mindenekben a 
magok commoditások aránt gondoskodni tud
nak. A vad famohán alszik, a kultus — ágyban. 
Mennyi kultúra kell csak erre is. A vad is iszik, 
de a kultusznál csak a puncs mennyi kultúrát

mutat 1000 kultivált ember 100.000 vad ellen is 
oltalmazhatja magát. A kultiváltak száma cird- 
ter 100.000.000-ra mégy.

A barbarusok a más két classis között kö
zéplen vágynak. Ázsiában, Afrikában vágynak, 
némely színe van nálok a kultúrának.

♦
A státus találmány, de könnyű találmány. 

Még az Özönvíz előtt volt souverain az Eufrá- 
tesz mellett, post pedig Nimródon kezdődik, ez 
is hasznos voltát bizonyítja. Státus nélkül az 
ember buta, vad, csuda is. Ez az emberiség 
bölcsője. A csupa szükség vitte az embert a 
státusba. Emberiség, barátság nélküli nincs bol
dogság, amit egy nem, azt véghez vihet sok. Egy 
ember sem boldog ius naturae nélkül, de e na
gyon határozatlan. P. o. az én fám ága a szom
széd kertjébe hajlik, melyiké a gyümölcs? Hogy 
e meghatároztassék státusba kellett lépni. Ha a 
tolvaj órádot el akarja lopni, a Kant inperativus 
categoricuma nem decidál, ezért superior és 
törvény kell, ez a kettő a státus fundamentuma. 
Proprietas is kell, quoad fundamentum. Id est a 
föld osztassák fel. A státusban reciprocus consen
sus kell, de a factum és ius között tégy különbsé
get. Egynek órája van, mert lopta — e factum; 
másnak van, mert vette — e ius. Ha az erő iust 
ad, egy ember sem bátorságos élete aránt. A 
státusok nagyobb része baromi erőszakkal állott 
fel, vei leniter: hódolás által. Óriási erejű embe
rek elfoglaltak másokat. Az első státus Nimród 
alatt nem consensussal, séd tolvaji vad erőszak
kal állott fel. A nagyobb erő nem fundálhat 
státust, nem is ronthat le. Id est—factum non dat 
ius. Némely státusok emberi módon állottak fel; 
érzették, hogy státusban kell élniek, a civódások 
remediumául egynek által adták az uralkodást 
vagy pedig egy néhánynak.

*
Világosodás.
Communjis] signific[atio]. Az embert arra 

vinni, hogy ne légyen stupidus buta abban, ami 
a közönséges életre szükséges, ily stupiditas a 
magát felakasztó melancholikust le nem vágni, 
el nem temetni, a furiosusnak ellent nem állani, 
forró hideglelésben borsos pálinkát adni etcaet. 
etcaet. etcaet

1. Hogy tudjanak mindnyájon legalább ol
vasni, ut in Germania, varrni, kötni etcaet. tud
ni: világosodás.

2. Specialissime világosodás az azon relatió- 
ról való ideák formálhatása, értése, melyek a 
souverain és a subditusok közt vágynak. E nél- 
kült barom az ember.

Hasznos-é a megvilágosodás? 1. Ha azt aka
rod, hogy az ember ne legyen barom, meg kell 
engedned, hogy hasznos. Nagyon veszedelmes 
az az idea, hogy a korona a királynak Istentől és 
nem a nemzettől adatik. Z Evvel abutálhatni, de 
mennyi nincs ilyen. Nb. Különböztesd meg kit 
és mikor világosítasz. A popule előtt hallgass, 
de meg se is csald. 3. Mindent érthető nyelven 
kell írni, a rendelést, subordinatiot világosan 
magyarázd. 4. A nép előtt ne hazudj, mint a 
salzburgi catechezis, hogy a paraszt ekére szü
letett

Objectio. Ha nem mondod, hogy az uralko
dó Istentől van, nem engedelmeskedik a nép.

*
Egy státus sincs olyan jó, hogy jobbá ne 

lehessen tenni. Az a tudomány, mely megtanít
ja, hogy lehessen egy státus hibáját orvosolni 
Applicata politica nevet visel, aki evvel foglala
toskodik hazájára nézve, hasznos tag státusá
ban. De az ilyenek proditoroknak szoktak

neveztetni s méltán is, ha olyan spekulál ebben, 
aki nem tud hozzá, mert nagy veszedelem jöhet 
miattok a hazára. Aki jó móddal akarja vinni, 
annak: 1. A helységet és nemzetét jól kell esmer- 
nie a népet, melynek sebét akarja gyógyítani. Z 
Azon dologról tudós teóriájának kell lenni, 
mégpedig expresse, ha tanolta is azt. 3. Jó pra- 
xistának, mert sok jó teóriát formál, de ha pra
xisra kél a dolog—megáll. Ezen tulajdonságok 
nélkült csak a sok projectizálók születnek, kik 
sokszor veszedelmes teremtések. Minél tudó- 
sabb valaki, annál inkább fél a projektizálástól, 
mert az ilyen jobb és bal oldaláról is jól meg 
szokta vizsgálni a dolgot s fél, a nem vélt diffi- 
cultásoktól. Eleitől fogva voltak zsenik, 
kik[nek] jó ideájok volt a dologról, de hibázott 
olvasások. Ezek gyakran azt gondolják, hogy az 
Isten mindent az ő ideájok szerént rendelt, hogy 
folyjon. Az ilyenekben nagy kevélység, felfu- 
valkodás szokott támadni, holott amilyent az 
ilyen zsenik projektizálnak, többire már mind 
megvagynak a könyvekben és nem ők az elsők, 
kik feltalálták. Némely projektum a kicsin do
logban succedál, de nagyban nem. Minden stá
tusban kell lenni projektoroknak jó értelemben. 
Egy státusban a szüntelen való változás nem jó 
ugyan, de illendőleg szükséges. A bolond pro- 
jektor lenne, aki Szibériában itáliai házfedelet 
projektálna.

Szó-, k ife jezés- és névm agyaráza t.
abutál = visszaél
a domestica és dvilis sodetasokban a natura lépnek 
= a társ és dvil (polgári) társadalmakba a termé
szetből lépnek 
a natura = természet szerint 
applicata poliüca = alkalmazott politika, gyakorlati 
politika
drdter = körülbelül
dvilis sodetas = dvü (polgári) társadalom 
dassis = osztály
communis significatio = közönséges megjegyzés 
condves = polgártársak 
contra = viszont, ellenben
Corvinus Mathias = Mátyás király, Hunyadi Má
tyás
deddál = dönt, határoz
expresse = azonnal
Freimaurer = szabadkőműves
factum non dat ius = a tény nem ad jogot (nem
jogalap)
furiosus = dühöngő
id est = úgy, ugyanúgy
ius naturae = tTmészetjog
kultus = itt: kulturált, dvilizált
malum necessarium = szükséges rossz ^
Nb. (Nota bene) = Megjegyzés
objectio = megjegyzés
P. o. = példának okáért
post = később
praxista = gyakorlati
proditor = áruló
projektizáló = tervező, újító
proprietas = tulajdon
quoad = illetve, illetőleg
redprocus consensus = kölcsönös egyetértés
remedium = orvosság
respectus = tisztelet, megbecsülés
séd = de, ellenben
sodalitatis instinctus = közösségi érzék (ösztön)
souverain = uralkodó
spedalissime = különösen, sajátosan
status = rend
státus = állam
státusi sodetas = államrend
subditus = alattvaló
stupiditas = butaság, ostobaság
stupidus = buta, ostoba
subordinatio = alárendelés
succedál = folytatódik, megvalósul
superior = felettes
tollái = megtűr
ut in Germania = mint Németországban

16



HELIKON

"KÖVEK—
"Holnap lesz századik évfordulója Erkel Ferenc szüle

tése napjának" — kezdi portrévázlatát Csáth Géza azon a 
másik évfordulón. 1993. júniusában Erkel halálának cente
náriuma volt. A Himnusz, a Hunyadi László, a Bánk bán 
halhatatlan zeneszerzője hosszú életében tudatosan építke
zett, abban az irányban, melyről — ugyancsak Csáth szava
ival — "apáink esküdtek rá, és vallották, hogy megcsinálta a 
magyar műzenét. Ma már tudjuk, még inkább: világosan és 
biztosan érezzük, hogy: nem...”; ide konkludál, majd hozzá
teszi: "De Erkel komolyabb és súlyosabb talentum volt. Mun
káinak abszolút becse sokkal nagyobb."

*
Mascagni, aki még a XX. század közepét is megérte, 

valami kedves, elérzékenyülő, nagylelkűségi rohamában 
egy előadásában Erkelt a XlX. század legnagyobb operaíró
jának nevezte. Bár a művészet soha nem lóverseny, a meg
tiszteltetést se elfogadni,se elhárítani nem lehet, magyar 
viszonylatban kétségtelenül érvényes. Erkel főműveinek te
kinthetők ezen kívül a szép számmal ugyancsak a zenemű
vészetet szolgáló Erkel-fiak. Ilyen értelemben az Erkel 
dinasztia jó félszázadnyit uralkodott nálunk. Voltak, akik 
gyűlölettel emlegették őket. Örök igazság — hangsúlyozza 
Csáth Erkel-portréja is —, hogy egy túlságosan tevékeny 
ember, éppen azért, mert mindenütt munkát és beleszólást 
kap, árthat is a kultúrának. Az Erkelek azonban távol állnak 
ettől. Az apa nagyszabású kvalitásai megvoltak a fiúkban is. 
Helyi értékkel és értelemben: Kolozsvárnak is van némi köze 
a "dinasztiához".

*
Erkel Ferenc 17—18 éves korában szerződött házi zene

tanítóként Kolozsvárra. így került kapcsolatba Ruzitska 
Györggyel, Erdély zenei életének akkori vezéralakjával. Ek
koriban a pályát Erkel mint zongoraművész kezdte; de ko
rán kezdte a vezénylést s a zeneszerzést is. Erkel Kolozsvárra 
kerüléséhez nyilván köze volt, hogy a dinasztia egyik tagja, 
Erkel József (Ferenc öccse) a kőszínház karnagya, akinek 
irányításával mintegy 22 énekes darabot adtak eíő a város
ban és vidéken. Az 1839—40-es évadban már nagy sikere 
volt a Két pisztoly című népszínműnek, zene: Erkel Ferenc! 
Ekkoriban a társulat, s egyben az ország első női színidirek
tora: Déryné. 44—45-ben A zsidó című népszínművet adják 
Erkel Ferenc zenéjével, aki ekkor már messze, a főváros és a 
reformkor forgatagában halmoz sikert sikerre.

♦
i860—ban Havi Mihály kolozsvári színtársulata oly 

messzi turnéra indul, hogy Bukarestben is előadják a Hunya
di Lászlót. A bukaresti Magyar Közlöny 1860. május 6—án 
írja, hogy ". ..már ezelőtt három nappal aÚg kaptunk jegyeket, 
mi pedig már itt, tudtomra, sohasem történt"; — a tudósító 
pedig Koós Ferenc, az ottani református gyülekezet lelkésze, 
neves emlékírónk... Halálának évfordulója tiszteletére elő
ször a sétatéri épületbe kitelepített Janovics Jenő vezette 
társulat rendez egy kis díszünnepélyt, 1920. június 15—én.

*
Erkelnek említett József nevű öccse (1813—1859) tenor

énekes és egy ideig a kolozsvári színház karmestere, majd 
1840 után Hamburgba került. Erkel Ferenc legidősebb fia, 
Gyula (1842—1909) zeneszerző és zenepedagógus volt. Er
kel második fia, Elek (1843—1893), aki szintén zeneszerző és 
karmester volt, ifjúkorában az óbudai hajógyárban kovács
ként dolgozott. 0 1893. június 10—én halt meg, elvesztésé
nek m indenképpen köze lehetett apja öt nap múlva 
bekövetkezett halálához. A harmadik fiú, László, zenepeda
gógus és karnagy (1845—1896), testvéreihez hasonlóan ő is 
apjuk tanítványa is volt ö  az egyik kapocs, szimbolikus 
láncszem is, a nagyok sorába iktatott kicsi gyűrű: mert ő 
viszont Bartók Béla tanára lett Míg a negyedik, Sándor, 
egyike a legkiválóbb magyar karmestereknek, haláláig 
(1846—1900) az Operaház első karnagya volt.

— IKVEX

ÚJ LEMEZEIMET HALLGATOM 80.
J ó sá g -ig éző
Nemrégiben új lemezt kap

tam ajándékba: a Magyar Rádió 
Ós Televízió gyermekkórusának, 
Igó Lenke, Thész Gabriella és Re
ményi János vezényelte műsorát. 
Vecchi, Monteverdi, Gallus és 
más régi szerzők kórusai mellett 
a lemez első oldala Bartók, Ko
dály és Bárdos műveket tartal
maz. Amásodik oldal Veress Sán
dor, Kocsár Miklós, Balassa Sán
dor, Bogár István, Decsényi János 
és Karai József kórusciklusaiból 
nyújt, szinte zenetörténeti átte
kintésnek számító válogatást. A 
felvétel 1986-ban, a lemez 1988- 
ban készült, illetve jutott el a le
mezbarátokhoz. Hozzám csak 
most, 1993-ban, jó fél évtized 
múltán érkezett el. Még így is új
donság: a kortárs magyarországi 
zeneszerzők műveit, így együtt, 
ilyen mennyiségben és műfaji, 
zenenyelvezeti változatosságban 
most hallhattam először. És, te
gyem hozzá, nagyon szép előa
dásban. A Magyar Rádió gyer
mekkórusa természetszerűleg 
modell-értékű produkciót kíván 
átnyújtani a hallgatóságnak. 
Hogy mennyire pontos a munká
juk, azt egy kis adattal szeretném 
felvillantani olvasóim számára is. 
Bartók Jószág-igéző c. kórusművé
nek, a szerző által megadott idő
tartama T 15" a lemezborító tanú
sága szerint a megszólaltatás V  
20"; tehát mindössze öt másod
perccel hosszabb. A zene élete a 
helyes tempótól függ. Erre Bartók 
különösen kényes volt. Azért is 
jelezte oly kínos gonddal művei
nek teljes időhosszát és nagyon 
gyakran, hosszabb tételek esetén 
a kisebb szerkezeti formaegysé
gek másodpercnyi pontosságú 
időintervallumát.

Bevallom, számomra is afféle 
inyenckedés a lemezhallgatás. 
Forgatom a szép lemezborítót, 
igyekszem leolvasni róla egy sor 
előzetes információt. Válogatok a 
lemeznyújtotta ínyencségekből. 
Na, lám mivel is kezdjem ezt a 
lemezt? Persze Bartók kórusokkal. 
Be kár, hogy csak három szerepel 
a 27-ből — gondolom és máris ra
kom a tűt a lemezbarázdába.

Bartók, friss "illatokat", színe
ket felsorakoztató, felvillantó Ta
vasz c. kórusműve csendül fel: 
"Szép madár a fecske, szépen is 
szól..." És zeng-zúg a három szó

lam szépséges harmóniája:..." "vi
rágok nyílnak, füvek illatoznak," 
majd felhangzik a fenséges kó
rus-orgona zenéje: "Isten ő felsé
ge meg is áld ja ,/ Szántóvető 
embert meg is tartjar;/Sok min
den szerszámát, ekéjét, sarlóját/ 
ő  forgatja,/ Földön az életet, 
mennyben üdvösséget/ Oszto
gatja." Gyönyörű szöveg, vará- 
zsos muzsika. Bárhányszor újra 
hallgatom, rabul ejt szépsége. De 
hajt a kíváncsiság is: vajon milyen 
a mai magyar gyermekkari mu
zsikából választott művek vilá
ga? Örömmel hallgatom Veress 
Sándor "Négy Csángó gyermekdal 
Moldovábá" c. művét. Úgy érzem, 
végre ezzel a lemezzel is, no meg 
az 1989-ben kiadott Moldvai Gyűj
téssel végleg hazajött közénk Ve
ress Sándor. De m ár szól a 
következő kórusciklus, Kocsár 
Gyermekkarainak IV. része. Vele 
átlépünk a játékos gyermekmu
zsika világába ("Holdsétáló, Vad
kacsás, Kiskutyás-Nagy- ku
tyás...”). Balassa Sándor Weöres- 
megzenésítése a bartóki kórus
muzsika világára utal vissza 
komolyságával, harmóniai szín
hatásaival. Bogár István-, Illyés 
Gyula-, Nemes Nagy Ágnes-, 
Jankovich Ferenc-verseket hoz 
zenéjével. Decsényi János ismét 
Weöres világát idézi meg muzsi
kájával kissé az impresszioniz
mus felé hajolva el zongorakisé- 
retes kórusdalaival. Játék és szel
lemesség hatja át ezt a muzsikát. 
És ez jellemző szinte kivétel nél
kül az egész újabb gyermekkari 
irodalomra világszerte. Pedig a 
gyermekkórus a maga alig het
ven évével (Kodály a Psalmus 
Hungaricusban ír először gyer
mekkarra, majd 1925-ben jelent
kezik első gyermekkari művei
vel, világelsőként indítva útjára a 
gyermakkari énekkultuszt!) még 
nagyon sok kifejezésbeli újdonsá
got tartogat számunkra. A gyer
mek éneke még nagyon közel van 
a varázsénekhez, az inkantádó- 
hoz, az ének-igézéshez. Nem vé
letlen, hogy Balassa Sándor 
kórusciklusának első darabja ép
pen a ''Varázsének'' címet viseli. És 
nem véletlen Bartók címadása 
sem: "Jószág-igéző". A lelkesedés
sel, felhőtlen tisztasággal világra 
tekintő gyermekszemből, csengő 
gyermekkacagásból, önfeledt da
lolásából a JÓSÁG IGÉZETE száll 
felénk.

Jóság-igézésrema mégnagyobb 
szükségünk van, mint valaha!

Szóljanak ezek a gyermekhan
gok. Burkoljanak be bennünket jó
sággal, tisztasággal, derűvel.

Baj ne járjon köztjink!
TERENYI EDE
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B eszélgetések  Kürthy Andrással
le jeg y ezte  A ndrás E n ikő

Mottó: " — És szerinted Miámackó?
— Mit szerintem? — nyitja ki a 

szemét Miámackó.
— A Zene és az Élet...
— Az ugyanaz."

Benjamin Hoff: "Micimackó és a Tao."

... és akkor tetszett hordozni a 
témát, mint egy fiahordó, egy egé
szen kis hordó, hehe... — dadogja 
kínlódva a "budatepsi" újságíró,mi
után előzőleg beoldalgott a szobába, 
és leült egy szék árnyékára, a falra. 
Persze teljesen mindegy, mit kérdez, 
a Mester emelkedett, sőt fölemelő 
modorban válaszol, jóindulatúan 
megmosolyogva és teljesen figyel
men kívül hagyva a bugyuta kérdé
seket. Ebből következik, hogy egy 
interjú sorsa nem a kérdésfeltevésen, 
hanem az alany szellemi képességein 
múlik. Viszont ami engem illet, sze
retném elkerülni a Karinthy által 
tollhegyre tűzött lapmunkatárs sor
sát, ezért a feladat egy részét József 
Attilára bízom, aki azt mondta: "Az 
ember abban különbözik az állattól, 
hogy magában hordozza a Semmit."

—Nem könnyű erre válaszol
ni, és azt hiszem, akkor teszem 
jól, ha magamból indulok ki. Ide
genként születtem bele egy gene
rációba, hiszen apám még a múlt 
században született.Idegen volt a 
kor, a környezet, amelyben fel 
kellett nőnöm, a saját, termé
szetesnek látszó közegemben 
voltam idegen.

— Körülvette a Semmi...
— Tulajdonképpen igen. És 

ami ennek hatására elindult ben
nem, az egy jég alatt zajló, belső 
folyamat volt, ami arról szólt, 
hogy meg kell tanulnom úgy 
megnyilatkozni, ahogy az tőlem 
teljesen idegen, tehát ha elmegy 
a villamos a ferendek temploma 
előtt, ahol ministrálni szoktam, 
ne vessek keresztet. Ez volt a ha
zugságlétformája. A jégréteg alól 
aztán egyszercsak feltört valami, 
furcsa mód, nem is olyan régen, 
és úgy éreztem, hogy a legjobb, 
amit tehetek, hogy ettől a jégbu
roktól igyekszem megszabadul
ni. Mégpedig úgy, hogy vállalom 
azt, hogy magamból indulok ki, 
mert minden más kiindulópont 
hamis. Az átélt élmények hihetet
len allergiát fejlesztettek ki ben
nem minden iránt, ami hazugság 
és manipuládó, és ez addig foko
zódik, hogy számomra a művé
szi hazugság a legnagyobb vétek, 
a műalkotást manipulálni, ez a 
legnagyobb bún, amit a művész 
elkövethet.

— Nekem is meggyőződésem, 
hogy az alkotó idegen a világban, 
mert számára a rombolás törvénye a

legnagyobb igazságtalanság. Nem 
csekély munkára van szükség ahhoz, 
hogy létrehozzunk egy poharat. Ha 
kristály, akkor még annál is több te
remtő, alkotó energiabefektetést igé
nyel. Mégis, ha leejtem, egy pillanat 
alatt pozdorjává törik, és nem áll mó
domban többé helyreállítani. Az em
bert elüti egy autó, és az élet, mely 
kilenc hónap meg több év növekedés 
során fejlődött benne, egyszerre 
megsemmisül. Az építés folyamata 
hosszú, lehet egy élet műve, a rombo
lás perceken múlik. Ezek a földi lét 
törvényei. Hiába van meg bennünk, 
"hordozzuk magunkban" a Semmi 
tudatát, arról a Semmiről, ahová az 
elveszett dolgok eltűnnek, nem tu
dunk semmit. Itt valami szörnyű 
nagy hazugság bújik meg a dolgok 
mögött. Nem?

— Valószínűbe én elsősor
ban a kézzelfogható, kitapintha
tó hazugságtó l akartam  
elhatárolni magam. Ha magam
ról szólok, az lehet őszinte csele
kedet, míg a mások törvényei 
szerint dolgozni, a szomszédot 
leutánozip, az már hazugság. 
Persze a színpad furcsa megnyi
latkozási forma egy rendező szá
mára, hiszen másokon keresztül 
kell kifejeznie a saját elképzelése
it, mások szájába adja a szót, a 
gesztust, úgy — én legalább így 
szeretném csinálni —■, hogy aki 
kimondja, a sajátjaként mondja 
ki. Nekem ebben áll a dolog szép
sége, a játék szépsége, fontossá
ga, szentsége. Bábokat mozgatni 
viszonylag egyszerű, csak egy 
pár zsineg kell hozzá, de ha én 
ebbe belekomponálom azt is, ami 
a másik ember, attól a dolog fel
erősödik.

— Talán még gazdagodik is az
zal, amit az előadó hozzátesz?

— Föltétlenül. Arról van 
ugyanis szó, hogy melyik az az 
út, amelyen egy célt meg lehet 
közelíteni, vagy el lehet érni. A 
hegycsúcsra több oldalról is föl 
lehet menni, ahogy ezt már a Bib
lia is mondta...

— És akkor több hegycsúcsot is 
láthat az ember?

— Egyrészt, de azt sem hi
szem, hogy ugyanannak az em
bernek ugyanarra a csúcsra csak 
egy út vezetne föl. A Boccanegrát 
más közegben, más társulattal, 
másképp kell csinálnom, még 
egyszer ugyanúgy nem lehet.

— Valami azért mégis ugyanaz 
marad.

— Természetesen, de ez nem 
a manuális szinten kell megjelen
jék, nem a technikában. A mód
szer, amit én szeretek alkalmazni, 
az csak az egyik út. Nagyon örü
lök, ha azt mondják a résztvevők,

hogy jól érzik benne magukat, de 
ettől még a végeredmény nem 
biztos, hogy jó lesz, mert, mint 
mondtam, ez csak egy módszer. 
Karmestereket hozok fel példa
ként. Az köztudott, hogyan pró
bált Toscanini. Úgy, hogy közben 
összetörte a pultot, földhöz vágta 
a kottát, lehetőleg a zsebóráját is 
letépte láncáról és megtaposta. 
Ezzel szemben Bruno Walter úgy 
dolgozott, mint azt egy igen jeles 
karmester, Carlo Maria Giulini 
elmesélte, hogy annak idején, mi
kor ő, Giulini mint fiatal brácsás 
az utolsó pultnál játszott a torinói 
zenekarban, a Walter teremtette 
légkörben úgy érezte, hogy ő ott 
szólista, és az egész Brahms- 
szimfónia sorsa tőle függ. Én 
ilyen Walter típusú rendező sze
retnék lenni. Nem azért, mert 
bennem nincs arra hajlam, hogy 
az órámat megtapossam,hanem 
azért, mert az óra taposás, sajnos, 
annyiszor megtörténik az embe
rekkel az életben, és én nem hi
szek ebben a módszerben. Ezt 
belül kell elintézni, nem a többi
eket sokkolni vele. Persze attól, 
hogy én ezt teszem, még nem biz
tos, hogy ez az út vezet a hegy
csúcsra.

— De lehet, hogy ez a legjobb. 
Mert bármilyen státuszban segédke
zik valaki egy alkotás létrehozatalá
ban, szükség van a teljes szellemi 
erőbevetésre. Az órataposástól bizo
nyos egyének begörcsölnek, de ha va
lakit emberként kezelnek, mint a 
Walter-próbán, az jobban tudja adni 
a legjobban értékelt önmagát.

— Vehetjük úgy is, hogy az 
emberek általában jobban dol
goznak a simogatástól, mint a rú
gástól, jóllehet van, akinek 
használ a rugdosás, mert, mond
juk, egyfajta személyiségzavara 
van. Viszont ma, amikor az ag
resszió, a kegyetlenség, a szadiz- 
mus elképesztő méreteket ölt, és 
éppen a tömegkommunikáció 
eszközein keresztül úgy át- meg 
átszövi az életünket, hogy én a 
Macbeth-ben nem fogok tudni 
olyan rémségeket produkálni a 
színpadon, mint amilyet bármely 
tévéhíradó a föld bármely pont
ján naponta megmutat, tehát eb
ben a világban feltétlenül 
szükség van a Bruno Walter 
módszerére. Aminthogy égető 
szükség van arra is, hogy a mű
vészet, temészetesen az opera is, 
alternatívát mutasson fd. Szá
momra ez az alternatíva nem me
rülhet ki a technikai eszközök 
alkalmazásában, nem lehet egy
szerű formalizmus. Kell a humá
nus módszer, a kellemes légkör, 
de a lényeg mélyebben van. A

színház, az opera önmagában le
gyen egy alternatíva. ^

— Tehát legyen építés a rombo
lással, alkotás a megsemmisítéssel 
szemben.

— Igen. Hogy milyen eszkö
zöket, kifejezésmódot alkalma
zok az én színházamban, nos hát 
attól nem leszek "alternatív szín
ház". Az avantgardizmusnak ez a 
mai arca lehet jó, lehet érdekte
len, de semmiképpen nem válhat 
abszolút mértékrendszerré.

— Mert a formalizmus a tarta
lom csapdája?

— Az, mégpedig oly módon, 
ahogy csapda volt a szocialista 
realizmus formavüágát abszolu
tizálni. A színház, amint azt 
Arisztotelész mondta, meg má
sok is, például a kitűnő író, Ke
mény Zsigm ond, abban 
különbözik minden más műfaj
tól, hogy "itt és most" kell hatnia, 
nem lehet benne visszalapozni. 
És pontosan ez az értéke. Nem 
lehet visszatérni a kiállítóterem
be, vagy abbahagyni és másnap 
folytatni, mint az olvasást. A 
színházi embernek tudnia kell, 
hogy ha a néző akkor és ott nem 
gérjed fel, hanem beleragad a 
nagy semmibe (ez most egy má
sik semmi!), akkor ő mint alkotó 
nem ért el semmit. A színház le 
kell hogy mondjon a megismétel
hetőség lehetőségéről, és vállal
nia kell azt, hogy minden más 
csak mese, a lilagőzös esztéták, 
rendezők, kritikusok meséje.

— Tehát ezért olyan pótolhatat
lanul fontos a színház? Mert ha a 
színpadon valami történik, ha zene 
is történik, az még jobb, mert olyas
mit beszél el, amit szavakkal nehéz 
volna, akkor megszülethet a csoda, 
ami nem más, mint az Én találkozá
sa egy másik Énnel, az íróé, a rende
zőé, a színészeké a nézők 
szubjektumával, akik akkor és ott je
len vannak? Ez olyan, mint a szere
lem: ami ma érvényes, az holnap már 
nem az, nem lehet, sőt néha nem Is 
szabad megismételni?

— Ettől van az, hogy az opera 
olyan sok húron játszik. Játszik a 
zsigereken, mint a hárfás a húro
kon. Önmagában szinte lehetet
len fdadatnak tűnik egy operát 
színre vinni és befogadni a maga 
teljességében, egyszerre átadni 
és befogadni mindent, amit tar
talmaz. Ezt az úgynevett "intel- 
lektualizáló" hozzáállással 
nagyon nehéz vállalni. Az intd- 
lektualizáló (nem intellektuális) 
azt hiszi, hogy észérvekkel, re
ceptekkel meg lehet határozni, 
minek milyen lesz a hatása, és 
borzasztóan szégyenkezik ami
att, hogy rajtakapják, hogy olyan 
húrokat penget, amit nem az 
okoskodó ész irányít Az intellek- 
tualizáló színház kihagyja esz
közrendszeréből a legfonto
sabbat, a lelkek pillanatnyi egy- 
másbafonódását, amit nem lúd 
az úgynevezett objektív törvé-
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nyekkel megmagyarázni. Nem 
lehet azt mondani, hogy végy 
egy rombadőlt szobát, betört ab
lakot, keverd lézerrel és lila füst
tel, a hatás b iztos lesz és 
elkerülhetetlen. Ilyesmi nincs. De 
kezdem máshonnan. Kodály azt 
mondja: "Az opera legyen min
denkié!" Nagyon szép és nemes 
szlogen, de abszolút lehetetlen. 
Igaz ugyan, hogy összefoghat 
olyan rétegeket, amelyeknek 
egyébként semmi közük sincs 
egymáshoz, mert van, aki azért 
megy az operába, mert a szom
szédja estélyi ruháját akarja meg
tekinteni, van, aki a tömegje
lenetekért megy el, és van, aki 
úgy jár oda, mint más az orvos
hoz, vagy a nagy guruhoz, de ez 
még egyáltalán nem azt jelenti, 
hogy az opera egyformán min
denkié. Ha azt állítom, hogy az 
opera szellem i műhely, ezzel 
könnyebben közös nevezőre 
hozhatom a nézőket, mert aki 
megérti, azzal minden rendben 
van, aki meg nem, az tanulja 
meg. Tanítsuk meg a közönsé
get... — szokták mondani. Csak
hogy  az egész nem ilyen  
egyszerű, mert az élet nemcsak 
ennyi, az ember nem csupán in
tellektuális lény. A színház ezért 
legyen templom is, tudományos 
intézmény is, sőt egyfajta bor
délyház is, mert az élettől ez sem 
elválasztható, legyen tehát élet
műhely, ne szellemi műhely, kü
lönben az a színház, amelyik nem 
hisz a személyiségben, az csak 
műhely.

— A Kodály által javasolt egyen- 
lósdi azon tűi, hogy nem veszi figye
lembe sem az előadó, sem a néző 
különösségét, egyéniségét, meg vala
mi, számomra ijesztő dolgot rejteget. 
Az a jelenség, amelynek során a so
kaság mindenre egy emberként rea
gál, az nem más, m int 
tömegpszichózis. Ebben meg az a 
szörnyű, hogy az egyén felelőssége 
eltűnik, kiradírozható. Nagy szeren
cse, hogy az opera nem lehet egyfor
mán mindenkié. Rettenetes volna!

— Sőt ehhez még azt is hozzá
tehetjük, hogy a mai ember már 
képtelen a maga egészében fel
fogni ezt a műfajt, mert ahogy 
Ady Endre mondta: "Minden 
egész eltörött." A régi színház, ta
lán a múlt század közepéig, egy
folytában egy  v iszon y lag  
egységes közönséghez szólt. 
Shakespeare színházában a mat
róztól a lordig mindenki meg
kapta, amit várt, mert körülbelül 
azonos volt a világképük, hittek 
dolgokban, amikben ma nem 
szokás. Ezzel szemben a mai mű
vészetre nem az egység, hanem 
egyfajta hamburger-kultúra jel
lemző. (Mindenki sietve, állva 
bekapja, aztán továbbrohan.) Az 
egységes világképek hihetetlen 
módon földarabolódtak, és leg
többször az egyenlősdi útján fog
hatók csupán össze, de ez nem

egy valódi egység. Az emberek 
egy egységes világkép híján ne
hezen értenek szót, hiányzik a to- 
lerancia, a m egértés, az ér
deklődés a másik ember, a másik 
világkép iránt. Ez a fajta idegen
kedés, különállás egy belső rab
ságot fejez ki, a belső szabadság 
hiányát, ami megakadályozza, 
hogy az az út, amit Tóth Árpád 
úgy nevez, hogy 'lélektől lélek
ig", kiépüljön, átjárhatóvá váljon. 
Nekem az opera arról szól, hogy 
ez a "lélektől lélekig" létezzen, és 
nem hiszem, hogy a stílus ilyen 
értelemben perdöntő volna. Ma 
könnyen rásütik a rendezőre,

— Az idő kimozdult, ugyan
azt a maga régi formájában nem 
lehet visszahozni. De van, amiről 
nem lehet lemondani, különösen 
a színházban nem. Maga a szó: 
"rendezés”, a rend valamilyen for
máját, a belső harmóniát jelenti. 
Az egység megteremtése mégis 
olyan komplex és reménytelen 
feladat, mint amilyen komplex és 
reménytelen maga az élet.

— Értsem ezt úgy, ahogy ezt Pál 
apostol mondta, hogy ma tükör által 
homályosan látunk, és az Igazságot 
szemtől szemben csak Akkor fogjuk 
látni?

— Pontosan. De a látást, úgy,

hogy nem modem, hogy poros, 
és nem hoz semmi újat, pedig 
szerintem nem véletlen, hogy 
Andrei Serban az Anyegint telje
sen hagyományos módon ren
dezte meg, vagy Götz Friedrich, 
aki nem a hagyománytiszteleté
ről híres, a Manón Lescau-t 
ugyanígy állította színpadra. És 
nem attól vált Götz Friedrich-ké, 
hogy hajtotta az újítás kény
szere...

— ... hanem attól, hogy szépen 
beszélt a Semmiről?

— A Semmiről sokféleképpen 
lehet beszélni, mindegyik lehet
ne helyes, kivéve, ha Valaminek 
tüntetik föl. Vagy esetleg Min
dennek.

— Ma minden eszközzel arra tö
rekednek, hogy szétszakítsák az em
beri tudatot; nem volna jó a sha- 
kespeare-i egységet újrateremte ni?

ahogy az életet, azt mindenki 
másképp éli meg. Az operát is. 
Lehet egy opera akár pamfletsze
rű is, de előírni azt, hogy mi a 
korszerű, az adekvát forma, az 
éppen a műfaj életszerű bonyo
lultsága miatt érthetetlen. Előír
ni, hogy ma a Trubadúrt 
vastraverzek közt kell játszani, a 
Ringet lézertechnikával feldco- 
mázni, az számomra nevetséges. 
Nem azért, mert a lézertechnika 
rossz, hanem azért, mert ezek az 
eszközök ilyen körülmények 
közt nyilván nem a darabból, de 
nem is a szín re vivőéből szület
nek, és így idegenek a tartalom
tól. Azon a szinten működnek, 
hogy egy kevésbé elegáns hason
lattal éljek, ahol egy ötvened osz
tályú szexlap, am elyik a 
meztelen nők fotóit rossz papí
ron, rossz fényképekkel, rossz

hölgyekkel mutogatja. Ugyanazt 
az eszközt jól, v a g y  n a g y o n  
rosszul is lehet használni. Ezért 
volt nekem nagy élmény az And
rei £erban Medea előadása, ahol 
három reflektorral, sötét szín
paddal, kitűnő színészekkel sike
rült olyan színházat csinálni, 
amit semmiféle trükkel és perpe
tuum mobilével nem lehetne. Aki 
itt beveti a lézert, az egy más elő
adást hoz létre, az n\eg viszont 
ilyen nem lesz. A másságot el kell 
fogadni, de nekem arra kell töre
kednem, hogy a saját húrjaimon 
játszam, hogy azt mondjam ki, 
amit ki kell mondanom, amiért 
felmásztam — Karinthy szavával 
élve— a cirkusz sátorának kupo
lájába. Persze ahhoz, hogy ott elő 
kaphassam a hegedűmet, előbb 
oda fel kell jutni, sok mindent ki 
kell bírni, és nem árt, ha az em
bernek közben nem törik össze a 
hegedűje. Meg az sem árt, ha má
szás közben nem felejti el, hogy 
milyen melódiát akart ott, fenn 
eljátszani...

A beszélgetés nem eddig tartott, 
és őszintén remélem, hogy folytatha
tó, mert bennem már foltolultak a 
kérdések. Például: akkor teszed jól, 
ha elfogadod azt a krimi-horror-rek- 
lám-búfelejtót, amiről magad is tu
dod, hogy hazugság, mert a gyilkost 
nem kapják el; a hajad a csodaszer 
ellenére korpás marad — vagy akkor 
teszed jól, ha tudomásul veszed, 
hogy a világról kapott képed torz tü
kördarabkákból áll, s onnan ordít rád 
a Semmi, sőt nemcsak ordít, hanem 
elnyeléssel fenyeget...?

Vajon művelődés kérdése a 
színházbajárás, vagy csak egy
szerűen létszükséglet? Talán el- 
dönthetnénk, ha
megszámolnánk, hány apa is
métli el magában esténként azt, 
amit Simon Boccanegra a szülői 
felelősség súlyától szinte fuldo
kolva énekel a színpadon, hogy: 
"Istenem, vigyázz a gyermekem
re!" És ha csak kevesen mondják, 
mert sokkal fontosabb gürcölni- 
valójuk akad, akkor igaz volna 
az, hogy az emberi társadalom 
fejlődik?! Méghozzá csak úgy 
magától, véletlenül, mert éppen 
erre tart? Vagy talán a fejlődés 
"törvényszerűsége" azt jelentené, 
hogy szám szerint egyre többen 
vagyunk, egyre többen veszünk 
autót, hogy egyre többen építjük 
azt a Bábel tornyát, amelyről egy
re kevesebben tudjuk, hogy ho
va, merre em elkedik? Ha 
megpróbálod meg- keresni a vá
laszt, lehet, hogy nem fedezel fel 
egyebet, mint amit Micimackó, 
az Észald Sarkot. De valamit ta
lálsz, és ez már több a Semminél. 
Keresni kell, úgy, ahogy Kürthy 
András keresi az utat "lélektől lé
lekig". Erről a bemutatkozásról 
pedig fölös és túlzott udvarias
ság nélkül állíthatom, hogy ré
szemről a szerencse.
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HELIKON

A Kortárs 8. számában Lászlóffy Ala
dár A tornyok mögé elbújik című versét, va
lam int Gittái István Választás, Kísérleti 
nyúl, Jó vásár és Epizódok c±nű kisnovelláit 
olvashatjuk.

A kecskeméti Forrás 8-as száma Visky 
András Számyasoltár című írását és Beke 
György Kántor Lajossal készített interjúját 
(Korunk Galéria Kolozsvár) hozza.

A  Tiszatáj augusztusi számában Beke 
György "Határsértéseink' című szodo-poli- 
tikai írását, Köntös-Szabó Zoltán K. tiszte- 
letes diáriuma című regényrészletét és 
Mózes Attila Egy város brávója és nője című 
novelláját közli. Mózes Attila újabb könyvei
ről címmel Bertha Zoltán ír hosszabb tanul
mányt a lapban.

A z Erdélyi Magyarság tartalomjegyzé
kéből: Czegő Zoltán ígéretek földje; Józsa 
Péter Bosznia "szindróma"; Ijjas Mihály Az 
ukrán-magyar paktum; Pomogáts Béla A 
"trianoni korszak" után; Padányi Viktor Tri
anon; Beke György Balkáni képmutatás;Szé- 
kely A ndrás Bertalan Magyarok 
Horvátországban és Szlovéniában; Botlik Jó
zsef Végveszélyben a drávaszögi magyarság!; 
Fodor Sándor Amitől nem kell tartani; Hu
szár Sándor A visszhangról; Merényi László 
Az 1916-os erdélyi tragédia irodalmunkban;.

Mikó István A román Gulág; Csiky Csaba 
Drótkerítésen belül; Rászlai Tibor Szent Ist
ván a Kárpátokban; Körösi Mária Teleki Pál 
igazsága; Papp Anna Két haza között; Recse- 
nyédi Fekete Miklós Adalék. A Figyelőben 
román parlamenti westemről számol be a 
tudósító.

A Magyar Napló augusztus 20-i száma 
Paul Drumaru magyarul írott Öt nyelvem
lék című prózai írásait, valamint a Németi 
Rudolf fordította Dinnyét szilvával és San
zon című verseit közli.

A Kolozsvár-Külsó Református Egyház
megye Esperesi Hivatalának Gy. Szabó Béla 
Galériájában szeptember 4-én nyűt meg 
Zoltán Katy festészeti kiállítása.

A  Hét augusztus 20-i számának vezér
cikkét Szász János Egy ötszázlejesre címmel 
jegyzi. Jenei Éva "Boldog vagyok, hogy itt 
lehettem " címmel készít interjút Eira Pent- 
tinennel, a kolozsvári egyetem távozó finn 
lektorával, Gáli Ernő Az árulók "árulói" 
címmel ír tanulmányt, Költők utóvédharc
ban dm  alatt Szász János recenzálja Markó 
Béla Kannibál idő, Kovács András Ferenc 
Költözködés és Bállá Zsófia Egy pohár fú 
dm ű verseskönyveit. A lapból kiemelendő 
továbbá Lászlóffy Aladár Erasmus ernyője 
dm ű kisesszéje, Jancsik Pál versei, Fodor 
Sándor Nemzeti kisebbség, együttélő nemze
tiség - vagy államalkotó társnemzet? és Mar
tos Gábor Esély a drót végén dmű írása és

Fábián Ernő A pszeudoegzisztencia kritikusa 
dm ű esszéje. A szám utolsó oldalán Szász 
János hagyományos, ezúttal Unatkozó nyu
gatiak címmel jegyzett naplója.

A Hitel augusztusi számában olvasha
tó Lászlóffy Aladárnak egyébként a Kos
suth Rádióban is elhangzott Hungária-turist 
dm ű verse, Fodor Sándor (Még egyszer) a 
Szentszék mostohagyermekeiről dm ű írása és 
Király László Az irodalom határai című ver
se.

A  debreceni Alföld szeptemberi száma 
Kovács András Ferenc Csokonai-rögtönzés, 
némileg átigazítva dm ű versét, Jakabffy Ta
más A széttartó kontinensek és Visky András 
Hát-ország (K. mint K.) dm ű írását közli.

A  Hungarian Quaterly 130. számában 
olvasható egyebek mellett Cs. Gyímesi Éva 
The Ethnic Excuse dm ű írása.

HIBAIGAZÍTÁS
A Helikon idei 17. számában a Művészet 

vagy tudomány a TÖRTÉNETÍRÁS? c. dkkberf" 
a történetírás múzsája helyesen: Kik5. Kalliopé 
a szónoklás múzsája volt A félreértést egy 
könyveimre irányuló, de kimaradt célzás 
okozta, amely így hangzott volna: Klió, még 
ha sokszor Kalliopé helyettesíti is stb. ... A 
szerző az elnézés miatt — elnézést kér!

: -  -MI I

Szeretni
Várnai Zseni versének első szakasza talál

ható a függőleges 31., vízszintes 35., függőle
ges 24., vízszintes 1., 86. és 32. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. A vers negyedik sora (zárt 
betűk O, I, N). 16. Színészit eg megjelenít 17. 
Sánc. 18. Mozi, románul 19. Félelem nélkül 
cselekszik 21. Terhére vagy. 22. A török gép
kocsik betűjele. 23. Fundamentum. 24. Or
vosság. 25. Lekváros. 27. írásban 
megfogalmaz. 29. Égtájak. 30. Zakatolni 
kezd! 31. Fekete gyémánt 32. A versszak utolsó 
sora (zárt betűk B, L, Á). 34. Francia és. 35. A 
vers második sora (zárt betűkE, N, G). 36. Olasz 
város Térni közelében. 37. Gól nélküli ered
mény. 38. "Az" ideiglenesen kinevezett. 39. 
Princípium. 41. Magyar irodalomtörténész 
(Frigyes, 1856— 1921). 42. A pata és a tülök 
anyaga. 45. IdŐ6b. 46. Üdítő ital. 47. Kegyet
len római császár. 49. Ibsen-dráma. 53. Szer
vezeti egyed. 54. Izomrögzítő szalag. 55. 
Csíkokra vág. 59. Nói név, Sandrock személy
neve. 60. A 64. sorba rejtett város folyója. 61. 
Tágabb körűvé tesz. 63. A legkisebb folyóvíz. 
65. A zsírbontásnál nyert zsírsavkeverék fo
lyós része. 67. Kilogramm. 69. Norvég férfi
név. 70. Egészen friss. 71. Szelindek 72 Mi se, 
..., ók se. 73. Tapintat franciául. 74. Költe
mény. 75. A szalonkák rendjébe tartozó mo
csári madár. 77. Néma Géza! 78. Durva 
megszólítás. 79. Holt nyelv. 81. Semmi sem 
köti le az érdeklődést 83. Színvonal. 85. Ön

kéntes segítőtársakból összeállt munkakö
zösség. 86. A vers ötödik és hatodik sora (zárt 
betűk Z, S).

FÜGGŐLEGES: 1. Buborékhalmaz. 2. 
Másnak a fensőbbségét elismerő magatartás.
3. Tantárgy, diáknyelven. 4. Történelmi idő
szak 5. Hull a könnye. 6. A múlt idő jele. 7. 
Fonetikus mássalhangzó. 8. Piád kereskedő. 
9. Latin tagadás. 10. Azonos betűk 11. Az Egy 
pohár víz szerzője. 12. Nikkel vegyjele. 13. "... 
pásztorok királya"—János vitéz. 14 Női név. 
15. Giovanni Antonio de'...: olasz építész és 
szobrász, a lombard korareneszánsz fontos 
képviselője. 20.... és gyalázat nagyon meg
botránkoztató dolog. 22. Labdajáték 31. A 
vers első sora (zárt betűk E, Z, É). 33. Mint a 
12. számú sor. 35.-Színpadias sóhaj. 38. Lehul
lott száraz lomb. 40. Mexikói város. 43. Az 
életpálya. 44. Úgynevezett. 45. Tempó. 48. 
Enni ad. 50. Annyi mint 51. Leányka név. 52 
Város Olaszországban, az Adriai-tenger apró 
szigetein. 56. Élelmez. 57. Díszítsz. 58. Vonal, 
románul. 62 Hátul segít! 64 Város Németor
szág nyugati részén. 65. Szibériai folyó. 66. 
Rejtvény, talány. 67. Kör alakú tárgy. 68. Épü
letek falában üvegezett táblákkal elzárható 
nyílás. 70. Mocsárgáz. 73. Televízió. 74. Egy
kor volt 75. Liba. 76. A fogadására. 78. Folyé
kony. 79. Nagyapáink mértékegysége. 80. 
Időegység. 82 Előzmény. 83. Asszony lett a 
lányból. 84. Csont latinul. 85. Elől küld!

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 18. számában közölt, Intelem dm ű rejt
vény megfejtése: Az önzés, melyre jogot adtál,/ előbb sír, 
aztán követel,/ boldog akar lenni, ha célját/ romlásod
dal éri is el.
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