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KIRÁLY LÁSZLÓ

Mondatok
Eléggé lehangoló, mond

hatni reményvesztett és gonosz 
tél után jegyzem e néhány sort, 
melyek nem akarnak megszü
letni, mert szinte röstellni való 
a nyomasztó európai hangulat
ban e földrész talán legszebb, s 
talán egyetlen igazi tavaszára 
emlékeztetni.

Dehát volt ilyen, hihetetlen, 
hogy volt valódi, egységes, eu
rópai méretűnek mondható fia
talos remény.

Széchenyi naplójában ez áll 
1848. március tizenötödikéről:

"Ferencz-Károly hajón 
Bécsbe. Én nagy tollal. Lelkese
dés. Lobogók és üdvlövések fo- 
gadnak. A Jágerzeilén 
kikötöttünk. Kossuthot virág
gal hintik el, exaltált nők, len
gyelek és olaszok karoigatják. 
En kocsin Kossuthnét viszem, a 
ki egész testében remeg. Kos
suthot diadalmenetben Károly 
főherczeg hotelbe kisérik (...) — 
Mit lehet tenni? Kossuthot és 
Batthyányt kell támogatni. El 
kell némulni minden gyűlölet
nek, ellenszenvnek, egyéni am- 
bitiónak."

Mit lehet tenni?
Kisebb, nagyobb hatalmak 

és — teljesen hatalom nélküli 
— kétségbeesettek, szülőföld
jükről elűzöttek gondolkodhat
nak el nap-nap után ezen az 
ünnepieden kérdésen.

Miközben vígan el lehet 
torlaszolni Európa legnagyobb 
folyóját — mi több, el is lehet 
lopni félig-meddig —, a pa
rancsra tett nemi erőszakról és 
gyilkosságokról nem is szólva.

Hol vagy, Európa tavasza, 
egyeüen igazi ifjúságunk? — 
kérdezem a megszégyenített 
Kolozsváron —, hol vagy, mert 
minekünk most is, mindenek 
ellenére, rád kell gondolnunk, 
mint egyik legtisztább s legna
gyobb büszkeségünkre...

Györkös Mányi Albert metszete

• Markó Béla versei
• Kisgyörgy Réka: Száz sor magány
• Szócs István: Honnan nézve 

vagyunk mások?
• Szilágyi István: Mozikavalkád...
• Szöveggyűjtemény: Füst Milán, 

Radnóti Miklós

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Mert vannak, 
akik irigyelnek
Én vagyok a megfagyott gyermek, 
s vannak, kik így is irigyelnek, 
kihúzom hát magam egy kissé, 
ahhoz mérten mindenképp hőssé.

Vagyok a félig nyúzott kecske 
a rézerdőben elfeledve — 
hát nem irigyelnek ezért is?
Ha így áll, hát izzadunk vért is!

Vagyok legyőzött megalázva, 
kinek diktálták: hol a háza, 
mekkora fekhely, sírhely s évi, 
lelki betevő dukál néki,

becsapott ajtó, betört ablak, 
kinek feltételeket szabtak 
s mert mégsem úgy alakul végül, 
megpukkadnak, a képük kékül.

Jól van, gót vagyok és kihaltam, 
gepida — beolvadt avarban, 
de ők még ennyit sem akarnak: 
csak lyuk leszek, ha kivakamak.

Nézem a temetőtetőről: 
hogyan is él, ki beleőrül — 
nem azok szenvednek, kik nyelnek, 
hanem kik izzón irigyelnek.

VISKY ANDRÁS

Mátyás hol van?
Király születése napját ünnepeljük. Nagy 

király, azt mondják, legenda övezi nagyszerű 
személyét. De hol van az ünnepelt? Fájlalja, 
nem lehet körünkben, országos ügyek akadá
lyozzák.

Hogy itt volna köztünk éber szelleme, a 
jeles, a bölcs, a tréfás? Nos attól tartok, ünnep 
ide, ünnep oda, ezzel a fordulattal itt, most a 
kiváló uralkodó szülőházában nem élhetünk. 
Rosszkedvű kor szült e világra bennünket, ál
lapíthatnánk meg finnyásan, és távolságtartó
» » » >  >  folytatás a 3. oldalon
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A z E rd ély i T udom ányos F ü zetek  új sorozata
(Befejező rész)
A György Lajos németországi tanul

mányúját (1927—1928) követő évekről szóló 
fejezet arra nyújt példázatot, hogy miként be
csülték meg és hasznosították az egyházak te
hetséges embereiket. György Lajos 1928-ban 
már egyetemi tanszéket érdemelt volna, s az 
egyházak, ha egyetemet nem is létesíthettek, de 
egy tanszékfélét igen. Megtették a tudóst a ma
gyar egyetemi és főiskolai hallgatók tanul
mányi igazgatójának. Foglalkoznia kellett a 
diákok szociális gondjaival, s főleg továbbkép
zésével, anyanyelvi kultúrájával. Kurzusokat 
és szemináriumokat szervezett. 1929-től a Lyce
um könyvtár igazgatójaként állandó székhely
hez, kutatóközponthoz jutott. A feladatvállalás 
kiszélesítését, országossá tételét jelentette a 
Márton Áronnal közösen indított Erdélyi Iskola 
című neveléstudományi folyóirat.

Az utolsó előtti fejezet a tudo
mányszervezőt állítja elénk, az 1930-ban újjá
alakult EME főtitkárát és az Erdélyi Múzeum 
újraindítóját, nyolc vándorgyűlés megszerve- 
zőjét,emlékkönyvek szerkesztőjét. Majd az 
1940-es évek egyetemi tanára, a Diákvédő Hi
vatal vezetője, az Erdélyi Tudományos Intézet 
egyik irányítója kerül bemutatásra. 1944 őszén 
ő az egyetem helybenmaradásának egyik hir
detője, 1945-től a Bolyai Tudományegyetem el
ső prorektora. Az EME ismételt újraindításáért 
is igazgató választmányi tagként sokat tesz. 
Aztán jönnek a már Nagy Géza életéből is is
mert "leleplezések", félreállítások, 1948 nyarán 
még a Lyceum könyvtártól is megfosztják. Ta
lán csak súlyos betegsége, s 1950-ben bekövet
kezett halála mentette meg a további 
"számonkérésektől".

A monográfia legtömörebb fejezete az utol
só: György Lajos tudósi örökségének számba
vétele. A magyar pozitivizmus termékeny 
hagyományait folytató filológus alkatú iroda
lomtörténészként főleg a tárgytörténeti kuta
tásban hozott újat A magyar regény előzményei 
(1941) című monografikus kötete alapvető 
munka, elismerését az akadémiai tagság is je
lezte Jelentős még anekdota-kutatása, -kiadása 
és a műfajról írt összegező tanulmánya. Mara- 
dandóak művelődéstörténeti, különösen 
könyvtártörténeti dolgozatai. Bibliográfusként 
a romániai magyar könyvkiadás első számba- 
vevője.

Antal Árpád ezzel a dolgozatával mintát 
alkotott: vajha minél több jeles elődünkről je
lenne meg ilyen monográfia ebben a sorozat
ban!

A 211. szám Imreh István értekezése: A 
fejedelmi gazdálkodás Bethlen Gábor idejében (Ko
lozsvár, 1992.891.). Hogy Bethlen mit tett Erdé
lyért, művelődésünkért, azt sokszor leírták. 
Hogy miként tehette ezt meg, arról sokkal ke
vesebb szó esett. Imreh István most éppen ezt 
az alig ismert kérdéskört veszi vizsgálat alá. 
Kiderül belőle: Bethlen a gazdaságpolitikában 
is rendkívüli tehetség volt Világviszonylatban 
kedvezőtlen körülmények között egy összezi
lált országos gazdaságot pár év alatt talpra tu
dott állítani. S ez nem tanácsadók, kancellárok 
érdeme, szinte kizárólag a fejedelem tartotta 
kezében az egész gazdasági vezetést.

Imreh István dolgozata a Bethlen szüle
tésének 400. évfordulójára 1980-ban összeállí
tott — s politikai okokból letiltott — 
monográfia része lett volna. Hat fejezetben igen 
alaposan, a szakemberek igényszintjén érteke
zik a kérdésről.

Az első fejezet a Bethlen előtti "megromlott 
Erdély"-t mutatja be, ennek igen elmaradt, a

nyugati fejlődés XII. századi szintjén megre
kedt gazdaságát Mint a második fejezet érzé
kelteti, a XVII. századi Kelet-Európa kiesik a 
kontinens fejlődésének fő sodrából, itt nincse
nek meg a társadalmi rendszerváltás feltételei. 
A polgárosodás helyett refeudalizálódás törté
nik. A környező országok e korszak átvészelé
sére rendezkednek be, a bethleni Erdély 
kivételt képez. A harmadik fejezetből derül ki 
Bethlen zsenialitása: miként állítja a gazdasá
got a központosított állam vezetés, közvetve Er- 
délyország szolgálatába. Felismeri, hogy a 
termeléshez béke kell. Ezt a töröktől pénzen, 
ajándékkal kell megvásárolni, a némettel szem
ben pedig fegyverrel lehet megvédeni. Mind
kettőhöz pénzre van szükség, amit a 
hagyományos feudális gazdálkodással nem le
het előteremteni. Míg a gazdasági átállást nyu
gaton a polgárság kezdeményezi, harcolja ki, 
Erdélyben Bethlen — a lényegében feudális 
uralkodó — nyit rést a polgári gazdálkodás 
felé. A következő három terjedelmes fejezet 
adatok tükrében a gazdasági szférákat veszi 
nagyító alá.

Mire költött Bethlen? Abékesség megvásár
lására. Sikerült a töröknek fizetett adót 15 ezer
ről 10 ezer aranyra csökkentenie. Persze az 
ajándékok ennek a többszörösét tették ki. Kato
nasága főleg zsoldosokból állt 17 ezer lovas, 4 
ezer gyalogos, valamint darabontok. Ezek igé
nyelték a legnagyobb kiadást. Mert bár saját 
felszerelésükkel harcoltak, kellett élelmezni, öl
töztetni őket. A tűzfegyverek, lőpor, igavonók 
biztosítása tekintélyes összegre rúgott. Aztán a 
várakat, erődítményeket állandóan rendben 
kellett tartani, újjáépíteni. Előtte egy fejedelem 
sem építkezett ennyit. Fehérvár, Déva, Fogaras, 
Szamosújvár, Várad viseli keze nyomát. S az 
építkezésekhez idegen szakembereket is szer
ződtet tervezőket, díszítőket, kőfaragókat, kő
műveseket, ácsokat. Nem fukarkodik a 
fényűzési cikkek beszerzésével, a pompával 
sem, mert ez a fejedelem, az állam tekintélyét 
biztosítja. Az aranykornak külső látszatja is 
van. Ugyanakkor a művelődésről sem feledke
zik meg. Könyvtárat alapít, keresteti a Corviná
kat Megteremti a híres kollégiumot, nyomdát 
létesít, sőt muzsikusokat is tart.

A jövedelemforrásoknak sokkal kevesebb 
nyoma maradt Ezek azonban mindig biztosí
tották a pozitív mérleget. Bethlen nem költött 
többet, mint amennyit a jövedelmek fedeztek. 
A pénzügyeket közvetlenül a kincstartó irányí
totta.

Az elszámolások ellenőrzésére exactorokat 
küldött ki. Az adózás megreformálásában 
Bethlen keveset tehetett, mert ez az egész ren
diséget felbolygatta volna. De az adók jól szer-

Papp László: Falikép
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vezett, pontos behajtása biztos pénzalaphoz 
juttatta. Sokszor az adó elengedésével ösztön
zött. A tized, a harmincad vám vagy annak 
indokolt megszüntetése, az egyedárusítási jog 
bevezetése bizonyos termékekre hol közvetle
nül, hol közvetve jövedelmet biztosított. A bá
nyászat, a pénzverés szintén gazdagította a 
kincstárt. Az elődöktől elpazarolt állami java
kat, birtokokat is igyekezett visszaszerezni. Ó 
csak ritkán élt az adományozással.

Különösen tanulságos az egyes gazdasági 
ágakban megfigyelni Bethlen újításait. A mező- 
gazdaságban a letelepítés, a népsűrűség növe
lése, a szökött jobbágyok befogadása a 
fejedelmi birtokokra szembetűnő. Biztosítja a 
feltörekvő jobbágysarjak taníttatási szabad
ságát. A fejedelmi birtokokon még nem tud 
nagyüzemi jellegű gazdálkodást kialakítani, de
— udvarbíróit részletes instrukciókkal látva el
— igyekszik azokat jövedelmezővé tenni. Nagy 
gondot fordít az állattenyésztésre, szőlőter
mesztésre is. A városi polgárságot gazdasági 
törekvéseiben támogatja, főleg a kézműveseket 
becsüli, ugyanakkor a céhek monopóliumát 
külföldi mesteremberek betelepítésével töri 
meg. A hamis és gyenge pénzérmék kiküszöbö
lésére 1625-ben jó pénzt veret, a régit betiltja. 
Beleszól az árszabályozásba is. Egyes termékek 
árát megszabja, másokét limitálja. Gondosko
dik a minőség szerinti árdifferenciálásról is. A 
belső kereskedelemben újdonság volt, hogy az 
addig lenézett, sőt megvetett kereskedőket ő 
becsülte. Igyekezett árubőséget, versenyt te
remteni. Pártfogolta a török, zsidó, örmény, 
szerb kalmárokat. A külkereskedelemben a 
környező kis és nagy országok képezték a fő 
partnert. Mindenekelőtt a török és a német.De 
még a távolabb eső Velencének is adott el szar
vasmarhát, nyersanyagokat. Bármennyire is 
ügyesen kereskedett: a kivitel szintje nem tudta 
meghaladni a behozatalét.

Bethlen tehát jó gazda volt, értett a sáfárko
dáshoz. Az országot saját birtokának tekintve 
megtanulta a gazdasági jelenségek átfogó érté
kelését, s a lehetőségekhez képest igyekezett 
kedvező irányba befolyásolni azokat. Halála
kor virágzó Erdélyt, kiegyensúlyozott gazdasá
got hagyott maga után.

A 209. füzet a Kolozsvári Református Kol
légium öregdiákjai, a 210. füzet a Gyulafehér
vári Római Katolikus Érsekség, a 211. füzet 
pedig dr.Kéri Zoltán anyagi támogatásával je
lent meg.

GAAL GYÖRGY
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nagyvonalúsággal, s ez önmagunk felmentése 
is volna egyszersmind. Ma azonban, az emléke
ző ünnep idejére ne tegyük mégsem. Inkább 
tegyük fel a kérdést tisztességet tevő magama
gunknak, vajon mi az, ami tartósan megkészít
heti helyét az örömnek, s az emlékező napok 
önkéntelen részévé válhat?

Kérdezni, és jól — nehéz.
Mátyás király igazságos uralkodó hírében 

állott
Mi az igazság? Az igazság — az egy szó. 

Egy kisajátítható és összetörhető, a négy szelek 
irányában szerte szórható, gyönge szerzet. Van 
én-igazság és te-igazság, vannak az "azok" és az 
"ők", akik nem mi vagyunk, következésképpen 
saját igazsággal rendelkeznek , amely egy, 
avagy a másik oldalról tekintve, annak éppen az 
ellenkezője. Az igazság éles lövedék, mely meg
sebez, de nem kötöz be, elvérezni hagy a csata
mezőn.

Akkor tehát mi a megoldás?
Nincs megoldás. Amennyiben pedig megol

dás volna, az is csak egy szó. "Szó, szó, szó..." 
Amiértis rossz a kedvünk, a tréfa messze elke
rül.

Hogyan volt ez Mátyás korában? Nem így 
volt Mátyás korában az igazság egy személy 
volt Volt? Igaztalan múltidő, mert ez nem akkor 
volt és azóta sem, akkor így volt, tudjuk, ám így 
van ez azóta is. Ki volt az igazság? Mátyás? 
Nem. Minden bizonnyal nem Mátyás, az ural
kodó volt az igazság, nem Mátyás uralkodott az 
igazság eszméje felett, mert akkor kisajátított és 
hatalmi igazság volt volna és másról, mondjuk, 
elvakult zsarnokról tudósítana a kortársi véle
kedés. A nagyhatalmú király felett a nagyobb 
hatalmú igazság regnált A kegyelem pillanata
iban legalábbis.

A királyról szóló történetek ezért tréfásak. 
Az igazság színrelépése örömszerző pillanat. 
Van igazság! — nyugszunk meg és derülünk 
jókedvre.

Mi az igazság? Nem szó — személy. Rossz
kedvű korunkban szavak vannak, igazságnak 
azonban írmagja sem. Az én igazságom van, 
meg a te igazságod, s ez folyamatos szembenál
lást szül, szüntelen hadakozást, a saját-igazsá
gok elgyötrő érvényrejuttatását, éjt s nappalt, 
hétköznapot és ünnepet eggyé téve. Szavak 
vannak, hatalmiak,sérelmiek—ember nincs. Itt 
tartunk most, urunk és királyunk ötszázötvene
dik születése napján.

Hol van Mátyás? Nincs itt. A homályt ked
velő, fondorkodó igazságnak van barlangja, mi
ként a rókáknak, a pillanatnyiban fogant és 
nyomtalanul tovareppenő igazságoknak van 
fészke, miként az égimadaraknak, ám az Igaz
ságnak nincs hova fejét lehajtania.

Mátyás a jeles, a bölcs, az elmés — kortársi 
elfogultság, reneszánsz legendárium, igen? Te
gyük fel, igen. Mindazonáltal a rólunk szóló 
legendák is rólunk szólnak és bennünket jelen
tenek.

Hol van Mátyás? Nem lehet körünkben, fáj
dalom, országos ügyek akadályozzák. Kolozs
vár város főterén van éppen, kedvenc hard 
lován ül, ott van vele Magyar Balázs hadvezér, 
Kinizsi Pál temesi bán, Szapolyai János nádor és 
Báthory István erdélyi vajda. Minket figyel. És 
ez nem tűr halasztást.

Isten éltesse sokáig!

Elhangzott a Mátyás-szül6házban a Mátyás ki
rály születésének 550. évfordulójára rendezett Re
neszánsz gyöngyszemek című rendezvényen.

(

KISGYÖRGY RÉKA

Kedd,
január
huszon
nyolc
1. Kedd délután volt,
2. szüret sem volt aznap,
3. nem látogattak kóbor seregek,
4. a tatárok rég megtelepültek
5. távol az Öböltől,
6. a Krím-félsziget felett.
7. Nem történt semmi,
8. ami leírható,
9. nem fájtak sebeim,
10. minden volt a Minden:
11. kibírható.
12. Ebédem: rizsfelfújt,
13. a torkom tele volt,
14. gyerekem egyetlen,
15. védtelen,
16. nyaka elvágható.
17. Aznap, január huszonnyolc,
18. minden szabad volt.
19. Választanom sem kellett,
20. minden válasz szabadon
21. továbbfontolható.
22. Azaz, hazudnom nem illik,
23. feladat várt reám,
24. konyhám büdösödött,
25. másnap ebédre
26. két sárkány fejét
27. s pikkelyes potrohát
28. kellett a kuktába gyömöszölnöm...
29. Milyen kár.
30. Nap mint nap
31. új feladatokat ró az emberre 

a világ.
32. Pedig csak feküdni
33. szerettem volna,
34. s horgolni
35. pár piros pántlikát...
36. Kötögettem a vüág palástját.
37. Szóval, mondom, ennyi volt.
38. Dühös sem voltam,
39. csak szomorú —
40. Keserves egy kedd délután.
41. Ágyamból, ahonnan
42. jól látni a belváros tetősorát,
43. vércsík indult, s
44. tyúklábnyomok vezettek
45. a cukrászdák felé az ablakon át.
46. Noshát, MEGÖLTEK.
47. Ez volt az első gondolatom.
48. Aztán meg az, hogy
49. ilyenkor, téltájt
50. folyik a komoly feldolgozás.
51. S ez már a TÚLVILÁG.
52. Hasam felhasították, s
53. mészáros mesterkezek
54. darálják zsigereim,
55. sózzák az oldalbordám.
56. Hajamból parókát készítenek,

57. hajtűk a csillagok,
58. metszett zöld szemem
59. egy tálon villog,
60. nincs huncut facérkodás.
61. Ruhára sem kell költenem,
62. ha mégis fölkelek,
63. a fekete listán mint
64. trancsírozandó anyag,
65. úgy szerepelek.
66. Áz egzisztencialisták tudták,
67. mit gondoljanak,
68. égnek a kandeláberek,
69. a sarmasági koporsókészítő
70. ácsok meg ŐK,
71. — mondjuk, Kierkegaard —
72. jó szakemberek.
73. Teljes a munka,
74. minden soromért egy évet 

vegyenek!
75. Fogat fogért,
76. az jár jobban, aki sehova
77. soha nem siet.
78. Fülemből mirrha nő,
79. két mellem jonathán,
80. lábszárcsontom egy hodáki
81. parasztkézben
82. husángnak megteszi
83. talán.
84. Hallom a hópelyhek surranását,
85. mit vigaszul
86. VALAKI nekünk szánt
87. ODAÁT.
88. A belvárosi kémények füstje
89. — szintén vigaszul—
90. a Véneknek hirdet lakomát.
91. Csak mozdulnom ne kellene,
92. csak ne tudnám, még mi vár,
93. csak födne be hiánytalanul
94. az általam szőtt-kötött vérvörös 

palást.
95. Csak ne tudnám, hogy élek
96. IDEÁT-ODAÁT,
97. hogy pörkölt sárkány
98. vagy rizsfelfújt leszek
99. a démonok pompázó
100. barokk, telített asztalán.

zi. A fA
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Születésnapomra: 
stockholmi ősz
Lehettem volna svéd, lehettem volna 
a svéd utcákon régi ismerős, 
hol svéd a szél, és svédül jő  az ősz, 
s ha lányom lenne, csak svédül dalolna,

s ha fiam lenne, svédül beszélgetnénk, 
rakosgatnánk színes svéd könyveket, 
megbámulnánk az idegeneket, 
s egy svéd asszonnyal nagyokat nevetnénk,

it t  lennék itthon, ahol nem vagyok, 
esténként becsuknám az ablakot, 
svéd múltra gondolnék és svéd jövőre,

vagy arra sem, csak hallgatnám a két 
gyermek szöszmötölését, s hogy a svéd 
csend egyszer majd magába zár örökre...

Stockholm, 1992. szeptember 8.

Enteriőr: a svéd haza
Cigarettáznak a betűk:parányi 
fehér karikát fújnak, míg a szürke 
ég szürke esőt szór a szürke fűre, 
hát most kellene hirtelen megállni

egy ház előtt, hol bent a szőke svédek 
újságot olvasnak, vagy jámak-kelnek 
régi bútorok közt, kenyeret szelnek, 
és csorgatják reá a szőke mézet,

nézném őket a növekvő homályból, 
hogy szinte csak szőke hajuk világol, 
s hogy szikráznak a mézes kényér-morzsák,

majd elnyugosznak: önmaguk kioltják, 
mert későn virrad, és korán sötétül, 
s a kinti táj sosem tanul meg svédül.

Stockholm, 1992. szeptember 9.

MARKÓ BÉLA

Szigligeti áhítat
Madárfüttyök: színes üveggolyók 
gurulnak szét a fák közt reggelente, 
ha még nem jön ébrenlét a szememre, 
s még lelnék bőven álmodni valót,

míg ugrálnak kint vígan füttyögetve 
a tarka torkú feketerigók, 
s egymás csőréből kapkodják a szót, 
mintha olyan sok mondandójuk lenne,

amennyi nekem tán sohase volt, 
mintha a fü tty most madarat keresne, 
és egy-egy füttyből madár kerekedne,

így kéne írni s élni is a jót,
mert nem belőlem szökken át a versbe,
de én bolyongok mindhalálig benne...

Szigliget, 1992. augusztus 15.

Löwith Egon szobra

VERSEI

Erdélyi utazások
Lebeg a vizek fölött, 
a hegyek, a dombok, a mezők fölött, 
a zörgő pléhtányérok fölött 
az erdélyi macskahűség, 
a testétől elválasztott 
macskalélek.

Fekszik az éjszakai aszfaltútokon 
az elgázolt macskák teteme, 
a széttaposott szemgolyók, 
a kifordult belek: 
átsurranások, átszökellések, 
átosonások maradványai.

Puhán szalad a gumikerék 
boldog egerek sorfala között, 
útszéli fákat fényesítve, 
a lassan mindent betakaró, 
sárguló kukoricával mintás 
erdélyi macskabundán.

Nem a gazdához, csak a házhoz 
köt ez az olthatatlan vágy már, 
szétfújja a szél a gerendákat, 
mint a szalmaszálat, 
vissza-visszanézek, lassul futásom: 
jó vadászatot, kóbor macskák!

Marosvásárhely, 1991. október 20.

Aggteleki példázat a szerelemről
Csak úgy, ahogy a cseppkő
lent a barna üregekben,
csak olyan lassan élni,
hogy már holtnak lássanak,
a lángokat eloltani,
a robbanásokat visszafojtani,
az izmok vibrálását
hideg tenyérrel elcsitítani,
a remegő idegeket leszorítani,
ahogy a lentről felfelé
cseppenként növekvő alakzatok
reménykednek, hogy egyszer összeforrnak,
végtelen lassúsággal közeledni a célhoz,
ahogy egy-egy sötétvörös vércsepp
átúszik az ereken,
ahogy a fájdalom
nyugodtan, türelmesen vándorol bennünk,
ahogy nem romlik s nem javul
egyik napról a másikra semmi,
ahogy egy hatalmas barlangrendszer
időnként kikínlódik néhány áttetsző
vízmorzsát a kövek hegyén,
ilyen lassan kellene szeretnünk egymást,
talán millió esztendő is eltelik,
amíg szájunk egymáshoz ér,
így kellene vágyakoznunk,
mert minden mindennel találkozik,
ha majd a két test egymásra lel:
a sztalagtit
és a sztalagmit.

Szigliget, 1992. augusztus 14.
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KUKKOLÓ
Kóbor farkaskölykök
Sokan — talán túl sokan — írtak már (én is) apró gyerekek

ről, akik falkába szerveződve, kilesve a kedvező helyet és 
időpontot, megtámadják a békés és/tehát gyanútlan, kivétel 
nélkül mindig magányos járókelőt, aztán vagy bejön nekik a 
többé-kevésbé véres szórakozás, esetleg markecolás, vagy sem, 
de ők semmi esetre nem viszik el a balhét, mert hát kiskorúak, 
s felelősségre is csupán egy-két pofon erejéig lehet vonni őket

Hallottam olyan esetről is, amikor egy-egy jól megtermett 
kamasz az iskolából hazaigyekvő kisebbeket zsarolta azzal, 
hogy ha nem váltják meg magukat némi pénzzel, akkor... nos 
akkor...A folytatást könnyű kitalálni. És a minap mutatták a 
tévében az orosz rendőrség által kameravégre kapott, "kifejlett" 
maffiózókat tevékenykedés közben, akik előzőleg, "kevés ha
szon" fejében fölajánlották védnökségüket a tulajdonos kiske
reskedőknek, de ezek nem akartak tejelni. Aztán megnézhették 
magúkat' Láthattuk.

Olvastam Dél-Amerikában lézengő kiskorúakról (mintegy 
hét-nyolcmillióra tehető a számuk), akiket elhagytak vagy el
hanyagolnak szüleik, többnyire AIDS-ben s egyéb, "ártalmatla
nabb" kórban szenvednek, egészen zsenge koruktól űzik a 
promiszkuis prostitúciót, nemre való tekintet nélkül, időnként 
falkában lepik el a nagyvárosok fényűzőbb negyedeit, s még jó, 
ha csak zsebmetszenek, üzletekből csennek el ezt-azt, ám sok
szor lakásokba besurranó tolvajnak is felhasználják őket idő
sebb társaik, s miközben így járják szorgalmasan az élet 
iskoláját, nőnek, nődögéinek, szép izmos bűnözőkké csepered
nek; már azok, akik betegségeikkel együtt megérik e kort Nincs 
mit tenni ellenük, társadalmilag nincs mit tenni, kevés a javító- 
intézet, a menhely, a kórház, s különben is: megszöknek. Nincs 
mit tenni velük, értük, ellenük. Azaz mégis...

Egyik öregember ismerősömet megrugdosták a Sétatéren. 
(Úgy kell neki, miért sétál este!) Barátom kisfián (aki egyébként 
nem gyenge gyerek, karatézik, miegymás) elegáns sportkabát 
volt, s a hasonló korúakból álló kölyökfalka fényes nappal 
körbeállván, bebizonyította neki, hogy az a ruhadarab rajtuk 
jobban áll. Mit tehetett: belátta, levetette, átnyújtotta, mert az 
eredmény mindenképpen ugyanaz lett volna, néhány ökölcsa
pással nyomatékosítva. (Úgy kell neki, minek az elegáns ka
bát!)

Barátomhoz igyekeztem, vásároltam egy üveg vodkát, óva
tosan csúsztattam talpamat a tömbházközi félsikátor megfa
gyott haván, amikor hat-nyolc, nem is rosszul öltözött 
kisgyerek állta utamat, apró öklükkel döfködtek felém, lábuk
kal sípcsontomat célozgatták. A két legnagyobb sem lehetett 
idősebb tizenkét éves fiamnál. Először kinevettem őket, de 
aztán egyre kevésbé tűnt mindez tréfának. Az üveget óva 
gyorsítottam, hogy mielőbb elérjem a lépcsőházat, de az apró 
farkasok, látván, nem védekezem, egyre merészebbek lettek,és 
én, már futtomban, rádöbbentem, hogy ha elcsúszom, csúnyán 
megtaposhatnak az ebadtái. Bizony féltem, hogy megpocsékol
nak. Es féltem kicsit ütni, mert akkor méginkább vérszemet 
kapnak. És féltem nagyot ütni, nehogy helyrehozhatatlan kárt 
tegyek bennük. Aztán muszáj volt... Nagyot, bizony nagyot 
ütöttem az egyik termetesebb kölyök homlokára (kevésbé veszé
lyes!), az öklöm véresre horzsolódott, de még mielőtt kinyúlt 
volna, a másik nagyobb karate-rúgással célozta meg az államat. 
Jól felrúgott, de nem túl erősen, ezért idejében elkaphattam a 
bokáját, s a közeli palánkhoz vágtam, miközben vele egykorú 
fiam járt az eszemben. Erre a kicsik elszeleltek, s én is izgatottan 
kerestem a tömbházbejáratot, mert akkor már az ötlött fel 
bennem, hátha ez csak az előőrs, valahol meglapulva bátyjuk, 
netán apjuk leselkedik. Az emeleti ablakok nem tárultak, ha ki 
látta a jelenetet, azt hihette, játék. Az volt, eszelős játék, józan, 
gondolkodó felnőttek, rendőrök nélkül, társadalmi magány
ban, közönyben fogant társadalmi játék. Ezek a magukra ma
radt farkaskölykök meg csak nőnek, nődögéinek, szép, kifejlett 
ifjakká cseperednek, s akkor már nem vétik el az állkapcsot. 
Nincs mit tenni velük, értük, ellenük. Azaz mégis?...

Egyébként tudjátok-e, mi a sorsuk a hasonló gyerekeknek 
Dél-Amerikában? Küödűc őket, mint a kóbor farkasokat! Bizony 
mondom néktek.

MÓZES ATTILA

EGYED EMESE 

Történik valami
mint fonnyadó szavak közt fürge csönd 
mint könyvek feszes tarkóján a por 
mint lángok közt a főnix véres árnya

mintvén ha karját imádságra tárja 
zuhogó fényben mintha elborul 
az álmodozás félvilága lassú

osztású éje vagy a lassú nincsen

hárságak ingó ingatag békéje 
mint félénk mozgású kopár tavasz 
mint sírás mélybe lopva vasbilincsben

úgy vélem sejtem bár elmondani 
mint ja jt nehéz történik valami 
kellettem hozzá nem kellettem hozzá

HORNYÁK JÓZSEF

KÚPVIRÁG
Kérlek szépen, valami országos 

rendezvény volt, és nem volt kötött 
téma: Blényi virágcsendéletet vitt 
be. Megtörtént a rosta, utána a be
sorolás, és a képek elhelyezésében 
is sikerült egyezségre jutniok — 
Blényi képét elismerés övezte, nála 
az a vélemény alakult ki, tegyék a 
képét falközépre, szembe a bejárat
tal. Szólították Manuszt, ő vitte a 
létráját, felrakta a képeket; a válo
gatók ezzel teljesítették a megbíza
tásukat, és a kiállítást ott hagyták 
megnyitásra előkészítve. Délben 
pártbeliek meg tanácsi helyettes 
osztályvezetők érkeztek, rájuk há
rult, hogy a kiállított képeket min
denféle szempontnak még egyszer 
alávessék. Akadt köztük valaki, ő 
egyre a Blényi-képnél forgolódott. 
A végén kibökte: mit csináljon, ha 
egyáltalán nincs ínyére ez a csend
élet. Hozzátette azonban: nem tud
ná megfogalmazni az okát. 
Tudatosnak találja: valamiért eltú
lozva irányzatos. Visszatér még 
hozzá, mindenesetre. Hervadt az 
összes virág! — kiáltotta egyszerre, 
egy nehéz akadályon túllevő sprin
ter sugárzásával — homlokából a 
ráncokat hagyta könnyedén elszé- 
ledni. Hogy neked micsoda sze
med van! Akadt rögtön alájátszó. 
De sündörögtek hozzá más álmél- 
kodók is. Közben egyfolytában 
egyezkedtek: mi kerüljön akkor a 
Blényi helyébe; mégiscsak a leg
szembetűnőbb falrészről lenne szó. 
Intettek Manusznak, jöjjön, vegye 
le a csendéletet. A teremőr egyen
súlyozott a kampósával: rúd ez, ha
sonló ahhoz — kunkorított acélvég 
van rajta —, amivel a juhász kifogja 
a nyájból a lestrapált berbécse

ket —; a Blényi padlóra került, egy 
másik kép fel a helyére. Dehát most 
mi mit végeztünk? Új bizottsági tag 
óvakodott az előtérbe. Emberek! 
Ezen a képen a megveszekedett 
cserje összes ága a legsatnyábbig 
szúróka. Odatekintettek: és való
ban, azon, amit a látvány nyújtott, 
nem lehetett elrévedezni. Kicsi, dü
hös bajonettek meredtek az ághe
gyekről rájuk, — így is fel lehetett 
fogni. Tudják, hogy még bajuk lett 
volna? A teremőr látta a zavartsá- 
got. A többitől elhúzódva egy 
olyan zsűriző szemlélődött, akihez 
neki bizalma volt. Hozzá ment. 
Nem tetszik megharagudni? Sose 
avatkoznék az önök dolgába, távol 
áll tőlem. De ez a Blényi-csokor! 
Olyan ez a virág: ahogy a bimbó 
feslik, csapja hátra a sziromleveleit. 
Nyitogatja magát, de felül csak boj
tot hagy. Mint a lány, amikor szoro
san a füle mögé simítja a haját, és 
elöl kiviláglik a komolykodó hom
lok. Kúpvirág a neve ennek. Rud- 
beckia, hivatalosan. Hallják, mit 
mond Manusz? A megszólított a 
többiekhez közeledett. De igaza 
van neki: a Blényi-csendélet direkt 
így jó. Azokkal a hátratekerőző szi- 
romzatokkal. Öreglányosan disz- 
tingvált. Akassza vissza a helyére, 
legyen szíves.

Blényi másnap egy hölggyel ta
lálkozott, aki szakasztottan úgy 
hordta a kifakított haját, ahogy a 
rudbeckia a maga színtelenedés- 
nek indult sziromzatát. De a szeme 
nagy volt és csordulásig elégedett. 
Megkérdezte Blényitől, hogy mer
re járt, talán a képénél, a tárlaton? 
Tudja-e, hogy a férje is benne szo
kott lenni a zsűriben? Lépegetett 
Blényi oldalán, mint akinek olyas
mi adatott meg, hogy részes lehet a 
szép felkarolásában.

989. Adalék
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A koporsót szállító gépkocsi
nak hat óra tájt kellett volna a 
faluba érkeznie, de hét is elmúlt 
s még nem hallottuk a motor ber
regését. Szeptember dereka volt, 
hamar besötétedett, nyolc óra 
után meg az eső is esni kezdett. 
Meleg cseppekben hullott, akár a 
nyárvégi záporok. Az eresz csur
góján kócolt vízerek, milliónyi 
szálka, hasíték és likacs szabdal
ta vízesés, amiről hosszú iszala
gokat tépdesett le a szél. Múltak 
a percek. A negyvenes izzó pit
vart égetett a födém homályfolt
ja iba, és valósággal m eg
bolondította az éji bogarakat. Ba
golylepkék, bögölyök és pókok 
cikáztak fejünk fölött — mint 
megannyi szőrös kis lövedék —> 
de nem mozdult senki sem, hogy 
légyfogó celofánt rajzszegezzen 
a foglalat mellé. Ültünk székein
ken ünnepélyesen, tétlenül. Nem 
a gyász bénasága volt ez, sokkal 
inkább a szokatlan helyzet miatti 
nyugtalanságé. Ülni a teraszon,

és borzongva, sőt hidegrázva 
gondolni a felénk közeledő ka- 
dáverre; ez ellene vallott a világ 
rendjéről kialakított elképzelése
inknek. Nekünk a mozgás, az ál
landó  jövés-m enés volt a 
lételemünk. Nem ábrándozhat
tunk, s nem is kutathattuk a jövő 
sejtelmes titkait. Mindezt meg
vonta tőlünk az a szigorúan érte
lem központú világszemlélet, 
amibe örökségképpen mind
annyian belecsöppentünk. Hála 
Grószpapának, egyetlen értéket 
ismertünk csak: a munkáét. "Dol
gozz, egyél, aludj" — szokta volt 
mondogatni, akár egy ősrégi va- 
jákos-igét. Olyan parancsolat 
volt ez, ami lassanként beépült 
sejtjeinkbe, s még akkor is irányt 
szabott cselekvőképességünk
nek, ha történetesen megfeled
keztünk róla. Priccsen aludtunk, 
feszülő vádlival és bicepsszel, 
hogy hajnalban, az első kakas
szóra futni tudjunk, mint az ép
pen csak megszületett őzikék. 
Johann öcsém lába még álmában 
is rángatózott, Maria húgom 
meg úgy dobálta magát, mintha 
teher lett volna neki az álom, 
kényszerű merevség.

És mégis! Egy kőhideg holtte
temet, egy kékre fagyott szerves 
fosszüiát készültünk befogadni 
magunk közé! Meg kellett ten
nünk, hiszen máris elrabolt egy 
darabkát mozgásterünkből, és 
olyan fullasztó semmittevésre

kárhoztatott bennünket, hogy 
joggal hihettük: teljesen új értel
mezését látjuk a valóságnak, kö
vetkezésképpen: ism eretlen 
koreográfiák szerint, ám tovább
ra is cselekszünk-Olyan közjáték 
volt ez, ami átfogta, veszteglésre 
kényszerítette időnk malomke
rekét. De mert minden érzékünk
kel lázadoztunk a semmittevés 
nyűgje ellen, képzeletben elébe 
mentünk a hullának, és telepati
kus ujjakkal behatoltunk csont
kalitkájába. Végigjártuk a 
foszlatag verőereket, fölkapasz
kodtunk a gerincvelőn, be az 
agykamrába, ahol az emlékek 
dagerrotípiái között tapogatózva 
kerestük a hajdanvolt embert 
meg mindazt, ami erre a hajdan
volt emberre emlékeztetett.

Apa ült legelöl, mindjárt a 
korlát mellett. Kalapját szemére 
húzta, és a szék támlájának dőlve 
alvást színlelt. Nem törődött sem 
az ereszről befröcsögő vízzel, 
sem a könyöklőn szétporladó

cseppekkel. Mozdulatlan volt, 
mint egy bronzszobor. Fáradt le
hetett, hisz nem sokkal sötétedés 
előtt ért vissza a városból, egy 
puszpánggal és margarétával dí
szített koszorúval a vállán. Apa 
elvhű ember volt: a világért sem 
ült volna zúgó, pöfögő járműbe. 
A harminc küométemyi utat is 
kerékpáron tette meg. Égett ben
ne a düh, mert egyikőnkre sem 
számíthatott. Anya a temetés 
részleteinek tisztázása végett föl
ment az espereshez, Maria hú
gom a konyhát sikálta, én pedig 
nyomorék vagyok, mióta a csép
lőgép szíja elkapta a bal karomat. 
No és Johann! Johann az egyet
len, aki nem tud koszorút válasz
tani, mivelhogy érzéketlen a 
színek iránt. A cséplőgépről ma
gam tehetek, ám Johann színvak
ságának Apa az oka. ő  zárta be 
az istállóba, mikor megtudta, 
hogy belerajzolt a Bibliába. Sze
gény Johann! Két hétig lakott a 
lovak között, mert Apa azt gon
dolta, a ganéj szagától kipurgáló- 
dik majd. De nem így történt! 
Johann egész raboskodása alatt 
festegetett. Legyeket fogott, le
tépte fejüket, és légyvérrel bar
násfekete hegyormokat, köd 
lepte tengeröblöket, omladozó 
városfalakat pingált a falra. Két 
hét múlva már egy göthös mus
lincát sem lehetett találni a jász
lak környékén, az istálló déli 
falát pedig teljesen beborította a

vérszagú freskó. Johann úgy állt 
a műve előtt, mintha holdkóros 
lett volna. Nem pislogott, nem is 
mozdult, úgy kellett elvonszolni 
onnét. Akkor még nem tudta 
senki sem, hogy szemei beszív
ták a barna tónusokat, és az egész 
vüágot alvadt vér színűnek látta. 
Attól a naptól minden szabad 
percét az istállóban töltötte, és a 
freskó elé térdepelve valósággal 
itta magába a légyvér-réteg alatt 
felejtett színeket.

Magam is megpróbálkoztam 
ezzel, de hiába. A formák érzéke
lésénél többre sohasem vittem. 
Sziklatömböket láttam, a partot, 
a köveket nyaldosó hullámokat 
és egy bárkát, amelyben Hanzi 
bátyánk kucorgott! Igen, őt lát
tam; a léhasága miatt megbé
lyegzett és kitagadott világ
csavargót! Mégsem tudtam le
köpni a freskót... Szinte belera
gadtam a bokáig érő lószarba, és 
közben potyogtak a könnyeim. 
Sírtam, de nem én voltam az

egyetlen: Maria húgom is a sze
mét törülgette, ha kijött az istál
lóból, Anya meg az orrát fújta, 
amikor abrakot adott a lovaknak. 
De mindez semmiség volt ahhoz 
képest, amit Grószpapa produ
kált: lóvakarás ürügyén hosszú 
délutánokat rostokolt odabent, s 
közben olyan harákolást vitt 
végbe, hogy azt hittük, asztmás 
rohamot kapott a szénaillattól. 
Sokáig úgy véltem, Apát nem 
fogja az igézet, de aztán egyik 
éjjel lámpafényt pillantottam 
meg a szellőzőlyukban. Kioson
tam az ajtón, és létrára mászva 
bekukucskáltam a nyíláson. Apa 
egy szál gatyában ücsörgött a 
megszállók által ittfelejtett "né
met" széken, és a freskót mustrál- 
gatta. Oldalvást esett arcára a 
fény, jól láthattam, hogy ádám
csutkája le-föl ugrál. Mi volt ez, 
ha nem misztérium?! Egyik nap
ról a másikra művészetbolond 
lett az egész család? Nem, szó 
sem lehetett erről! Johann hó
bortja senkit sem érdekelt. Nem
csak Apa üldözte és büntette 
miatta; a faluban is állandóan gú
nyolódtak a rovására. Dilindás- 
nak tartották, mert időnként 
rángógörcsöt kapott és csúnyán 
habzott a szája, de azt meg kell 
adnúsenki sem tudott olyan arc
képeket festeni, mint ő. Akárki 
fia is volt az illető, pillanatokon 
belül elkészült a portré. Lefestet
te a köszörűst, a hentest, a levél-

hordót, az útkaparó fiát, a toll
szedő zsidót, csak éppen minket 
hagyott békén. Apa ugyanis 
megtiltotta, hogy modellt üljünk 
neki. Pedig Johann szegény ép
pen ezt szerette volna: félkörbe 
ültetni a családot, és visszatük
rözni egy sárga vászondarabon.
Ki tudja, hány évig dédelgette 
magában ezt az álmot...

Tudtam, hogy titokban több
ször is matatott Grószpapa kato
naládájában , s hogy egy 
alkalommal megtalálta benne 
Hanzi bátyánk fényképét, de 
hogy miért rejtegette magánál, 
arról bizony fogalmam sem volt. 
Nos hát ezért! Előhívta belőle a 
távollevőt, és beköltöztette az is
tállóba, ahol naponta el kellett vi
selnünk kaján mosolygását!Újra 
itt volt közöttünk, látta, miként 
szórjuk a jászolba a zabot, mi
ként terítjük szét a szalmát, és jót 
derült rajtunk. Kiváltságos lény 
volt: távollevő, akinek tuják és 
narancsfák szegélyezték az ott
honát. Mégsem irigykedtünk rá. " 
Belőlünk, Burgmüllerekből hi
ányzik ez az érzés. Inkább sí
runk, vagy püföljük egymást, 
mert kicsit hajlamosak vagyunk 
az önmarcangolásra. így tettünk 
akkor is: sírtunk, mert a kép meg
mutatta, hogy csavargónak vélt 
Hanzi bátyánk igenis megtalálta 
helyét a világban. Elhagyta 
ugyan Bácskát, de remekül fölta
lálta magát az Adrián, mi több: 
oda tartozott! Képtelenek vol
tunk elhinni, hogy föladta semle
gességét, a jól bevált gyakorlatot, 
amivel a Burgmüller família két
száz esztendeje lavírozgatott e 
vidék viharaiban.A politika, a 
magas röptű szónokiatok hide
gen hagytak bennünket. Apa 
még kocsmába sem járt, mint a 
többi ember. Ha szüksége volt rá, 
otthon itta le magát, s akkor is a y 
szénapadláson  rejtőzködve, 
mert szégyellte gyöngeségét. 
Nem így Grószpapa! ízig-vérig 
sváb voít: imádta a zenét, a mu
latozást, és előszeretettel vitatko
zott. Áldott tehetsége volt erre: 
ha szóba elegyedett valakivel, 
perceken belül véleménykülönb
ség támadt közöttük. Grószpapa 
meggyőződéses ellenzéki volt, 
olyan kívülálló, aki mindig és 
mindenütt a rendszer ellen agi
tált. A háború előtt Horthy-párti- 
nak, azaz református magyar 
embernek vallotta magát, leg
főbb büszkesége pedig az Euró- 
pa-térkép volt, amire rárajzolta 
Magyarország leendő határait.
Azt hajtogatta: "Ecsém, te már 
magyar katona leszel!", és ékte
len dühbe gurult, ha ostobán vi
gyorogtam . Aztán negyven
egyben megverték a csendőrök, s 
egyik napról másikra kommu
nista lett. "Majd az oroszok, fiam, 
majd az oroszok..." — suttogta

MAJOROS SÁNDOR
•  •

MEGKÖVETÉS
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mindig, ha meghallotta, hogy 
újabb csoportot vittek be a Sárga 
Házba. Kimért volt, furcsán hall
gatag, és meglehetősen sokat 
konspirált vadidegen emberek
kel. Egyszer elő is állították ellen
séges p ropagandaanyag  
terjesztésének gyanújával, de 
nem lett következménye a do
lognak. Apa közben azon fárado
zott, hogy megőrizze a család 
semlegességének a látszatát. 
Rendszeresen szállított gabonát 
a megszállóknak, de titkon a par
tizánoknak is küldött élelmet. 
Borotvaélen táncolt, hisz bárme
lyik oldalról leleplezhették vol
na. Grószpapa pedig továbbra 
sem nyughatott: a fölszabadulás 
után ráébredt, hogy germán vér 
csörgedezik az ereiben. "Fadsta 
vagyok, fadsta, fadst!" — mon
dogatta faluszerte. Olyan korban 
történt mindez, amikor a falnak 
is füle volt Be is zárták hamaro
san. Mi pedig feketelistára kerül
tünk, és naponta jelentkeznünk 
kellett a rendőrségen. Úgy tűnt, 
végleg befellegzett a Burgmülle- 
rek hagyományos semlegességé
nek. Am ahogy múltak az évek, 
lassanként helyrerázódott min
den. Grószpapa megváltozott, 
többé nem izgatta a politika. 
Burgmüller lett ismét, de a maga 
ügyetlen módján az is volt kez
dettől fogva.

Hanzi bátyánkról ezt már 
nem lehetett elmondani. Mielőtt 
megszökött, gépészetet tanult, 
ami nem más, mint tagadása a 
földnek, a munka szeretetének. A 
gép csak zúg, zakatol, de nem 
helyettesítheti az embert. Aki el
kötelezi magát mellette, az a lus
tá lkodást választja. Hanzi 
bátyánk szökése bizonyos érte
lemben logikus következménye 
volt Burgmüllerekhez méltatlan 
mesterségének, bár az igazi len
dítőerőt a légballon-eset adta ne
k i

Alig lehettem több négy
évesnél, de ma is emlékszem arra 
a hatalmas nejlonbuborékra, ami 
leereszkedett a kertünk végében. 
Rettenetesen megrémültem, és 
úgy ordítottam, mint a fába szo
rult féreg, pedig Hanzi bátyám 
világosan és érthetően megma
gyarázta, hogy csak egy tömlőt 
látok, ami minden bizonnyal Itá
liából szökött meg, a nagy légbal- 
lonversenyről. Lelkendezve 
beszélt és váltig bizonygatta, 
hogy akár mi is fölemelkedhe
tünk vele, csak dőzőleg meg kell 
töltenünk meleg levegővel. Apa 
közben fölkapaszkodott a kőris
fára, és megtapogatta a petyhüd
ten lógó burkot. Annak előtte 
sohasem látott nejlonfóliát. Han
zi bátyánk pedig a köteleket 
kezdte bogozgatni, mert újból 
működésbe akarta hozni a furcsa 
szerkezetet Csakhogy Apa éle

sen tiltakozott! A temérdek nej
lon valósággal megrészegítette. 
Vitatkozni kezdtek. Húzták, d- 
bálták a köteleket, de nem tudtak 
megegyezni. Végül Grószpapa is 
közbeavatkozott: "Hát persze 
hogy föl kell darabolni!" — 
mondta, és ezzd pontot tett az 
ügy végére.

A légballonból lepedőket, 
asztalkendőket, boglyatakaró
kat, bunyevác-szoknyákat szab
daltunk, a hulladékot pedig 
eltüzeltük. Hanzi bátyánk nem 
vett részt a mesterkedésünkben. 
Fölpattant bringájára, és dúlva- 
fúlva elkarikázott.Attól a naptól 
nem is láttuk többé. Néha ugyan 
kaptunk tőle levdet, de Grószpa
pa indítványára tűzbe hajítottuk 
mindet, anélkül, hogy elolvastuk 
volna. Hanzi bátyánk megszűnt

létezni számunkra. Ruháit elado
gattuk, könyveit gyújtósnak 
használtuk. Eszünkbe sem jutott, 
hogy őseinket ugyanígy átkoz
hatták az otthon maradottak, 
amikor ezerhétszáznyolcvanhá- 
romban útnak indultak Mon- 
heimbőL Tudniuk kelldt, hogy 
sohasem térhetnek vissza hazá
jukba, mert a sehová nem tarto
zást választották. Ezért voltunk 
mi Bácskában svábok is meg ma
gyarok is egyszerre. És ez jó volt, 
mert békén hagytak bennünket. 
H allgathattunk  kedvünkre, 
mintha csak vezekelnünk kellett 
volna egy soha el nem követett 
bűnért,ami fölülmúlta az emberi

ésszel fölfogható vétkek összes
ségét, és örök kárhozattal fenye
getett. Gyanítom, hogy ehhez a 
nyilvánvaló rögeszméhez Hanzi 
bátyánk is közel lehetett. Titok
ban mindannyian csodáltuk egy 
kicsit, mint ahogy a latrokat szo
kás csodálni merészségükért. 
Vonzott bennünket rosszasága 
meg az, hogy a maga kedve sze
rint irányította életét. De azt hit
tük, elfordul tőlünk az Úr, ha 
bevalljuk eretnek gondolatain
kat. Főképp Apa irtózott ettől, 
mert presbiter volt és fejből tud
ta a zsoltárokat.

Aztán nehéz évek következ
tek. Eladtuk a földet, a teheneket, 
és kosárfonásból tengődtünk. 
Apa font, Anya rendezte a 
vesszőket, Johann meg díszítget- 
te a kész árut. Grószpapa is igye

kezett hasznossá tenni magát: 
gombokat faragott és eladta őket 
a házról házra járó olcsójánosok- 
nak. Csak nekem nem jutott 
munka. Többnyire a konyhaajtó
ban kuporogtam, onnét figyel
tem serénykedésüket. Háttal 
ültek egymásnak, lesunyt fejjel, 
megkeményedve. Fordítás, kö
tés, fordítás, kötés: pörögtek Apa 
ujjai, de ha megállt egy pillanat
ra, mindig felém sandított. Talán 
azt hitte, nyomorék létemre is 
fölolvaszthatom a beléjük rekedt 
feszültséget. De csak tátogtam, 
mint a hal. A pillanat pedig el
múlt, és tíz esztendőt kellett vár
ni, hogy eljöjjön ismét

Ezért, csakis ezért maradtunk 
kint a teraszon! Nem törődtünk 
az esővel, a léghuzattal, az ar
cunkra tapadó csillámfonalak
kal: a kerítésen túlra néztünk, 
ahol sárga meg vörös fénykévék 
imbolyogtak. Homályos volt 
minden, nem lehetett elkapkod
ni a kitárulkozást. Közben Maria 
húgom ásítozni kezdett, Grósz
papa feje pedig oldalra billent. 
Anya is lazított valamicskét a tar
tásán. Csak Apa trónolt továbbra 
is cövekm ereven, m int egy 
bronzszobor. Maga volt a testet 
öltött nyugalom, az érdektelen
ség. Esze ágában sem volt meg
szólalni, pedig ezzel biztosan 
enyhítette volna az Úr haragját. 
Johann ráadásul magához szorí
totta a Bibliát és egy serpenyőben 
gyertyát égetett, mint a pápisták.

Egyetlen szó hiányzott csak: egy 
fohász, vagy káromkodás, és le
hullott volna rólunk az átok, az 
évszázadok óta tartó lidércnyo
más.

De éjszaka volt; ködös, vilá
gító éjszaka. A gyertya tövig 
égett, a villanykörte alig para- 
zsallott, s nem láttunk már sem
mit, csak a mindent eltakaró 
sötétséget. Lehunyt szemmel 
komyadoztunk székeinken, és 
miközben sorra elpattogtak a lá
bunk rángatózását fékező ab
roncskarikák, elnyelt bennünket 
az űr, az álmodás...
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SZŐCS ISTVÁN

Honnan nézve 
vagyunk mások?

Mottó:

Bivaly-fekete a hó,
Fehér a szurok korma,
A Van csak egy rossz álom
S a valóság a Volna.

(Ady)

Mindég fájdalmas ráébredni, 
hogy mások — nem azt látják meg 
bennünk, amire büszkék lehet
nénk. Mi, mondjuk, "sok tekintet
ben" a szomszédainktól, "olykor 
bizonyos vonatkozásban", "bizo
nyos időszakokban" előnyösen kü
lönböztünk; például nálunk a 
folklór, a néprajz, az életben tartott 
népművészet "nem olyan" volt, 
mint amilyennek szomszédainknál 
látszott a tévében, rádióban, a hiva
talosan felfújt tömegkultúrában, 
vagyis, ahogy Bréda Ferenc írja: 
"jellegzetesen kelet-európai, mond
hatni balkáni és mindenképpen a 
kommunista ideológia égisze, véd
nöksége stb. alatt kibontakozott, ki
hajtott, kifejlődött produktumok" 
együttese.

Nyugaton... folytatja Bréda, el
lentétben a volt á kommunista 
tömb országaiban meghonosodott 
folklorizmussal "a nyugat-európai 
folklórkutatás semmiféle önátmen
tő és önkonzerváló népnemzetiség
nek nem nyújt teret és ... Nyugaton 
a folklorizmus nem a nacionaliz
mus rejtőszíne...", mivel ott "Az 
ideologikum és a politikum gya
korlatilag hiányzik a modem folk
lórkutatásból. A politikum elvileg 
kompromittál minden olyan kísér
letet, amely ha áttételesen is, de tar
talmaz ideologémákat, a politikai 
célzat aláássa a munka... komolysá
gát és hitelét".

Kínos, képtelennek ható vádak: 
az a kelet-európai néprajz-tudo
mány, amely a két háború között a 
prágai-krakkói-varsói-bukaresti et
nográfusok és szociológusok isko
lái révén a világtudomány 
élvonalába került, s amely magyar 
vonatkozásban is, legalább hivat
kozásokban, Bartók és Kodály kon
cepcióit követte, a "kommunista

ideológia égisze alatt kihajtott bal- 
kánias produktum" lenne? (Még ha 
azt állítaná, hogy annak az égisze 
alatt: lezüllött; mint ahogy történt is 
valójában?) Nem csoda, hogy Bré
da rövidesen indulatos válaszokat 
kap a politikailag érintettektől 
csakúgy, mint az ideológiailag sem
legesektől, vagy sterilektől is. Csak 
az a baj, hogy a válasz szervezett 
kórus; Balogh Edgár, Keszeg Vil
mos, Kosa László összefogózva, 
hó-rukk vezényszóra nyit Brédára 
össztüzet

Ez az össztűz azonban—tüzér
ségi kifejezéssel élve — sajnos rö
vidre sikerült: a lövedékek a saját 
állásokba csapódnak be; minde
nekelőtt azért,mert a válasz-bom
bák csak pusztán érzelmi töltetűek, 
beállítódásuk pedig nem érdemi 
tisztázásra irányul, hanem csupa 
méltatlankodás: "hogy lehet ilyent 
mondani? Amikor nálunk" olyan 
rendes, olyan kiváló...emberek, 
mint Bartók és Seprődi és Tamási és 
Farkas Árpád?... Esetleg, talán a 
szomszédainknál, igen?... ott, ott 
talán bizonyára több a negatív je
lenség... Ceausescu, cantarea, hop- 
szasza, de nálunk...

Rövid az elhárítótűz, már csak 
azért is, mert sajnos a Bréda véle
ménye nemcsak az ő véleménye, 
hanem általában a nyugat-európai 
"haladó" és szabadelvű értelmisé
gé, sőt a hazai és óhazai magyar 
liberálisoké, a "platformosoké" 
(Hajós szellemében: a lapossaké). 
Hiszen amint sok évvel ezelőtt én 
magam is szóvá tettem:annyira el

lenségesek e körök, hogy olyan rep
rezentánsuk, mint az egy időben 
divatfilozófusukul választott 
Adomo már hovatovább Bartókot 
is kezdte lefasisztázni. És a kultúr- 
marxizmus is harcolt a narodnyi- 
kok ellen, ugyancsak fasisztázott és 
küzdött "a folklorizmusra támasz
kodó misztikus újnacionalizmus" 
ellen, csak ők persze a kommunista 
impulzusokat még nem hangsú
lyozták.

Nos nem emlékszem, hogy ak
koriban a Baloghok, Keszegek, Kó- 
sák az irányzékukat az említett 
nézetekre emelték volna. (???) Egy 
vélemény azért hibás, mert hibás; 
és akkor is leküzdendő (kombattá- 
landó), ha nem Bréda vallja.

Rosszul irányzott a zárótűz 
azért is, mert (megintcsak nagyon 
sajnálatos) onnan, onnét túlról, 
Nyugatról minket általában nem 
szoktak annyira megkülönböztetni 
a szomszédainktól és különösen 
nem a javunkra. Abból az optikából 
a magyar folklorizmus sem látszik 
másnak, mint mondjuk az ukrán, a 
román, vagy a tadzsik. Ezzel min
dig is számolni kell — és kellett 
volna.

Nehéz volna azonban eltussol
ni, kifogásai első felében Bréda Fe
renc is keményen mellé lő. 
Folklorizmusnak nevezi azt, ami
nek van becsületes magyar neve: 
népieskedó-nemzetieskedó álromanti
ka.

Nem tudom azt, hogy a népies
kedés meg nemzetieskedés fogalma
kat hogyan lehetné idegen

Kelet-Szibériai török bálványok

szavakkal visszaadni; de az, hogy 
pszeudoromantika, quasi-romanti- 
ka, Ersatz-romantik minden nyel
ven való gondolkodás számára 
hamis romantikaként fogható fel: 
nincs miért ne nevezzük a nevén. 
Miért folklorizmus ez?

Az álromantika akkor is hamis
romantika, ha nem a kelet-európai 
folklórra, hanem az óceániai etno
lógiára, a kínai artizanat-produktu- 
mokra, a vadnyugati cowboy- 
doom ákra, az indiai jógára, a leg
vadnyugatibb rock- vagy apacskel
lékekre és Hollywood-mentalitásra 
épül.

A romantika (talán helyesebben 
a romantikum) az embernél élettani 
szükséglet. Ha nem tud hozzájutni, 
lelkileg kiridegül, elszürkül; még 
gyakrabban: romantika-pótlékhoz 
folyamodik. A romantika-pótlék 
pedig legtöbbször hamisítvány.

Az álromantika természetesen 
a népművészethez, néprajzhoz is 
bőven folyamodott anyagért. Nem
csak a kommunista rezsimek alatt, 
és nemcsak a fasiszta mozgalmak
ban; sokszor, sokfelé máshol is. És 
sajnos, abban igaza van Brédának, 
ez a fajta álromantikus "folkloriz
mus" (elég megnézni egyes tévés 
műsor-sztereotípiákat) az antiintel- 
lektualizmust terjeszti, sekélyes, 
talmi, csiricsáré...

Csakhogy — és ebben már vé
resen nincs igaza Bréda Ferencnek, 
mert mindent egy kalap alá von, és 
ebben lőnek mellé vitafelei is, ami
kor ettől nem határolják el magukat 
— ez a népieskedő-nemzetieskedő, 
vagy akár nemzetközieskedő vagy 
folklór-ökumenikuskodó-eklekti- 
záló álromantikus zsibvásár sem
miképpen sem azonosítható a ke
let-európai "folklorizmus" érték
mentő és helyi értékeket egyete
messé avató programjával és ered
ményeivel. A balladáskodó 
fűzfapoéta, a tulipánkodó grafiku
som: Kodály—Bartók szellemisé
gétől csak olyan távolságra van, 
mint Makó a Walhallától. Vagy 
mint egyes Herder-díjasok — Her- 
dertől. (Remélem, sőt tudom, Bré
da nem tartja Herdert amolyan 
fasiszto-bolsevik-agitprop-kultúr- 
aktivistának.) Pedig — ha ezt a ) 
folklorizmusnak nevezett irányza
tot mozgalom-jellegében akarjuk
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fölfogni, legalább Herderig kell 
visszamennünk.

M indezt nincs miért felm onda
ni, mert eléggé nyilvánvaló és köz
ismert. Nem  nyilvánvaló azonban  
számom ra, hogy  kikre gondol Bré- 
da "romániai m agyar folklorista" 
viszonylatban, amikor komm unis- 
ta-balkánias produktumokat em le
get? Jagamas Jánosra, az aszkéta, 
puritán zenetudósra? Tanítványá
ra, a népdalgyűjtő A lm ássy István
ra? Avagy a balladás Kallós Zoltán  
volna az a nagy kommunista? N e 
tán D em ény Piroska néni, N agy Ol
ga, kicsi Kós Károly, Birtalan József 
vagy Kerekes Tóth Erzsébet volná
nak a büdös kom m unista produk
tumok?

Hajlandó vagyok némi jó német 
sörök ellenében tűheggyel piszkál
ni órákig is Faragó József folklór 
publikálási-szerkesztési m unkás
ságának a repedéseit, m int ahogy  
nem egyszer megtettem, ám hogy ő  
eg y  fasiszto-kom m un ista  lenne,

érdemlik az alamizsna-tiszteletdí- 
jakat és alamizsna-kutatói-álláso- 
kat a népi kultúra haladó értékei
nek felmutatásáért; és a magasabb 
rangú elvtársak többnyire úgy tet
tek, mintha elhinnék és aláírták a 
kiutalásokat és kinevezéseket -... és 
m ost van, aki e fal-véleményezése
ket komolyan veszi?

Mottó:

Nem jó itten lakni 
M agyar Ittabében,
M ert itten az embert 
Megszokták patkolni.

(Szegedkömyéki)

Viszont Bréda kirohanásának 
m ásodik része olyan igényt fejez ki, 
ami vitathatatlanul helytálló és vi
tathatatlanul csak nagyon kevéssé 
van kielégítve. Arról van szó, hogy  
a néprajzi érdeklődés —  értve ezen  
a gyűjtést, feldolgozást, közlést,

néprajzos álcában? Éknek is rossz! 
Nagy vizekben nagy halak, nagy barát
ság, nagy harag.

Kedves Bréda Ferenc, m ég fo
gantatásod előtt történt, hogy kive
zényeltek engem  diákként a bihari 
Szalacs községbe az állatállomány 
összeírása végett. A  helybeli ifjú
m unkás titkár, egy fiatal tanító bi
zalmába fogadott s elm esélte, hogy  
nemrégiben ott járt egy tanár Mi- 
hályfalváról vagy Székelyhídról, 
már nem is em lékszem , s előadást 
tartott Bartók Béláról. "S csak hall
gatom", mondja az ifjúsági, "hogy 
m ind csak Bartók, Bartók és semmi 
Szovjetunió; na aztán előadás után 
a néptanácsnál lehúzattam a mili- 
cistával s kapott húszat a seggire!"... 
Hát így indult virágzásnak a kom
m un ista  fo lk lorizm us... És m ég  
hány vidéki tanár m eg tanító járt 
ennél rosszabbul is?

Annak idején, mi szerkesztők, 
lektorok, kritikusok belső és külső 
vélem ényezésekben, összefoglaló  
ünnepi cikkekben és méltató recen
ziókban bizonygattuk, hogy ezek a 
folklóros munkatársak azért jó elv- 
társak, akik képesek harcba szállani 
saját narodnyik nézeteikkel s m eg

népszerűsítést —  túlságosan kime
rül a leírásban, a regisztrálásban és 
a felm utogatásban. H iányzik az 
összehasonlító vizsgálat, hiányzik, 
amit Bréda a leginkább reklamál: az 
értelm ezés; vagyis a néphagyo
m ány "exegetikája", "bibliamagya
rázata", d ivatosabban  szólva: a 
m agyar n ép h a g y o m á n y  feltárt 
anyagának hermeneutikai m egkö
zelítése. Milyen hasznot húz a nép
hagyományból a mélylélektan, az 
ősvalláskutatás, a paleolingviszti- 
ka, egyáltalán: m ennyiben teszi le
h e tő v é , h o g y  az ú g y n e v e z e tt  
egyetem es őstudás földalatti vonu
latainak és búvópatakainak feltér
képezése kitölthesse fehér foltjait?

"Az u tó b b i k ét é v t iz e d b e n  
számtalanszor leírták, hogy a ma
gyar néprajztudom ánynak soha
sem  volt erős oldala az elmélet. 
Teoretikus vagy m etodológiával 
foglalkozó munkáknak m indég hí
jával voltunk" —  írja Szabó László 
néprajztudós 1983-ban. S mintha 
közvetlenül Brédának magyaráz
kodna: "Kelet-Európábán... A  m ű
v észe k r e , a sz e llem  em bereire  
általában olyan teher is hárul, ami 
a nagy népeket vagy a nyugati álla

Medveálarcos táltosok a cethal hátán

mok m űvészeit nem nyomja. Hazai 
tudom ányos életünk, s benne a 
néprajztudomány sem vonhatta ki 
magát ez alól a kelet-európai pa
rancs alól.

Nem  olyan kérdések ezek, am e
ly e k  k ö n n y ű v é  te sz ik  tu d o 
mányelmélettel és módszertannal 
foglalkozó tudósok helyzetét. Akik 
ezt is vállalni kényszerülnek, nehe
zen engedhetik m eg maguknak a 
t isz ta  tu d o m á n y  m ű v e lé sé t ...  
Szom szédaink , egy  rem énytelje- 
sebb jövő előtt állva, kissé kiléphet
tek a tisztább tudomány m űvelésé
nek területére. Prága, Bukarest, 
Krakkó és Varsó elméletileg, m ód
szertanilag szakmaibb irányzatot is 
m ű velh ete tt... M egkerü lhette a 
közvetlen nemzeti kérdéseket, s ez
zel a nyugat-európai irányokhoz 
közvetlenül is csatlakozhatott."

M űködik ugyan ebben az idő
ben egy külföldön élő magyar nép
rajzos, aki független elkötelezettsé
gektől, a magyar ősm űveltség kér
déseihez eredeti és merész m ódon  
nyúl, a nemzeti-népi hagyomány  
legősibb gyökereinek teljesen új
szerű értelm ezője, hermeneutája, 
Magyar Adorján; azonban lévén  
"délibábos", az akadémiai körökkel 
szembenálló, a szakma előtt dilet
táns outsidernek számít — igaz, a 
saját maga által felöltött nyelvezet
beli konzervatizmus is közreműkö
dött abban, hogy a pályán kívülre 

, szorult, a szakmai érdeklődés szá
mára tárgytalan a munkássága; leg- 
fen n eb b  n éh a  e l-e lp la g iz á ljá k  
egy-egy mérsékeltebb ötletét.

Sokfejű bálványk ép ek
szibériai népeknél

Azonban nemcsak ez a helyzet: 
a magyar néprajznak m égis vannak 
nagy "értelm ezői";létezik benne 
egy éppen olyan irányzat is, ami
lyent Bréda hiányol, mert kívülről 
nézve nem látszik; de sajátságos, 
hogy az ellentámadók sem  akarnak 
tudni róluk. Balogh Edgár, aki fiatal 
korában álnéven maga is közölt 
néprajzi dolgozatokat, m ég ugyan  
tud Roheim Gézáról, aki a magyar 
népszok ásokat pszichoanalitikai 
szem pontból tanulmányozta, de el
avultnak tartja, mint egyáltalán a 
mélylélektant (azonosítva a szex
m án iás "burzsoá vájkálással"); 
nincs itt tér ennek a megvitatására, 
de elég annyit kategorikusan állíta
ni, hogy a tudatalatti m echanizm u
sainak ismerete ma is termékeny 
m eg k ö ze lítési m ódok at kínál a 
néphagyom ány elem zéséhez és ér
telmezéséhez; például Gellért Sán
dor, aki igazán nem vádolható bécsi 
burzsuj-tempókkal, eredm ényesen  
használta a magyar népköltészet 
erotikái jelképeinek megfejtésében.

Furcsa azonban —  illetve csak 
annak furcsa, aki nem ismeri a hi
vatalos tudom ányos céhek menta
litását és gyakorlatát — , hogy sem  
Keszeg, sem Kosa László nem uj
jong föl, hogy van olyan magyar 
néprajzos is, aki nemcsak m ennyi
ségi munkát végez, nemcsak rom
lott v á ltoza tok  v ég te len  a d a lé 
kaival kérkedik, nemcsak leír, re
gisztrál, népszerűsít, hanem saját 
eredeti koncepciója alapján értel
mez, aki már a háború előtt "saját 
erőből" beállította a strukturaliz
mus és szem iotika módszereit vi
lágszínvonalon; akinek tudom á
nyos, céh-előírásos pályafutása is 
kifogástalan (egyetem et végez; kül
földi tanulmányutak; doktorátus; 
egyetem i magántanári fokozat) s 
aki fiatalkori, 1942-ben publikált 
alapvető munkáját ötven évi szor
gos, koncepciós, alátám asztó-ár- 
n yaló-k iegészítő  tevékenységgel 
teljesíti ki, nem m int a rendszer fel
k apott a k a d é m ik u sa i, O rtu tay  
Gyulája bársonyszékben, hanem  
kis vidéki m úzeumokban, kegye
lem kenyéren é ld egélő  kutató és  
m úzeumőr gyanánt. Lükő Gábor
ról van szó —  A  magyar lélek formái 
és a Kiskunság régi képfaragó és kép- 
metszó művészete s annyi kitűnő más 
tanulmány szerzőjéről, aki díszítő-

» » »  folytatás a 10. oldalon
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» » »  folytatás a 9. oldalról
művészet, népdal, népzene, tárgyi 
néprajz jeleit és jelképeit — egysé
ges rendszer, módszer, világkép 
összefüggésében értelmezte, a nép
hagyomány legarchaikusabb réte
geit tárta fel, nem utolsósorban 
merész összehasonlító munkával, a 
legkülönbözőbb etnikumok közöt
ti kapcsolatok kutatásával, s többek 
közt Ady költészetének képei, 
szimbólumai és a néphagyomány 
között megdöbbentő, mások által 
sosem sejtett vonatkozásokat mu
tat ki. Ám mondjuk. Keszeg, Kosa 
a szakmai féltékenység, kicsinyes
ség és szűklátókörűség jegyében 
nem akarnak tudni róla, holott Ko
sának többszörös szerzőtársa 
(Hoppál Mihály) is tett kísérletet az 
újrafelfedezésére, s az elmúlt tíz év
ben több újraértékelő tanulmány is 
megjelent róla (Szabó László, Sel- 
meczi László stb.) — ám hogy Ba
logh Edgár ne tudjon egy olyan 
szerzőről, aki, akárcsak ő, s ugyan- 
akkortájt, a Felvidékről Romániába 
jött(l), Bukarestben Gustí világhírű 
szemináriumában dolgozott, ta
nulmányokat írt a román kutatók 
falukutató munkájáról és a román 
folklórban megtalálható sámánisz- 
tikus eredetű ráolvasásokról, ősi 
román és finnugor néprajzi kapcso
latokról, vagy a moldvai csángók
ról (a csángók kapcsolatai az 
erdélyi magyarsággal), aki Kará
csony Sándor filozófájára épít — 
egyszóval, hogy Balogh Edgár, aki 
Irodalmi Lexikona ban még arra is 
emlékeztet, ha valamely teljesség
gel jelentéktelen közíró a Tanácsköz
társaság idején egy rézárugyár 
termelési felelőse volt (!), hogy most 
ne próbálja Bréda vagy bárki más 
támadásával szembeállítani Lü- 
kőt? Ez valóban szédületes; alátá
masztani látszik Brédának azt a 
vádját, hogy folklorizmusunkban 
ideologémáknak és politikoedé- 
máknak nagyobb a szerepe a kelle
ténél.

Még sok mindenkire kellene hi
vatkoznunk, Andrássy Kurta Já
nostól egészen addig a csoportig, 
amely Papp Gábor körül jelentke

zett, amikor a Művészet főszerkesz
tője volt..., de akiket a szakmai kar
tell pöffeszkedése kitud az 
eredményeiből, vagy akiket a nép
rajz Pomogácsának, Kosa László
nak segéd-tomatanáros szellemes
kedése és házőrzőkutyai ébersége 
pályán kívülre száműz, ám akiket 
ettől kezdve Bréda Ferencnek illik 
megismernie és népszerűsítenie, 
hiszen őket hiányolta.

Mottó:

Betekintek én ide a kocsmába, 
Ott iszik az Öregisten bujában, 
Az angyalok a kancsókat ürítik, 
jézus Krisztus a hazáért

küzködik.
(Tordakö.myéki)

Viszont annak ellenére, hogy 
örvendek Bréda Ferenc provokáló 
kiélezettségű vitafelvetésének — és 
emiatt is szerencsésnek tartanám, 
ha a vita nem rekedne a Művelődés* 
oldalain — mivel ideje szembenéz
ni éppen a néphagyomány értékei
nek őrzése miatt az álromantika és 
a politikai célzatú népieskedő- 
nemzetieskedő giccsdömping tér
foglalásával és a népművészetet 
lejárató tévékurzusaival, nem ta
gadhatom, hogy az összkép eléggé 
lehangoló e téren. Annyi minden 
játszik bele ebbe az összképbe, fe
kete és piszkos színekkel!

Valóban (ahogy Bréda mondja), 
el kell utasítani azt az eljárást, 
amely a néphagyományt a politikai 
korteskedés eszközeként zsákmá
nyolja ki. Ámde ha egy nemzetiség, 
vagy népcsoport, vagy éppen nem
zet önigazolása és identitáskeresé
se, önállítása, magafelmutatása 
politikum, nem politikum-e vala
mely népcsoport, nemzetiség, vagy 
nemzet kimúlásának a szorgalma
zása? Ha azt mondani, hogy: "sze
retem a magyar néphagyományt és 
mindent megteszek az őrzéséért", 
csúnya politizálás, akkor az, hogy 
"alig várom a magyarság eltűnését 
és beolvadását", az miért nem ép
pen olyan rút politizálás?

Különben a valóságban, Lajtán 
innen és túl, a folklorizmus jellege 
és minősége nem mindenben áll 
éppen olyan egységesen szemben 
egymással!

Vannak ugyan országok, ame
lyek méla undorral utasítanak el 
minden folklorizmust. Dedinszky 
Erika, a Hollandiában élő kitűnő

költőnő írta, hogy amikor odakinn 
egy holland népdalegyüttes alakí
tásába fogott — mert addig nem 
létezett —, sokan milyen megütkö
zéssel fogadták: hiszen Hollandiá
ban táncdal-szöveget hollandul 
énekelni — nacionalizmusnak szá
mított! Csak angolul illett!

(Vesd össze: "Egy etnikum halá
la ott kezdődik, amikor lemond ar
ról hogy dalait anyanyelvű 
szöveggel énekelje!)

A valóban nagyon elegáns nyu

gati kultúrantropológiá — ahogy 
most a néprajzot nevezik — maku
látlan szakmaiságába és elegyítet- 
len tudományosságába itt-ott azért 
némi "etnikum-mentő, identitáske
reső, nem kívánatos felhangok" is 
keverednek; amikor például a lapp, 
eszkimó, fríz, ír, breton, baszk, ka
talán, szánd, korzikai — etnikum
mentési szándékokkal kerülnek 
kapcsolatba; és ne is szóljunk most 
az Észak-Amerikában beindult de- 
zintegrálódási folyamatokról és az 
indián kutatásokról.

A Lajtán innen pedig — igen, 
érdemes volna disztingválni; a né- 
pieskedő-nemzetieskedő álroman
tika hadállásai mindenütt 
ingadoznak, az értékes néphagyo
mány őrzésének munkája pedig 
éppenséggel tudományos és tö
megtájékoztatási rezervációkba 
szorult.

Érdemes volna, mondjuk, ifjú 
kultúrszociológusoknak egy kis 
statisztikai összehasonlításhoz fo
lyamodni: vajon a magyar és ma
gyar nyelvű (hungarofon!)

tévéadásokban hány rojtos csikós
gatya esett rojtos vagy rojtatlan far
mernadrágokra az elmúlt öt évben? 
Szerény becslésem szerint az arány 
2,685763:1 a farmer javára. És mi a 
cowboypisztolyok és a kanászbal- 
ták aránya? A nindzsakardoké és a 
székely kacroké?

A továbbiakban az összehason
lítás kiterjedhetne a romániai ma
gyar és magyar nyelvű (hungaro
fon!) sajtóra: hányszor mekkora 
példányszámban, milyen terjede
lemben jelentek meg népszerűsítő 
és magasztaló cikkek és ismerteté
sek dzsessz-rock-diszk-folk-punk- 
pop sztárokról és együttesekről, 
sikereikről, lemezeikről, nemi éle
tükről és nemi betegségeikről, és 
ugyanakkor népdalénekesekről és 
néptáncosokről?

Megejtvén a statisztikázást, 
Bréda talán rájönne, hogy a helyzet 
az ő szempontjából talán nem is 
olyan sötét, mert az arány 191,556:1 
az ő szimpátiái javára.

Szóval, ebben a pillanatban sen

kinek sem kell félnie attól, hogy a 
népi-paraszti hagyomány bárkit is 
kiszorít pozícióiból...

Még akkor sem, ha tudjuk, 
hogy több dolgok vannak égen és 
földön, semmint képzelmetek — 
gyanítaná...

•M ű v elő d és , 1992. 8. és 12. 
szám

Csillag
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Kiskunsági faragásmotívumok

Lófejes botok

Faragott botok



szöveggyűjtemény szerkeszti: K. JAKAB ANTAL
Füst Milán, eredetileg Fürst Milán Konstantin 

(Budapest,1888. 7. 17. — Budapest, 1967. 7. 26.) 
költő, próza- és drámaíró, esztéta; a lét tragikumát 
kifejező költészetében az ősi lírai műfajokkal ötvö
zött modem magyar szabadvers megteremtője; 
előadásmódja látomásos és gondolati, régiesen ve
retes és.köznapiasan jelenkori, fennkölt és szenve
délyes, dörgedelm es és panaszos, öntépó és 
személytelen; noha a Nyugat első nagy nemzedéké
nek sokaktól bálványozott tagja, irodalmunk leg
k eserű bb  m agán yosa i, m ellőzöttje i és 
legszeszélyesebb különcei közé tartozik. Viszony
lag korán elhalt apja hivatalnok volt, egy báróságot 
szerzett zsidó családnak mind a báróságból, mind 
a jómódból kimaradt ágán sarjadt, fénykorában 
együtt mulatozott Obrenovics Milán későbbi szerb 
királlyal — innen a költő keresztneve. A félárva 
kisfiú szűkös körülmények között él édesanyjávaL 
1912-ben Füst doktorátust szerez a budapesti egye
tem jog- és államtudományi karán, majd közgaz- 
d aságtan t tanít a főváros kereskedelm i 
főiskoláiban. Első verseskönyve a Változtatnod nem 
lehet (1913). 1914-ben megírja a meghasonlott szen
vedély drámáját, a Boldogtalanokat, amely csak ki
lenc év múltán kerül kiadásra és színpadra. Az 
őszirózsás forradalom idején (1918) a korszerű iro
dalom képviselőiből alakult Vörösmarty Akadé
mia ügyészévé választják, a Kommün alatt pedig 
megszervezi a szellemi munkások első tanácsát 
Emiatt 1920-ban fegyelmit indítanak ellene, s bün
tetéssel visszahelyezik ugyan tanári állásába, de 
nyugdíjaztatását kéri. Kitanulja a szűcsmestersé
get. Kirekesztettségére jellemző, hogy két fontos 
regényének, az Adventnek (1923) meg A fdeségem 
történetének (1942) a megjelenése közötti húsz esz
tendőben egyetlen művére sem akadt kiadó. (Ami 
könyve mégis megjelent, a szerző saját költségén 
látott napvilágot) 1923-ban házasságot köt volt 
taníványával, Hefler Erzsébettel, és szerény tanári 
nyugdíján túl felesége polgári tevékenysége, áldo
zatos munkája teszi utóbb lehetővé a jellegzetes

FUST MILAN

Zsoltár
Ó Uram, engem bántanak----------
Csendes vagyok, félek, kis helyre, sarokba meghúzódom 
És utánam jönnek, üszkösbottal szurkolnak szörnyű módon, 
Fázékony testemmel jeges vízbe rántanak----------

Ó Uram, én mozogni nem kívánok —--------
Én pici helyen dideregve ülni akarok, én komplikációktól félek:
S tiszta ruhámmal, ujjammal ragadós mézfürdőbe lök az Álnak 
És kijövök és piszokban élek----------

Én sírni sem akarok: és szemeim
Mély kútjai a vizet zuhogva ontják----------
Én más lehelletét utálom s gyakorta mosom kezeim------ —

Mért kell hát érintkeznem, mért kell élnem, mért nem bontják
Hús, tiszta, örök-ágyam tiszta angyalok?----------
Vagy mért, hogy ebszájjal magamtól mindenkit el nem marhatok?

Végrendelet feleségemnek
Oh lomha századok, ti szálltok majd felettem,
Mint szunnyadó pásztor felett a felhók nyája.
Kihullt szájából rézzel vert pipája 
S 6 alszik önfeledten.

Mert pásztor voltam én is hajdanán,
Már nem emlékszem hol, sok gyermeké 
S az én számból is kihull majd pipám...
Rég elszéledt a nyáj. S hogy halnak, élnek—é?

Ki tudja? Nem tudom. Én már csak arra vágyom,
Hogy minden évszázadban felvessem fejem 
És megkérdezzelek: oh édes, mondd, az álom 
Vaj'jól esik-e itt, e bús helyen?
Hol régen elfeledted már, ki volt e bús alak,
Hogy mit szenvedtél érte s mit ríkattalak,
De rád is néztem olykor csupa könny között...
Hol minden elmúlt: árny s a fény,
Hol mind eloszlott: bún s erény,
Mert a Teremtés 6s-álmába öltözött,
Hol mindent elborít az ási köd...
Hogy ezt az öröklétet mint túrod?

füstmiláni élet- és munkastílus kialakítását: min
dent az irodalomra tesz föl, megszállottan, hallat
lan erőfeszítéssel, becsvággyal és műgonddal 
dolgozik hatalmas életművén, amelyből aggályo
sán igyekszik kizárni életrajzát; alig hagyja el ott
honát, de elvárja, hogy mások rendszeresen  
fölkeressék; önmagának mindenkitől feltétlen hó
dolatot követel, miközben gyakran a legkisebb ok 
nélkül is vérig sérti leghívebb barátait, rajongóit, 
tanítványait. Nagy megrázkódtatás számára, hogy 
1927 nyarán befejezett drámája, a Catullus nem 
nyeri el tetszését a Nyugat orákulumának, Osvát 
Ernőnek, holott Füst úgy érzi:"... amíg élek, én már 
csak őneki fogok írni." 1931-ben három hét alatt 
készül el IV. Henrik király című drámájával, amely
ben a politikai küzdelmek emberi indítékait keresi. 
1904-től negyven éven át vezetett Naplója, amely 
szerinte ’leghamisíthatatlanabb valójának kifeje
zője", 1945-ben az ostrom alatt nagyrészt megsem
misül. Ugyancsak elveszett rendszeres esztétikáját 
emlékezetből újraalkotja: Látomás és indulat a művé
szetben (1948). A budapesti egyetemen az esztétika 
magántanárává habilitálják, s előbb a képzőművé
szeti főiskolán, majd az egyetem bölcsészeti karán 
ad elő, elbűvölve hallgatóit. Noha az élő írók közül 
elsőként kapja meg a Kossuth-díjat 1948-ban, alig 
két évvel később megvonják tőle a közlés jogát, s 
több mint fél évtizedre újból a teljes írói némaság 
és magány várrá. 1953-ban korábbi mozgási beteg
sége rosszabbra fordul, ettől fogva csak tolókocsin 
tud közlekedni. 1960-ban az egyetem váratlanul 
nyugdíjazza. 1963-as Végrendelete így hangzik: 
"Az esetet lehetőleg nem bejelenteni addig, míg el 
nem szállítottak Debrecenbe, a krematóriumba. 
Mert: mindennemű búcsúztatást, gyászbeszédet, 
méltatást, ceremóniákat el kell kerülni — eltiltom 
ezeket. Végül is: még mind az én ügyem, ha az 
utolsó is. Minél későbben értesítendő a nyüvános- 
ság, amelynek semmi köze ne legyen többé hoz
zám, most és mindörökké. Azt akarom." Bár a 
mindig vérző szívű, mindig elismerésre szomjazó 
lángeszű komédiás talán mégsem azt akarta, a 
végrendeletet végrehajtották-19 gondosan lajstro
molt és közhírré tett betegségben szenvedve, több 
mint 79 évet ért meg, ő, aki már 20 esztendős 
korában halálára készülődött.

Kutyák
Hajnalodik. S ki fekete kutyáiddal együtt-üvöltve 
Vonultál él az ablak alatt, — magad is állati rém, - most végre csendesúlsz.

Nem nézem vándorlásodat s tudom,
Nagy ívben fordúlsz el, mégy innen arrafelé, hol egy kétesen szürke világ 
Fekete kodéiból lép majd eló a nap.
De addig is te nem pihensz: a láthatáron lassan áthaladsz...
A láncokat megoldod. S kutyáid szerte vadásznak.
S így kezdődik a hajnal.

S majd lobot vet a tornyokon
S a dicsőség nyugalma, mint az áradás fog elömölni ég és fold között 
És dong a tömkeleg, amely világnak mondatik 
S a harsány valóság kiteljesúl, kitárul és megáll. Sok hajnalt láttam én!
Lovast a hídra léptetni... Megállt szemközt a napkoronggal. Álltsfütyölt szegény 
És este vége volt. S hány büszke nép a sivatagba szállt csatázni, mint a fergeteg,
Hogy riadozoa menekültek el a remeték s a puszták vadjai... És este vége volt.
Lobogva forrsz világ és minden reggel újra. Oh ez nem panasz. De mégis nem tanulsz?

A csillogó szerszámot felveszed?

Mikor lesz már, hogy, mint a dacos állat, mely az ostort egyszer s mindenkorra
megjegyezte,

Ellenállsz és nem fogsz fényleni. De felindúlsz és mégy a vonítás után,
Amely neked való,
Mely nem panasz, de melyben mégis minden dolgok lelke szól. Oh voníts nagyvilág!
S vonítva fusson majd veled a gondolat s oszoljon el.
S mi ostoroz, elhamvadsz abban sott a napba dőlve nagy sereg,
Amely kiállta megpróbáltatásait és bátorságát megmutatta már,
S nem érdemel meg büntetésül még egy holnapot.

-  11



Tél
Fagyos és sötét a föld. S egyre ridegebb lesz, meglásd, 

amint majd lassu ütembe' fordul
Az Orion-csillagzat ködképe felé. Tapintsd meg göröngyeit is, azok is porosak,

ridegek
S képzeld el: még egyre porosabb lesz minden. Mindétig szürkébb lesz a világ,

— mintegy a ridegség
Elönti majd a dolgok leglényegü, lehatol sapor is itt fenn 
Mindegyre elhatalmasodik...

S menj most tovább! Képzeld el azt is, hogy már egész fagyott, megállt,
megunta vándorlását, megmeredt, —

S már itt harsog feletted az apokalypszis száraz kóförgelege, melyben 
A fagyott göröngy majd úgy repül, akár a vak madár,
Veri a szél, a forgó-szél veri, tölcsérben forog, avagy a rohanó szélvihar 
Lökéseiben csapdos, szárazon kopog és megver...

S képzeld el ezután, hogy itt jártam én, vedd szívem melegét,
Vedd, hogy itt voltam egykor, énekeltem s müy dallamokat!

Földnek fekete göröngye felszállottam 
Mélységes éjszakámból sáppadt arccal, fel a nap elé, a fény alá...
S himnuszaimat zengettem feléd! — és harsogtam 
S rajtad feledtem szomorú szemeimet. vigasztalan örökkévalóság!
Kakasviadal volt itt s ó minő! Még emlékeznem is! A földnek két röge feltámadt 
S egymásnak eredt... Ezernyi párviadalban öklözött s hirtelen visszahullt, 
klónként rádmeredtek: Megfoghatatlan! — s kiáltának: íme a megfoghatatlan!

s vérben forgó szemeik
Kimeredtek az iszonyattól... Lobogás volt itt, lázas vacogás, — lélek, óárva vándor, 
Pornak vándora, — lassan vond ki magad innen, úgy akarom.

Ne figyeld a lobogást. Várj.
Amíg majd befordulunk valamerre valahányan s a felejtés szürke köpenye

s a kózivatar

Betemet s beborít.

---------------------HELIKON------------------------

AEgy régi költő műve: Oda a fejedelemhez!
Magas fejedelem! Fenkölt személyed 
Nem tudja tán, müy rosszul megy sorom!
Egy költó vagyok én a nép közül,: bús szolgád!
Ki dicsőséged zengem folyton s búsan
Egyre búsabban Tiédet és a magas Istenä! S szavam
Nem hallod meg ó jaj nekem, soha!
Ó nem hallod soha!

Ezüst trónusodon naphosszat gondolkodva ülsz s komoran 
Vívódd is, hogy mi jót tégy e népen, mivel enyhítsd 
Büntetéseit, miket az Isten mért ki rá!
S hogy mikép oldanád meg kemény ostora csomóit! 
jó fejedelem!
Vidúlj fel kérlek és nevess: tekints énreám, a szegényre,
Ki lantomat jajgatva pengetem,
S ki nevetséges már, hogy mennyit szenvedők!

Tán púpos vagyok én, hogy megvet minden asszony s egyik szemem kancsalít? 
Féllábam görbe tán, hogy egyre botlik, merev már s húz a sír felé?
...Ó jaj, megütöttek engemet, mint egy szegény vak állatot!
...Ó jaj, hallgass reám, a vádolóim hazugok: lelketlen némberek mind

s kegyetlen zsidók!
Ó jaj. ..de kifáradtam már! A szenvedés 
Eldtja jajgatásom rót tüzet, eloltja 
Halálfddmemet!
Való: az asszonyok aranyba foglalt gyöngyök! És való:
Ezüsthabos aranyszövetbé járnak s kebleikre 
Túzszinú virágot tűznek estelente. — Mérges kútból,
El nem tagadhatom: irigy bánatból kelt e sok panasz!
Ámde az én derekam is Isten remekműve asszonyok!
S mint aki mély álmában fázik, mint a mécses lángja, úgy didereg, lobog 
Megpróbált lelkem! — Vörös fenn a hold sarlója éjjelente 
Szenvedéseim forró lehelletétól! S pokoli két vörös szem repül 
A magasságba'fenn és nézi fájó delem... Nagy Király!
Ne gonddj rosszat énfelőlem s üldözőimet 
S a rémeket, kik hátam megett sugdosódnak,
S kik hátamat már régen csiklandozzák sugdosásaikkal...
Légy igazságos, nagy Király!!!
S ítéld halálra ókét!

Öregség
Hol vagytok ó szemeim, kik d y  áldottnak véltetek egy arcot?
És hol vagy ó csodálatos fülem is, amely oly hegyes lett, mint a szamáré

valamely édes-bús nevetéstől?
S hd vagytok fogaim, ti vérengzők, kiktől felserkent nemcsak a szamóca, 

de az annál duzzadtabb és pirosabb ajak is?
S hd vagy te mellemnek oly irtózatos dalolása?

S hol a kín és hol az áldás, amelyet most hiába keresek eszelős utaimon,
görbe bottal a kezemben?

Loholni bdondúl? Kergetni az őzet, az őzlábút s utána ledőlni, susogni,
nem is neki, de a holdnak...

Holmi rejtelmekről, amelyeket senki sem érthet egészen s 
amelyeknek zaklatott boldogság mindenkor a neve...

Hol vagytok ti mozgalmak és fekete átkok? örök sietés? Hol a mohó száj s
hd a nevetésem?

Úristen, hd a nevetésem s a tárgytalan zokogás is:
Mikor döngő hajnalodások vértelen messzeségei! hányszor 
Leborúltam a sötétben elétek!

Hallgass rám oh ifjúság. Volt egy öreg görög egykor
Ki felemelte két kezét, mint a szobor s az ifjúságát visszakövetelvén
Mondott aiszchyloszi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni.
Fűig vakon állt a hegyen, csupa sugárzásba merülve, — ősz haját verte a szét is
S pisla szeméből könnyei hulltak az Istenség magasztos lába dé.
S mégis szava dörgött, szavától megállt a malom, megrendültek a dombok 
S az ötéves kos is fdemelte rá a fejét.------ Ámde az btenség

Nem nézett rá, nem felelt akkor az öregnek.
Sírt az btenség. Mert, mintha dobokat vemének a fülébe, tompa dobot 
S erre felelne a hegyomlás s e hegy omlásnak fdűne a tenger...
Oly naggyá nőtt meg dőtte s oly szentté az öregség ősi nyomora.
Mert hbz ott állt 6 már önnön sírja dőtt s még mindig pörölve a szüld  
S még egyszer hangoztatni akarván igazát, midőtt elomolna...

S aztán hát dment persze, — csend lett végül b  e vidéken.
De a szivében b  csupa csend volt már akkor, d  ne fdedjük s egy másik,

még nagyobb figyelem...

S a feje körül tompa derengés.

Copperfield Dávidhoz!
Dávid: ama hegedűs az, ki most a holdban úl s pipál.
Copperfield: rézfddekel jdent, tán gyöngyszin, szikes mezőt,
Amelynek mdyeiről a szerencsefiak hirtdennőtt, nagy indulatával,
Emdted volna ki s mutattad volna fd  a nagy bten előtt 
Gyarapodásod biztos zálogát: a barackszín, sárga fémet.

S olybá tüntd vórí akkor magad dőtt b , mint az oroszlán...
Rettenthetetlen szigor, de mdtányod b  ott ült vórí összeszoritott ajkaidon 
S képzelmed dőtt sok ezer munkásod lágy alázata, egyszobás, tiszta lakások, 
Vasárnapi orgonaszó a tiszta téren, — de mindenekfelett: 

önnön szíved megtörhetetlen hidege, —
Kergetőznek vala, mint képek, sokszínű változatokban.

S az én nevem b, lásd: apám egy víg királytól lopta nékem.
Képzdd d  a feslett kép-királyt, ámint a játékkártyából kilép...
Vihogni kezd előbb, majd borospalackokkal vervén szamarát
A vásárba siet... hol b a  kofanépet megcsipdesi rútul, csak úgy bizsereg az újjá...
öregasszonyt kerget a sikátorokon, — ám gyermek ha jő déje: leguggol
és sorra gurítja fdéje önnön képével vert, királyi aranyát.
így képzdgek én is a nevemmel, lásd Dávid! S mi voltam én b  itt? árva fiú!
A sértődötbég vontatott dallamát hagyták rám örökül: semmi mást!
S miből a zsidónak oly bőven jutott ki minden időben: gúny és magány:

- e kettő volt örökrészem e földön!
Idegen vagyok én itt, idegen nékem ez a Föld s idegen minden népe!
A felhőket kergetem én - s az úgy van jól! - de emberfia hozzám többé

be ne tegye lábát!!
S mint ama nagyúr, ki járt pórul a vásáron s ha jő a böjt keserve,

egy szomszédos kolostorba mén:
Úgy én is; nem tűrök látogatót!! - S ha ki azt akarod még világnak valaki rongya,

hogy szeressdek, -
Bízd a szivemre magad, - az még d! - de szemtől-szembe vdem többé ne 
kerülj!



H E L IK O N

RADNÓTI MIKLÓS
Radnóti Miklós (Budapest, 1909.5.5. — Abda, 

1944 11. 8.) költő, műfordító; a fasizmus áldozatai
nak s a barbársággal szembeállítandó értékeknek 
örök szószólója. Polgári családból származik. Szü
letésekor édesanyja és ikertestvére meghal. Korán 
(1921) távozik édesapja is. Radnótit anyai nagy
bátyja nevelteti. 1930 és 1934 között a szegedi egye
tem magyar—francia szakos hallgatója. Alapító 
tagja lesz a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiu
mának, amely könyveket ad ki, színvonalas vitákat 
szervez társadalmi és kulturális kérdésekről, tanul
mányozza a szegedi munkásság és a környező fal
vak életét. Radnóti első kötetében, a Pogány 
köszöntőben (1930) görögös életöröm és termé
szetélmény szólal meg az expresszionizmus hang
ján. Második kötetét, az Ujmádí pásztorok énekét 
(1931) elkobozzák, ellene pedig vádat emelnek val- 
lásgyalázás és szemérem elleni vétség címén. 1931- 
ben néhány hetet Párizsban tölt; nagy élménye a 
Gyarmati Kiállítás. Kapcsolatba kerül a kommu
nista mozgalommal. Hitler uralomra jutása (1933) 
után költészete elkomorul. További verseskönyve
iben elfordul az avantgárd érzésvüágától és kifeje
zőeszközeitő l, s nyugat-európai m eg antik 
versformákban, egyre érettebben vet számot a kor
szak történelmi fenyegetéseivel, valamint saját vár
ható sorsával; Lábadozó szél (1933); Új hold (1935);

Járkálj csak, halálraítélt (1936); Meredek út (1938); Taj
tékos ég (1946, posztumusz). Szorongására, halál- 
félelmére a szerelemben, a költészetben, a béke és 
szabadság reményét ébren tartó kultúrában keres 
gyógyírt. 1935-ben megnősül. Felesége: született 
Gyarmati Fanni, akit középiskolás kora óta szeret. 
1935-től 1944-ig többnyire Budapesten él. Tanári 
állást nem kap, magántanításból, alkalmi munkák
ból (rádióelőadások, címszókészítés lexikonokhoz, 
korrektúra-olvasás, fordítás stb.), csekély írói tisz
teletdíjaiból tartja fenn magát. 1937-ben ismét Pá
rizsba lá togat, részt v esz  a sp an yo l 
köztársaságpártiak harcát támogató tüntetésen. 
1940-től többször hívják be munkaszolgálatra zsi
dó származása miatt. 1944-ben a jugoszláviai Bor 
közelében, a Zagubice fölötti Heidenau-táborba vi
szik; rézbányában és vasútépítésen dolgozik. A 
szeptembertől kezdve menekülő fasiszták erőlte
tett gyalogmenetben hajszolják Nyugat felé a fog
lyokat. A Győr környéki Abda község határában 
Radnótit társaival együtt agyonlövik. Holttestét 
1946-ban hántolják ki a tömegsírból, s ekkor talál
ják meg viharkabátja zsebében a Bori noteszt, amely 
utolsó verseit tartalmazza. így maradhatott fenn 
ezek közül a Gyökér és a Razglednicák (razglednica 
= képes levelezőlap, szerbül), a többit ugyanis má
solatban már előbb hazacsempésztette a költő.

Járkálj csak, halálraítélt
Járkálj csak, haldlraítát! 
bokrokba szél és macska bútt, 
a sötét fák sora eldől 
előtted; a rémülettől 
fehér és púpos lett az út.

Zsugorodj őszi leoü hát! 
zsugorodj, rettentő világ! 
az égről hideg sziszeg le 
és rozsdás, merev füvekre 
ejtik árnyuk a vadlibák

Ó, kiütő tisztán élj te most, 
mint a széljárta havasok 
lakói és oly búntelen, 
mint jámbor, régi képeken 
pöttömnyi gyermek Jézusok.

S oly keményen is, mint a sok 
sebtől vérző, nagy farkasok.
1936

Oly korban éltem én e földön,
mikor a költő is csak hallgatott,
és várta, hogy talán megszólal újra —
mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más,
a rettentő szavak tudósa, Ésaiás.

1944. május 19.

Töredék

Hasonlatok
Olyan vagy, mint egy suttogó faág, 
ha rámhajolsz, 
s rejtelmes ízű vagy, 
olyan vagy, mint a mák,

Oly korban éltem én e földön, 
mikor az ember úgy elaljasult, 
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra, 
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg, 
befonták életét vad kényszerképzetek.

Oly korban éltem én e földön, 
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos, 
az áruló, a rabló volt a hős, — 
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest, 
már azt is gyűlölték, akár a pestisest.

Oly korban éltem én e földön, 
mikor ki szót emelt, az bújhatott, 
s rághatta szégyenében ökleit, — 
az ország megvadult s egy rémes végzeten 
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.

s akár a folyton gyűrűző idő, 
oly izgató vagy, 
s olyan megnyugtató, 
mint sír felett a kő,

olyan vagy, mint egy vélem nőtt barát 
s nem ismerem ma sem 
egészen még nehéz 
hajadnak illatát,

és kék vagy olykor s füek, el ne hagyj, 
csavargó, nyurga füst — 
és néhafáek tőled én, 
ha villámszínú vagy,

s mint napsütötte égiháború: 
sötétarany, — 
ha megharagszol,ép 
olyan vagy, mint az ú,

Oly korban éltem én e földön, 
mikor gyermeknek átok volt az anyja, 
s az asszony boldog volt, ha elvetélt, 
az élő írigylé a férges síri holtat, 
míg habzott asztalán a sűrű méregoldat.

müyhangu, hosszan zengő és sötét, 
s ilyenkor én
mosolyból fényes hurkokat 
rajzolgatok köréd.

1941. november 16.

Huszonnyolc év
Erőszakos, rút kisded voltam én, 
ikret szülő anyácska, — gyilkosod! 
öcsémet halva szülted-é, 
vagy élt öt percet, nem tudom, 
de ott a vér és jajgatás között 
úgy emeltek ß l  a fény felé, 
akár egy győztes, kis vadállatot, 
ki megmutatta már, hogy mennyit ér: 
mögötte két halott.

Mögöttem kél halott, 
előttem a világ, 
oly mélyről nőttem én, 
mint a haramiák; 
oly árván nőttem én, 
a mélységből ide, 
a pendülő, kemény 
szabadság tágas és 
szeles tetőire.

Milyen mély volt gyerekkorom, 
s milyen hűvös.
Hívó szavad helyett kígyó 
szisszent felém játékaim 
kis útain, ha este lett 
s párnáimon vért láttam én, 
a gyermeket elrémítő, 
nagy hófehér pehely helyett.

Milyen mély volt gyermekkorom, 
s milyen magos az ifjúság!
A két halál megérte-é? — 
kiáltottam a kép felé, 
mely ott sütött szobám falán. 
Huszonnyolc éves voltál akkor ,  
a képen huszonöt talán, 
ünnepélyes ifjú nő, 
komolykodó, tűnődő.

Huszonnyolc éves voltál akkor ,  
most ugyanannyi lettem én, 
huszonnyolc éve, hogy halott vagy, 
anyácska! véres szökevény!

Anyácska, véres áldozat, 
a férfikorba nőttem én, 
erősen tűz a nap, vakít, 
lepke kezeddel ints felém, 
hogy jól van így, hogy t e tudod, 
s hogy nem hiába élek én.
1937
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Tétova óda
Mióta készülök, hogy elmondjam neked 
szerelmem rejtett csülagrendszerä; 
egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét, 
és néha meg olyan, oly biztos és örök, 
mint kőben a megköoesüli csigaház.
A holdtól cirmos éj mozdul fejem fcAött 
s zizzenve röppenő kis álmokat vadász.
S még mindig nem tudom elmondani neked, 
mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, 
óvó tekinteted érzem kezem felett.
Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.
És holnap az egészet újra kezdem, 
mert annyit érek én, amennyit ér U szó 
versemben s mert ez addig izgat engem, 
míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó. 
Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap, — 
mit mondjak még? a tárgyak összenéznek 
s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab 
az asztalon és csöppje hull a méznek 
s mint színarany golyó ragyog a térítőn, 
s magától csendül egy üres vizespohár.
Boldog, mert véled ä. S talán lesz még időm, 
hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.
Az álom hullongó sötétje meg-megérint, 
elszáll, majd visszatér homlokodra, 
álmos szemed búcsúzva még felémint, 
hajad kibomlik, szétterül lobogva, 
s elalszol. Fóliád hosszú árnya lebben.
Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág, 
de benned alszom én is, nem vagy más világ.
S idáig hallom én, hogy változik a sok 
rejtelmes, vékony, bölcs vonal 
hús tenyeredben.

1943. május 26.

Levél a hitveshez
A mélyben néma, hallgató világok, 
üvölt a csönd fülemben s felkiáltok, 
de nem felelhet senki rá a távol, 
a háborúba ájult Szerbiából 
s te messze vagy. Hangod befonja álmom,— 
s szivemben nappal újra megtalálom,— 
hát hallgatok, míg zsong körém felállván 
sok húvös érintésű büszke páfrány.

Mikor láthatlak újra, nem tudom már, 
ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, 
s szép mint a fény és oly szép mint az árnyék, 
s kihez vakon, némán is eltalálnék, 
most bujdokolsz a tájban és szememre 
belülről lebbensz, így vetít az elme; 
valóság voltál, álom lettél újra, 
kamaszkorom kútjába visszahullva

féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e? 
s hogy ifjúságom csúcsán, majdan egyszer, 
a hitvesem leszel, — remélem újra 
s az éber lét útjára visszahullva 
tudom, hogy az vagy. Hitvesem s barátom. - 
csak messze vagy. Túl három vad határon.
S már őszül is. Az ősz is ittfelejt még?
A csókjainkról élesebb az emlék;
csodákban hittem s napjuk elfeledtem, 
bombázórajok húznak el felettem; 
szemed kékjét csodáltam épp az égen, 
de elborult s a bombák fönt a gépben 
zuhanni vágytak. Ellenükre élek,— 
s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek 
fölmértem s mégis eltalálok hozzád, 
megjártam érted én a lélek hosszát, —

s országok útjait;bíbor parázson, 
ha kell zuhanó lángok közt varázslóm 
majd át magam, de mégis visszatérek; 
ha kell szívós leszek, mint fán a kéreg, 
s a folytonos veszélyben, bajban élő 
vad férfiak fegyvert s hatalmat érő 
nyugalma nyugtat s mint egy húvös hullám: 
a 2 X 2  józansága hull rám.

Lager Heidenau, Zagubica fölött a hegyekben. 
1944 augusztus—szeptember

Hetedik ecloga
Látod-e, esteledik s a szögesdróttal beszegett, vad 
tölgykerités, barakk oly lebegő, felszívja az este. 
Rabságunk keretét elerszeti a lassú tekintet 
és csak az ész, csak az ész, az tudja, a drót feszülését. 
Látod-e drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak, 
megtöretett testünket az álom, a szép szabadító 
oldja fel és a fogolytábor hazaindul ilyenkor.
Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok, 
Szerbia vak Idejéről búvá otthoni tájra.
Búvá otthoni táj! Ó, megvan-e még az az otthon?
Bomba sem érte talán? s van, mint amikor bevonultunk? 
És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatér-e? 
Mondd, van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is?

Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva, 
úgy iram itt a homályban a versd, mint ahogy élek, 
vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron; 
zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a láger 
őrei s posta se jön, köd száll le csupánbarakkunkra.

Rémhírek és férgek közt ü itt francia, lengyel, 
hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a hegyekben, 
szétdarabolt, lázas test s mégis egy életd él itt, — 
jóhírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot, 
s várja a végd, a súrü homályba bukót, a csodákat.

Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat, a bolhák 
ostroma meg-megujúl, de a légysereg elnyugodott már. 
Este van, egy nappal rövidebb,lásd, újra a fogság 
és egy nappal az ä d  is. Alszik a tábor.A tájra 
rásüt a hold s fényében a drótok újra feszülnek, 
s látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya 
lépdel a falra vdődve az éjszaka hangjai közben.

Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok, 
horkan a fdriadó, megfordul a szúk helyen és már 
újra elalszik s fénylik az arca. Csak én ülök ébren, 
féligszítt cigarettát érzek a számban a csókod 
íze helydt és nem jön az álom, az enyhetadó, mert 
nem tudok én meghalni se élni se nélküled immár.

Lager Heidenau, Zagubica fölött a hegyekben. 1944 július

A la recherche...
Régi, szelíd esték, ti is emlékké nemesedtek!
Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott 
tündöklő asztal, hova csúszol a múltak iszapján? 
hol van az éj, amikor még vígan szürkebarátot 
ittak a fürge barátok a szépszemü karcsú pohárból? 
Verssorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó zöld 
jelzők ringtak a metrum tajtékos taraján és 
éltek a holtak s otthon voltak a foglyok, az eltűnt 
drága barátok, verseket írtak a rég elesettek, 
szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje.

Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a túzben, 
s harcoltak, csak azért, mert ellene mitse tehettek, 
s míg riadozva aludt körülöttük a század a mocskos 
éj fedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, 
mely szigd és barlang volt nékik e társadalomban.

Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak, 
dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön, 
s volt, ahová önként mentek, fegyverrel a kézben, 
némán, mert tudták, az a harc, az az 6 ügyük ott lenn, — 
s most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben.

S volt ahová... mindegy. Hova tűntek a bölcs borozások? 
szálltak a gyors behívók, szaporodtak a verstöredékek, 
és szaporodtak a ráncok a szépmosolyú fiatal nők 
ajka körül s szeme alján; elnehezedtek a tündér- 
léptü leányok a háború hallgatag évei közben.

Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal ? 
és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak? 
hangjuk hallja szivem, kezem őrzi kezük szorítását, 
müvük idézgetem és torzóik aránya kibomlik, 
s mérem (néma fogoly), — jajjal teli Szerbia ormán.

Hol van az éj? azaz éj már vissza se jő soha többé, 
mert ami volt, annak más távlatot ád a halál már.— 
Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában 
és beleisznak majd poharunkba, kik eltemeletien, 
távoli erdőkben s idegen legelőkön alusznak.

Lager Heidenau, Zagubica fölött a hegyekben.
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Erőltetett menet
Bolond, ki földre rogyván főikéi és újra lépked, 
s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, 
de mégis útnak indul, mint akit szárny emel, 
s hiába hívja árok, maradni úgyse mer, 
s ha kérdezed, miért nem? még visszaszól talán, 
hogy várja 6t az asszony s egy bölcsebb, szép hálál. 
Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok 
fölött régóta már csak a perzselt szél forog, 
hanyattfeküdt, a házfal, eltört a szilvafa, 
és félelemtől bolyhos a bonni éjszaka.
Ó, hogyha hinni tudnám: nemcsak szivemben hordom 
mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon; 
ha volna még! s mint egykor a régi hús verandán 
a béke méhe zöngne, míg hűl a szilvalekvár, 
s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, 
a lomb között gyümölcsök ringnának meztelen, 
és Fanni várna szókén a rbt sövény előtt, 
s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt, — 
de hisz lehet talán még? a hold ma oly kerek!
Ne menj tovább, barátom, kiálts rám! s fölkelek!

Bor, 1944. szeptember 15.

Razgledtticák
Bulgáriából vastag, vad ágyuszó gurul, 
a hegygerincre dobban, majd tétováz s lehull; 
torlódik ember, állat, szekér és gondolat, 
az út nyerítve hőköl, sörényes ég szalad.
Te állandó vagy bennem e mozgó zűrzavarban, 
tudatom mélyén fénylesz örökre mozdulatlan 
s némán, akár az angyal, ha pusztulást csodál, 
vagy korhadt fának odván temetkező bogár.

1944. augusztus 30. A hegyek közt

Q)
Kilenc kilométerre innen égnek 
a kazlak és a házak, 
s a rétek szélein megülve némán 
riadt pórok pipáznak.
Itt még vizet fodroz a tóra lépő 
apró pásztorleány 
s felhőt iszik a vízre ráhajolva 
a fodros birkanyáj.

Cservenka,1944. október 6.

(3)
Az ökrök száján véres nyál csorog 
az emberek mind véreset vizelnek, 
a század bűzös, vad csomókban áll.
Fölöttünk fú a förtelmes halál.

Mohács, 1944. október 24.

(4)
Mellézuhantam, átfordult a teste 
s feszes volt már, mint a húr, ha pattan. 
Tarkólövés. — így végzed hát te is, — 
súgtam magamnak, — csak feküdj nyugodtan. 
Halált virágzik most a türelem. —
Der springt noch auf, — hangzott fölöttem. 
Sárral kevert vér száradt fülemen.

Szentkirályszabadja, 1944. október 31.

(KOD‘EX —

1933. január 20-án Hindenburg elnök Adolf Hitlerre ruházta 
a kancellári tisztséget, s ezzel a döntéssel Németország megtette 
az első lépést a legnagyobb nemzeti, majd nemzetközi katasztró
fához vezető úton. (Hitler-puccs a sorházban.)

Adolf Hitler az 1920 decemberében alakult Nemzetiszocialis
ta Német Munkáspárt vezetője, felismerte az erőszak és a terror 
jelentőségét mozgalmának propagandája szempontjából. Élképp 
zelését a következőkben összegezte: "Ahogy a bátor férfi is 
könnyebben hódítja meg a női szíveket, mint a gyáva, egy hősi 
mozgalom is könnyebben hódítja meg a nép szívét." Ennek jegyé
ben hozták létre a nád párt megalakulásával csaknem egyidőben 
a párt rendezőgárdáját, Emil Maurice órássegéd és hírhedt vere
kedő vezetése alatt. Az első 25 tag névjegyzéke fennmaradt. Az 
SA elődje, a "rendezőgárda", azt a feladatot kapta, hogy a nád 
gyűlések rendfenntartó osztagaként távolítsa el a közbeszólókat, 
amit úgy kell érteni: ha akadt üyen, azt véresre verték és az utcára 
hajították. Ezenkívül a rendezőgárdát bízták meg azzal, hogy a 
megadott jelre önfeledt tapsban és ujjongásbán törjön ki, fasiszta 
rigmusokat skandáljon stb. Amikor ebből a díszes testületből 
kifejlődött a Sturmabteilung (rohamosztag), "békés" funkdói 
mindinkább háttérbe szorultak. Megkezdődött hard kiképzése, 
bevezették a katonai fegyelmet. Az SA, bár tagjai csak boxert és 
pisztolyt hordtak maguknál, a Reichswehr jóvoltából és Emst 
Rohm tevékenységének gyümölcseként jól felszerelt fegyverrak
tárak, temérdek puska és lőszer felett rendelkezett. Feladatköre 
is megváltozott: a barna egyenruhás legények rendszeresen láto
gatták más pártok, különösen a munkáspártok gyűlésdt, vereke
déseket provokáltak, megkezdték az úgynevezett teremharcok 
(Saalschlacht) korszakát. Az SA története gyűléstermekben ren
dezett kézitusák, az utcai verekedések, bicskázások, lövöldözé
sek sorozata. Röhmnek azonban nagyratörőbb tervei voltak: 
titkos hadsereget akart, hogy megsokszorozza a békeszerződés
ben engedélyezett 100 000 főnyi hadsereg létszámát. (Hosszú 
kések éjszakája.)

1932 július vége, augusztus eleje lehetett. A szodáldemokrata 
és nemzetiszodaÜsta munkások közt heves összetűzésre került 
sor Potemkában, valahol Sziléziában, és a nád munkások egy 
csomó szodáldemokrata munkásnak a torkára léptek a dpőjük 
sarkával, ilyen bestiális módon ölték meg őket. Hitler pedig 
táviratilag közölte a gyilkosokkal Szerencsek!vánatait, bajtársai
nak nevezte őket... 1933 telén, a Wagner-körút után Árosába 
mentünk. Ez alatt az idő alatt égett le, február 27-én a Birodalmi 
Gyűlés épülete, aztán következtek a választások, márdus 5-én, 
amikor már minden kommunista és számos szodáldemokrata a 
rács mögött ült. A szálloda valamennyi lakója összegyűlt a rádió 
előtt, hogy meghallgassuk a híreket a választások eredményéről. 
Én Médi lányommal ültem a készülék előtt és egyre csak azt 
hajtogattam: Dehát ez nevetséges! Hiszen ez egyáltalán nem 
szabad választás. Hiszen az ellenzék nagy részét bebörtönözték. 
Akkor meg mi ez? És ekkor magszólalt valaki: De nagyságos 
asszonyom, fegyelmezze magát! Nekem nem kell fegyelmeznem 
magam — mondtam —, mi úgysem mehetünk vissza. (Katia 
Mann: Megíratlan emlékeim.)

Európa lélektani hajlandóságát arra, hogy a fasizmust politi
kai, erkölcsi, intellektuális vonatkozásban befogadja, nem becsül
tem le — "Európa, vigyázz!" dm ű kiáltványom világosan mutatja 
ezt. Amit én, és nemcsak én, csakugyan lebecsültem, az a gyor
saság volt, mellyel ez a folyamat lezajlott, az a döntő befolyás, 
amelyre a fasizmus iránti rokonszenv néhány röpke esztendő 
alatt még a demokratikus országokban is szert tett... Az államok 
— persze idejétmúlt — szuverénitási elve, a más országok bel- 
ügyeibe való be nem avatkozás demokratikus alaptétele, meg
akadályozta Európa fellépését az ellen, ami Németországban 
történt, s ami földrészünk erkölcsi életére és a békére nézve oly 
veszélyesnek látszott. (Thomas Mann)

—  I9& L X
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EGYED ÁKOS

Két kolozsvári nemzeti program 1848 tavaszán
Nem szorul különösebb bizo

nyításra, hogy Erdély történel
mének egyik legtöbbéi vitatott 
kérdése az 1848-as forradalom és 
szabadságharc A vita főként a 
nemzeti törekvések és progra
mok körül folyik, s annyira régi, 
hogy sokak számára reményte
lennek látszik valamiféle megol- 
dás a rom án és m agyar 
álláspon tok  közelítésében, 
egyeztetésében. Nem egyszer 
hangzott el szakértői értekezlete
ken, hogy talán helyesebb lenne 
hosszú időre ejteni ezt a témát. A 
történészek többsége azonban el
fogadhatatlannak tartja ezt az 
ajánlatot; ha komolyan vesszük a 
történelem tudatformáló szere
pét — és ebben 1848 központi 
helyet tölt be —, nem marad más 
hátra, mint a folyamatos kutatás, 
a helyhez és időhöz kötött tények 
jószándékú és tudományos igé
nyű feltárása. Az is kétségtelen 
azonban, hogy a történetírás 
rendszerén változtatni kell: az 
eddig túlnyomóan egysíkú leírá
sok helyett hasznosabbnak ígér
kezik a párhuzamos történelem 
és az összehasonlító módszer. Ez 
ugyanis inkább lehetővé teszi a 
vitázó felek érveinek s gondolko
dásának figyelembe vételét, mint 
amikor mindenki saját érveit 
mondja. A párhuzamos történe
lem előnyeire jó példa lehet — 
úgy vélem - az 1848 márciusában 
Kolozsvárt keletkezett magyar, 
illetőleg román negyvennyolcas 
program felvázolása és összeha
sonlítása, amelyből kitűnik az is, 
ami elválasztotta ezeket, de az is, 
ami közös volt bennük.

l
Hogy Erdélyben Kolozsvár 

volt az első város, ahol az euró
pai negyvennyolcas események 
elsőként váltottak ki mozgalmat, 
nem volt véletlen. A XVIII. szá
zad végétől Kolozsvár Erdély fő
városa: itt székelt a Gubemium, 
a Kormányszék, s így Erdély 
Nagyfejedelemség központja 
volt. Egész Erdélyre kiterjedő 
szerepét növelte a sajtója és 
könyvkiadása. A reformkor kez
detétől élénk politikai és társada
lmi élet zajlott benne: rendszerint 
itt tartotta értekezleteit a konzer
vatív kormánypárt, valamint a 
nemzeti liberális ellenzék. Az or
szággyűléseken pedig éveken át 
heves viták zajlottak a kor alap
vető kérdéseiről; az ellenzék sze
re tte  volna az abszolutista 
rendszert alkotmányos renddé 
alakítani, s a már-már robbanás
sal fenyegető jobbágykérdést

törvényileg rendezni. A bécsi 
kormányzat támogatását élvező 
konzervatívok azonban rendre 
megakadályozták Wesselényiék 
modernizációs törekvéseit. De 
maga a törekvés élt, s az ellenzék 
csak a kedvező alkalomra várt, 
hogy a törvényhozásban átvigye 
reformpolitikai programját.

Az 1848-as évvel végre meg
érkezett a "rendszerváltás" ideje: 
arról volt szó, hogy a mintegy öt 
évszázados múltra visszatekintő 
feudális-rendi viszonyokat pol
gári rendszerré, s a másfél száza
dos H absburg-abszolutista 
politikai rendszert alkotmányos 
monarchiává alakítsák át. Er
délynek természetesen megvol
tak a maga különálló sajátos 
problémái, s ezek megoldására 
keresték a lehetőséget az 1848. 
márciusi kolozsvári programok 
is.

2

A januári olasz-osztrák konf
liktusok, de különösen a februári 
párizsi forradalom óta Erdély 
politikai körei nyugtalanul fi
gyelték az európai eseményeket. 
S az is természetes, hogy a ma
gyar liberális ellenzéket a Po
zsonyban ülésező m agyar 
országgyűlésen folyó munka ér
dekelte a legjobban, nem kis mér
tékben ehhez igazodott. 
Hatására ült össze március 19-én 
Kolozsváron az ellenzék mint
egy félszáz tagja, köztük olyan 
közismert politikusok, mint id. 
Bethlen János, a liberális párt ve
zére, Teleki László, Teleki Domo
kos, Wesselényi Ferenc, John 
Paget, a magyarrá lett angol 
arisztokrata, Ujfalusi Sándor és 
mások. Lényeges tudni, hogy ek
kor Kolozsvár még semmit sem 
tudott a március 13-i bécsi, illető
leg a március 15-i pesti forrada
lomról. Annál érdekesebb a 
március 19-i értekezlet állásfog
lalása a várható átalakulások irá
nyát s jellegét illetően. De 
egyelőre ne vegyük többnek ezt 
az állásfoglalást, mint negyven- 
három magyar liberális politikus 
véleményét, tudván mégis, hogy 
ez az álláspont lesz az elvi alapja 
az erdélyi magyar 48-as kolozs
vári programnak, amely pár na
pon belül megszületik.

Az értekezletről felirat ké
szült a magyar országgyűléshez 
és a nádorhoz, ami jelentőségét 
tovább növelte. Hogy mi tette 
szükségessé a tanácskozást, a fel
irat bevezetője világosan megin
dokolja. "Azon legújabb

nagyszerű események, melyek 
szilárdaknak vélt trónokat meg
döntve vagy megrázkódtatva, 
Európa csendét felbomlással fe
nyegetik, minket is arra bírtak, 
hogy honunk állása iránt néze
tünket s ezek által feltételezett 
kérésünket" közöljük. Az itt 
megfogalmazott nézetek rövi
den a következők voltak: a jövő 
államformája legyen "alkotmá
nyos monarchia", amelynek 
"múlhatatlan feltétele az alkot
mányos elvek alkotmányos úto- 
ni kifejtése". A reménykedés és a 
félelem érzése hatja át az állás- 
foglalást. A remény abban jut ki
fejezésre, hogy még idejében 
cselekedni lehet (ti. mielőtt a for
radalom kitör!), és ez azért sürge
tő, mert a forradalom kimenetele 
Erdélyben végzetes lehet, hiszen 
"ki tudja... határát, következmé
nyeit elhárítani, ki tudja mely 
nemzetek maradnak baráti vi
szonyban, melyek fognak egy
más ellen támadni" (kiemelés: E. 
A.). Mivel úgy látják, hogy az er
délyi magyarság veszélyeztetett 
helyzetbe kerülhet, ezt elkerü
lendő: meg kell valósítani az uni
ót Magyarországgal, mert ez "a 
magyar nemzetiség fennmara
dásának legerősebb biztosítéka". 
Ezzel tulajdonképpen megfogal
mazódott az erdélyi magyar 
nemzeti mozgalom, az egész er
délyi 1848 legsarkalatosabb 
pontja: az unió kérdése, amely 
egyik fő meghatározója lesz a to
vábbi eseményeknek. Egyébként 
ez az a kérdés, amelyben a ma
gyar és román történetírás majd 
másfél század óta homlok

egyenest ellentétes álláspontot 
képvisel.

De kövessük tovább 1848 
márciusának kolozsvári esemé
nyeit.

Amire eloszlott a március 19-i 
értekezlet, a résztvevők aligha
nem kézhez kapták azokat a la
pokat, amelyek a Március 15-i 
eseményeket közölték. Ha 19-én 
a liberálisok még abban remény
kedtek — tévesen —, hogy a 
Habsburg Monarchia békésen át
alakítható alkotmányos ország
gá s a forradalom elkerülhető, 
20-án már nyilvánvaló volt, hogy 
ez a felfogás túlhaladott, tehát a 
helyzetet újra kell értékelni. És 
ezzel az ellenzék nem is késleke
dett; március 20-án újabb tanács
kozásra ült össze Bethlen Adám 
házában azzal a céllal, hogy a ko
rábbi elvi nyilatkozat alapján 
konkrét program-nyilatkozatot 
fogadjon el. És ez még aznap 
megszületett.

Mit tartalmazott az új, ezután 
sok alkalommal egyszerűen Ko
lozsvári Programnak nevezett ha
tározat?

Az első pont megerősíti az el
őző napi nyilatkozatot az unió 
szükségességéről, aztán a polgá
ri átalakulás társadalmi prog
rampontjait sorolja föl, éspedig: 
közös teherviselés, a törvények 
előtti polgári egyenlőség, a job
bágyság eltörlése és birtoktulaj- 
donképessége, a székely határőri 
rendszer megszüntetése és pol
gárőrség alakítása; végül állást 
foglal a sajtó szabaddá tétele 
mellett. A program határozottan 
követeli az erdélyi országgyűlés 
összehívását az átalakulás alkot-
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mányos jellegének biztosítása ér
dekében.

A fenti programot a volt libe
rális ellenzék képviselői állítot
ták össze, de — eléggé 
paradoxális módon — a konzer
vatív párt vezérének aláírását is 
magán viseli. Az történt ugyanis 
— írja az események résztvevője 
és krónikása, Kővári László —, 
hogy tanácskozás közben belé
pett a terembe — nem kis megle
petésre — Jósika János báró, a 
konzervatívok vezetője, Jósika 
Samu erdélyi kancellárnak a test
vére, és "felkérte az ellenzék jelen 
való fejeit, felejtsék el a múltakat, 
fogjanak kezet'VKövetkezéskép- 
pen a Kolozsvári Program id. 
Bethlen János liberális, illetőleg 
Jósika János konzervatív pártve
zér kézjegyével került nyilvános
ságra. A programnyilatkozatot 
megküldték az erdélyi törvény- 
hatóságoknak, elsőként Kolozs
vár városi tanácsának azzal a 
kéréssel, hogy már 21-én tartson 
a város kibővített városi közgyű
lést

A március 21-i közgyűlést 
több történeti forrásból is ismer
jük: lefolyását közölte az Erdélyi 
Híradó, s szerencsénkre fennma
radtak a városi jegyzőkönyvek 
is. Ezt azért tartottuk szükséges
nek jelezni, mert a történeti fel
dolgozások éppen csak futólag, 
felületesen említik meg ezt az 
eseményt, holott fontossága az 
erdély i m agyar forradalom  
programjának véglegesítésében 
vitathatatlan.

Kolozsvár főbírája (polgár- 
mestere), Groisz Gusztáv inkább 
húzott a konzervatívokhoz, mint 
a liberális ellenzékhez, de kése
delem nélkül elfogadta a kihívást 
és összehívta a városi tanácsot. A 
főbíró szerepe nagyjából kime
rült abban, hogy hűségét nyilvá
nította az uralkodó ház iránt és 
nem akadályozta az ellenzéket a

kezdeményezés átvételében. A 
‘helyzet elemzését és a határozat 
megindoklását Méhes Sámuel, 
az ellenzéki Erdélyi Híradó fő- 
szerkesztője, kollégiumi tanár, 
mérsékelt reformbarát, tanácsos 
végezte el. Miután kifejtette, 
hogy a "frankhoni esemény euró
pai rázkódást idézett elő, s köze
lebbről az osztrák fővárosban és 
Budapesten is politikai mozgal
mak voltak, polgári elhivatása 
Kolozsvárnak is, mint Erdély 
magyar fővárosának, békés úton, 
de alkotmányos joggal is tör- 
vényhatóságilag fölszólalni, s a 
veszély elhárításáról jó előre 
nemcsak gondoskodni, hanem 
rögtöni intézkedéseket tenni". 
Ezek szerinte a következők.

A város első teendője "nemze
ti polgári őrsereg" felállítása. A 
kormányzót viszont arra kell fel
kérni, intézkedjék, hogy az "or
szággyűlés legsietőbben 
hivassék egybe", ahol a "törvény 
előtti egyenlőség, köztehervise
lés törvénnyé alakítása a kor kí- 
vánatával és az em beriség 
jogával megegyezőleg intéztes- 
sék el". Az országgyűlés feladata 
lesz az unió elhatározása, mert 
annak megvalósítása "törvény
szabta úton" rendezi a fejedelmi 
szék, alkotmány és nemzetiség 
viszonyát. Végül a program szó
vá teszi a sajtó szabadabb műkö
désének engedélyezését, addig 
is, amíg az unió által megvalósul 
a teljes sajtószabadság. Feltűnő, 
hogy a március 21-i program 
nem szól a jobbágyfelszabadítás
ról. Ez valószínűleg azzal állt 
összefüggésben, hogy ez a kér
dés inkább tartozott a megyei 
közgyűlésre, amely árilis 3-án 
valóban központi helyen köve
telte az úrbériség megszünteté
sét.

Láthattuk, hogy a március 21- 
i határozat lényegében nem kü
lönbözik a 20-i program -

nyilatkozattól. Jelentőségét még
sem lehet alábecsülni, mivel a 21- 
i határozatot Erdély fővárosának 
városi tanácsa fogadta el, és ezál
tal példaértékűvé vált más erdé
lyi törvényhatóságok számára. 
Ugyanakkor nagy mozgósító 
ereje volt Erdély magyarsága 
számára. Végül ez volt az a hier
archikus út, amelyen a Gubemi- 
umot be lehetett vonni a békés 
reformok megvalósításáért indí
tott mozgalomba. Valóban, a 
március 21-i városi tanács hatá
rozatait kérvény formájában Te
leki József főkormányzó elé 
terjesztették, aki ígéretet tett, 
hogy mindent elkövet az ország- 
gyűlés mielőbbi összehívása ér
dekében. "Legyenek
megnyugodva — mondta a kül
döttségnek —, hogy a nemes vá
ros kérelmét őfelsége szentséges 
színe elé fogom juttatni".

Egyes visszaem lékezések 
szerint március 21-e ugyanazt je
lentette Erdély számára, mint 
március 15-e Pesten. Erre vall a 
polgári átalakulásért lelkesedő 
és küzdő Brassai Sámuel imája is: 
"Idvez légy szépre derült szép 
nap, március 21-dike. Te, aki az 
életrevalóba új erőt öntesz, és a 
sorvadó útját jótékonyra siette
ted, illesd csökkenetlen erővel 
kezdett haladásunkat és fektesd 
sírjába a magát túléltet!". Bár az 
összehasonlítás kissé erőltetett, 
nem nélkülöz minden alapot. 
Ugyanis mialatt a tanácsterem
ben "az alkotmányos forrada
lom" tervén dolgoztak, 
Kolozsvár főterén valódi népfor
radalom zajlott. A városi nép és a 
kollégiumi diákok (főként a re
formátus és unitárius kollégium 
diákjai) ellepték a főteret, éltették 
a szabadságot, Petőfi Nemzeti da
lát szavalták, tüntettek az átala
kulások mellett. Brassai Sámuel 
úgy látta, hogy "az események 
árja jött s magával sodort min

denkit". S nemcsak Kolozsvárott, 
hanem vidéken is. Erdély 1848 
márciusában bekapcsolódott az 
európai forradalom hullámába.

A m agyar program  tehát 
megszületett a március végi na
pokon Kolozsvárott, de senki 
sem tudhatta, hogy mit szólnak 
hozzá Erdély társnépeinek veze
tő politikusai. Ezúttal nézzük 
meg a román ifjúság Kolozsvá
ron, március 27—28-án tartott 
gyűlésének állásfoglalását.

3
Közismert, hogy az erdélyi 

román politikai élet központja 
nem Kolozsvárt, hanem Balázs- 
falván, majd Nagyszebenben és 
az Érchegységben volt. De Ko
lozsvárt is jelentős számú tanuló 
s bizonyos számú egyházi és vi
lági román értelmiségi is élt. Nos, 
a kolozsvári román fiatalok is, 
akárcsak a marosvásárhelyi jog- 
gyakornokok szükségét érezték 
annak, hogy megtárgyalják a ro
mánság helyzetét s kifejtsék véle
ményüket a teendőket illetően.

A történetírás rendszerint a 
marosvásárhelyi magyar, román 
és szász jogász ifjúság közös fel
lépésével, valamint a balázsfalvi 
román nemzeti gyűlésekkel fog
lalkozik, amikor a román nemze
ti program kialakítását tárgyalja 
s kisebb jelentőséget tulajdonít a 
kolozsvári románok március 
27—28-i tanácskozásának. A ba
lázsfalvi program, amely végül is 
meghatározója volt az erdélyi ro
mán politikának, valóban nem 
eredeztethető a kolozsvári ro
mán határozatokból. De hogy az 
erdélyi románoknak a márciusi 
forradalomhoz s kölönösen a 
magyar programhoz való viszo
nyulása szempontjából jelentős 
eseménynek minősül, joggal ál
lítható. Annál inkább, mivel nem 
csak a kolozsvári románok vet
tek részt az említett tanácskozá
son, hanem néhány máshonnan 
érkezett jelentős vezető szemé
lyiség is.

Ion Buteanu például, az erdé
lyi románság egyik kiemelkedő 
vezetője az Érchegységből jött 
Kolozsvárra, s mint ilyen az ér- 
chegységi nemzeti mozgalom ál
láspontját képviselte. Jelen volt 
Papiu Ilarian is, aki néhány nap
pal korábban a marosvásárhelyi 
ifjúsági mozgalomban vett részt, 
s azzal a céllal jött, hogy az ott 
történtekről beszámoljon a ko
lozsvári gyűlésen. Március 28-i 
keltezésű levelében erről ezeket 
írta: "A románok mindenütt fel 
vannak bátorodva— más mint jó 
nem jöhet szám ukra. Ma az 
összes kolozsvári román fiatalok 
gyűlést fognak tartani, hogy el
mondjam nekik a marosvásárhe
lyi ifjúság működését, és hogy

» » »  folytatás a 18. oldalon
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> » » >  folytatás a 17. oldalról

egy petíciót szerkesszünk, ame
lyet kinyomatás végett Brassóba 
küldünk el". A kolozsvári román 
ifjúság fő szervezője Francisc 
(Florian) Micas kolozsvári ügy
véd, egy Kolozs megyei román 
jobbágytartó kisnemes fia, aki ké
sőbb nagy szerepet játszott a ro
mán-magyar viszonyok alakítá
sában. ó t  a kolozsvári Kormány
széken alkalmazott román hiva
talnokok segítették.

A kolozsvári román ifjúsági 
gyűlés lefolyását részleteiben 
nem ismerjük, de rendelkezé
sünkre áll a határozat hiteles szö
vege, amelyet közismert vissza
emlékező kötetében kivonatosan 
a 48-as mozgalmak kiváló törté
netírója, Jakab Elek is ismertetett. 
Röviden szólt róla a neves ro
mán történetíró, Silviu Drago- 
mir, valamint a 48-as forradalom 
jeles kutatója, Victor Cherestesiu 
és mások is.

A bevezető a románság mos
toha történelmének felvázolásá
val kezdődik s elpanaszolja 
jogvesztését a történelem folya
mán. Aztán a petíció nyolc pont- 
ban foglalja össze a román 
nemzet kéréseit. Először azt kéri, 
hogy Erdély rendei ismerjék el a 
román nemzetet egyenlőnek a 
másik három nációval, s ezentúl 
arányos képviselete legyen azok
ban a fórumokban, ahol az orszá
gos ügyeket megtárgyalják. A 
petíció további pontjai a követke
zők: a tervezet Erdély Nagyfeje
delemség tisztán románoklakta 
megyéiben és vidékein bizonyos 
autonómiával rendelkező román 
törvényhatóságok létesítését ké
ri, ahol a közigazgatás, igazság
szolgáltatás és oktatás nyelve 
román legyen. Ahol pedig a ro
mánság csak egy részét alkotja a 
lakosságnak, olyan tisztségvise
lőket alkalmazzanak, akik töké
letesen ismerik a román nyelvet. 
Az ország minden hivatalában 
arányszámának megfelelő mér
tékben alkalmazzanak románo
kat. A nem-egyesült egyház épp 
olyan jogokat élvezzen, mint a 
többi egyházak, s az egyházi ve
zetők egymás közti levelezésé
nek nyelve román legyen. Az 
elemi iskolák a román püspökök 
felügyelete alatt működve, része
süljenek megfelelő állami segít
ségben, s csak román nyelven 
tanítsanak; viszont a balázsvalfi s 
más hasonló gimnáziumokban, 
amelyeket ezután létesítenek, a 
román tanítási nyelv mellett hoz
zanak létre magyar és német 
nyelvű tanszékeket is. A bead
vány szerint az ország "diploma
tikai" nyelve, valamint a felsőbb 
hatóságok egymás közti érintke
zési nyelve a magyar lenne.

A fentiek a kimondottan nem

zeti kérelmek. A nyolcadik pont 
viszont világosan kinyilvánítja, 
hogy a többi kérdésben a kolozs
vári román ifjúsági gyűlés elfo
gadja a magyar javaslatokat. 
Külön is említést tesz a törvény 
előtti egyenlőségről, a terhek ará
nyos viseléséről, a jobbágyfelsza
badításról állami m egváltás 
mellett. Az unió kérdéséről a be
advány-tervezetben nem esik 
szó, sem mellette, sem ellene; 
ezért nem világos, hogy "a többi 
kérdések" közt elfogadja-e az 
uniót is, vagy pedig nem foglal 
állást ezzel a nagy kérdéssel kap
csolatban. A petíció utolsó gon
dolata biztató, mert reményét 
fejezi ki, hogy a haza javára a 
kolozsvári román gyűlés lehetsé
gesnek tartja az együttműködést 
a más népekkel.

A kolozsvári román gyűlés 
nem maradt valami elszigetelt 
helyi esemény. Trócsányi Zsolt, a 
48-as forradalmak korán elhunyt 
kiváló kutatója úgy tudta, hogy 
Micas és Buteanu Lemeny görög
katolikus püspöknek is beszá
molt a petíció-tervezetről, aki 
viszont Teleki kormányzóval is 
ismertette azt. Teleki, aki a békés 
megoldások híve volt, biztatólag 
szólt hozzá a kérdéshez: nyújtsák 
be a kérvényt, s maga is támogat
ni fogja, ha ismeri a tartalmát. 
Hogy a petíció szövege eljutott-e 
Teleki kormányzóhoz, az még 
nem világos. Az azonban bizo
nyos, hogy Timotei Cipariu is
merte a beadvány szövegét.

A márciusi napok kolozsvári 
történetéhez az is hozzátartozik, 
hogy a román ifjak kolozsvári 
gyűlése kereste a kapcsolatot a 
magyar ellenzék azonos vezetői
vel is, akik az előbbiekben tár
gyalt m agyar program ot 
összeállították. Buteanu egyik 
későbbi kihallgatása során hivat
kozott arra, hogy a beadvány tar
talmát egy idős Bethlen Jánosnál 
tartott megbeszélésen közölte, 
Simion Bálintnak pedig azt 
mondta, hogy a petíciót "több el
őkelő kolozsvári magyar urak is 
a kor igényeivel megegyezőleg 
helyesnek találták".

*
Ö sszegezésképpen: 1848 

márciusában Kolozsváron két je
lentős program jött létre. E prog
ram ok a feudális rendszer 
felszámolását irányozták elő, s a 
polgári társadalmat megalapozó 
törvények és struktúrák létreho
zását szorgalmazták. Ezekben a 
társadalmi jellegű kérdésekben a 
magyar és román politikusok kö
zött nem volt lényeges nézetel
térés. Talán ez lehetett volna az 
alapja a két nép közti békésebb 
viszony kibontakoztatásának. 
Csakhogy az eseményeket végül 
is sok ellentétes tényező más 
irányba terelte.

BÚCSÚ GAZDÁNÉ OLOSZ ELLÁTÓL
Elhallgatott az osztováta recsegő-csattogó munkazaja a 

kovásznai műteremben, ellobbant egy lázas, teremtő munká
ban leélt élet.

Gazdáné Olosz Ella nem takarékoskodott energiáival. 
Megdolgozott, megküzdött eredményeiért, örömeiért. Ötven
hat évre kiszabott élete sűrű volt, több életnyi tartalommal teli.

Távolról elszigeteltnek képzelt világát beragyogta hite a 
nép szépérzékében, hite családja és népe életerejében, hite az 
egyszerű, hivalkodásmentes, mély értékek diadalában. Ezer
nyi szállal kötődött múlthoz és jelenhez, a nagyvilág történé
seihez. Szerény alkotóműhelyébe a tér és idő, a vendégszeretet 
és barátság mérhetetlen dimenzióit tömörítette. S közben Ha
mupipőke-reménykedéssel szőtte puritán szőtteseit, nevelte s 
útjukra bocsátotta gyerinekeit, oktatta tanítványait, vett részt 
férje népnevelő munkájában és zarándokolt el kultúrák böl
csőjéhez.

A nagyvárosi nyüzsgéstől, szakmai előnyöktől távol élő 
tanár és alkotó lehetőségei mellett mindez nem volt könnyű. 
Elérte mégis azt, amit a szerencsésebbek kevesebb fáradozás
sal és, talán, látványosabban. Immáron befejezettnek tekinthe
tő életművét még jó erőben láthatta szentesítve budapesti, 
Dorottya-utcai tárlatán, a tárlat ragyogóan sikerült katalógu
sában.

Súlyos szenvedések közt bekövetkezett halála fölötti fáj
dalmunkat, talán, ez az utolsó és legnagyobb sikere enyhítheti.

KAZINCZY GÁBOR

Gazdáné Olosz Ella: Kelet I., II.
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MED GYESI EMESE

Menyétvörös, borzderes
I. Ce que m'était évident

... mert a Sinistra körzetben a fejezetcímek azo
nos (birtok)viszonyt kifejező szószerkezetek er
re minden nyelvtani alapismerettel rendelkező 
egyén felfigyel. Hasonlóságuk harmóniáját, mint 
monoton mondattagoknak avagy ősrégi táncnak, a 
kolonnák biztos, szigorú ritmusát a tulajdonnevek, 
azaz a szerkezet alapelemeinek ötletes kevertsége, 
sajátos karakterisztikája adja. A családnév elé ve
tett, semmi tmondóan nemzetközi, szlávos, jasszos 
vagy "amerikás", meglepően családias hangulatú, 
kicsinyítő képzős, romános, illetve hangzásában 
tüntetőén "hungarológ" keresztneveknek, ponto
sabban ezek tulajdonosainak enumerádója. Akik
nek van: esernyője, dögcédulája, ablaka, neve, 
kamionja, férje, vére, szerelme, szőre, füle, megle
petése, palástja, nevenapja, tüze, éjszakája... Tizen
ötüknek, a fontosabb szereplőknek kiilön-külön 
valamije. Gazdag, bizarr tulajdonskála, holott az 
elemi lét szükségleteinek szintje alatt élnek (?), 
tengnek ezek a nembeliségük lényeges vonásától, 
emberségüktől megfosztott egyedek

Mindennapos, konkrét elemeket, használati 
tárgyakat (ablakot, kamiont, esernyőt), érzelmi éle
tük — mert van azért nekik, bármily meglepő — 
megnyüvánulásait (szerelem), testrészeket (fül), 
valamint sorsot és életérzést, választotf halálnemet 
és kétségbeesést, bajt, pusztulást együttesen meta- 
forizáló archetípust (tűz) "birtokolnak" jogosan, 
megszenvedetten. Ki-ki a sajátjával, az író által neki 
juttatottal, tulajdonítottál, pontosabban általa léte
zik a műbeli — irracionális vonásainak ellenére 
kegyetlenül racionális — vüágban. Mindenikük 
mintha összeforrt volna "birtokával", mely lényük 
szerves tartozékává minősül az olvasói tudatban. 
Mindannyiukat annyira épp az ő vére, füle, palástja 
vagy tüze jellemzi és kapcsolja a kalászos-körfona- 
tos szerkesztettségű történetsor öntörvényű vilá
gához, hogy közöttük csere vagy e megkövült 
birtokviszonyban bármily csekélyke módosítás el 
sem képzelhető.

Az alcímek — amennyiben az olvasat menetét 
lineárisnak és fegyelmezettnek feltételezzük —> 
ezek az azonos jellegű, hökkentő, hatásos szintag
mák figyelemigényesek, mert az általuk kifejezett 
"birtokrendszer" hajszálerei, létüket éltető és igazo
ló erői, a sztori menetében elindáznak ugyan, de az 
alkotó szubjektum kedve mindig összetalálkoztat- 
ja őket, logikusan, líraian, csak valamely újabb fe
jezet vagy újabb tulajdonviszonyt részletező, 
nagyjából hasonló ritmidtású mozzanat kapcsán. 
Hiszen ha a Sinistra körzet fura univerzumának 
erővonalai e tizenöt, tulajdonviszonnyal fémjelzett 
szegmentumban megragadhatók, az eljárás analó
gon ja bármely más mikrouniverzum, valóságlelet 
mod ellátására alkalmas. Mert a banális tulajdonvi
szony hálás, örökérvényes epikai alapozó. Épp 
mint a tájleírás, jellegétől és technikájától, a hogyan 
megvalósításától függetlenül. Sinistra vidéke rá
adásul vonzza az Andrej Bodor-féléket (alapos, jó 
megfigyelő az őt elkalauzoló Nichifor Tescovina, 
aki feltételezhetően mindig előrelátó feletteseinek 
álláspontját tolmácsolta előbb parafrazált meg
jegyzésében), szóval Sinistra iránt élénken érdek
lőd n ek  szem lélőd ő  alkatú és fáradhatatlan  
oknyomozók, a bármüy következményt hetykén 
elviselők...

Minden oly letisztult e vidék világában, habár 
rejtelmes. De a kitalált borzalmak, az első hallásra 
hihetetlennek tűnő szörnyűségek megtörténhetők- 
ké, lehetőkké szelídülnek a kifejtésben, a lenyűgö
ző  m esé lő k ed v  sodrásában. Ez a körzet 
közép-kelet-európai, összetévszthetetlenül Bal
kán-félsziget feletti, ahol az ismerősen ismeretlen 
helynevek szükségszernek, annyira jellemzőek. 
Természetes, hogy éppen Baba Rotunda a hágó

neve, hogy valamely Pop loan nevét viseli a gerinc, 
hogy egyetlen határátkelőhely van (forgalom azon 
is csak csütörtök délelőtt, néhány órára), és hogy a 
Kolinda nevű erdővel kimerül Sinistra tájelem
készlete. Vannak persze fakó rétek, kopár magas
latok, csakhogy oly általánosak, háttérdíszletként 
bármikor előrángathatok. A kevés referendális 
pont ellenére pompázatosak ezek a vázlatos tájraj
zok. Harmonikus, egymáshoz illő színek, foltok 
alkotják, melyek élőek, hivalkodóan merészek (vö
rös, narancs, bíbor), összhatásukban mégis fárad
tak. Megkopnak a táj- vagy ruházati elemek, meg 
a növény-, bőr- és hajszínek is, amint együttesük 
körülveszi a szemlélődést megélő olvasót..

II. mais ce que me touchait...

a hatásos, sokkoló alcímek révén a hihetetlen, 
azáltal, hogy mégis hihetővé lesz, laza lánctörténet- 
sor hatásmechanizmusát működteti igen egysze
rűen: az egy-két mondatos tényrögzítő felütés 
feszültséget teremt, de sodró, kiegyensúlyozó ha
tású epikum enyhít rajta. A kifejtés átminősíti, va
lóságosabbá k ép ezi a szü rrea lisztik u s  
vonatkozásokat is (1. Borcan ezredes repülő eser
nyőjét, vagy a rejtjeles ezüsthalat, mely olykor tál
ca).

Sinistra körzete az ösztönök, a természetes igé
nyek és elemi erejű érzelmek (félelem, szerelem) 
birodalma. Nem szürke, nem szomorú, még ha 
pászmásán, bizonyos vonatkozásaiban ilyennek is 
tűnik. "Beszédes" a színvüága. A kevert színek 
összhatásában naturalisztikus bensőséggel villan
nak az asszociációs telitalálatok menyétvörösek Pop 
loan sziklái, sárga nyírfáiméitól pettyes esővíz ring 
Coca kisasszony te •epjárőjának ponyvájában, a 
hegygerincen mákosán szürke a hótakaró, fűzöld a 
pópa szvettere, olajos a Béla Bundasian szeme fe
hérje, borzderes a délutánba baktató ló színe, szeder- 
színű a sötétség, és egérszagú Elvira Spiridon főztje, 
a krumplüeves.

Szédítóen hatásos a körzet állandó végzetter
hes csendje, mely olykor atmoszférává lényegül. 
Mozgalmas, és a különleges színvilághoz hasonló
an ugyancsak "bio"-központú, hars a hangvilága is. 
Pedig nesztelen léptűek a Sinistrában élők sem a 
gumicsizma, sem a bocskor nem "zajos" lábbeli; a 
"szürke gúnárok" számára egyenesen szolgálati ér
dek a feltűnésmentes surranás... Olykor azonban, 
amikor a belső törvényszerűségek értelmében bi
zonyos végzetes "dolgok történnek szédítő madár
csattogás" hallatszik "dühöng a tavaszi fergeteg", 
úgymond zeng az erdő csarnoka, holott csak búvó
patak csörgedez...

Amint lehetővé, megtörténhetővé szelídülnek 
Sinistra krónikájában a merésznél merészebb kita- 
ládók túlzott borzalmak már-már hivalkodó ször- 
n yű ségek , fokozatosan  m élyü l érthetően  
nélkülözhetetlenné, időtlen rendszerré kris
tályosodott tunyasága. Ónkény: internálás, ki- és 
áttelepítés, egzotikus halálnemek kavalkádjának 
színhelye ennek a — nevének jelentése szerint "ele
mi rossz"-nak a tartománya. Akad benne temetet- 
len holt s önmagát karóba húzott élőhalott, 
homoszexuális, furcsa családi hármas regéje és me
sébe illő párkapcsolatok idillje, paródiája vagy 
szétzúzása. Váraüanul, ám a helyesen figyelő szá
mára (előre) kiszámíthatóan történik benne min
den aljasság (Connie Illafeld elállatiasítása), árulás 
(Gábriel Dunka feljelenti Elvirát), esendőség (Ni
chifor Tescovina árulja "fölösleges" gyerekét), ab
szurditás (kihirdetik hogy a tunguz náthajárvány 
elmarad).

Vattakabátosak kucsmásak gumicsizmások, 
zekések az alakok Némely szereplő lényének ré
szévé válik a szín. A kantinos Nichifor Tescovina 
olajbama, teljes mivoltában. Ugyanúgy a kivétele
zettek (a fizetett fogdmegek), a gúnárok akik szür
kék, konkrét és á tv itt értelem ben , sőt

"részleteikben" is, hiszen fekete féldpőjükön kiüt a 
fehér izzadságfolt.

Nincsenek a körzetben izgága, enervált embe
rek — kivéve a meglepő sorsfordulat által 37 éves 
korában felhecceit Gábriel Dunkát. A helybeliek 
tudják a "dolgok" történnek mert történniük kell, 
és mindig éppen úgy ahogyan. Pontosan értik egy
mást és valamennyi közöttük az ő rovásukon, ü- 
letve rovásukra abszurdnak minősülő, sokszor 
természetellenesen természetes esemény vagy 
mozzanat jelentésrendszerének legparányibb rész
letét is. A kantinos például tudni véli, hogy az 
erjedő gyümölcs illata altat... Egyébként Sinistra 
egész iÜatvüágának jellegzetes íze van, mint az 
olcsó rumnak Pantelimon pópánál... Az erdei em
bereknek mint a magánynak sok éves gyantasza
ga van... Elvira Spiridon nyakán ott a mogyoróolaj 
illata, Géza Kökény pipafüstje a senyvedő kakukk
fűé, a szürke gúnárok pihéi fölött olcsó illatszer 
szaga lebeg... Általában gyantaszagúak a favágók 
s az erdőkerülők— a holtágból pedig jó, ha borosz- 
lánillat tör fel, mert a fuvallat lehet alkalomszerűen 
fűrészporos, sós, sőt édes is...

Sinistra körzete, függeüenül modellértékű 
földrajzi konkrétumától, a lét peremén leledző vi
dék Kopár, bár funkcionális benne minden. Csak
hogy éppenhogy... Döbbenetes korlátozások  
közepette, elképesztő minimalitással teng, tarta
léklángon létezget benne mindenki. Mintha reflex
szé kövült volna e körzet lakóiban az elviselni 
kötelező mindennapok túlélésének kényszere.

Micsoda "konyha” a Sinistra-beli, min tengőd
nek ezek az emberek! Fő eledelük a hagyma, az 
aszalt szüva, a madártojás, vagy a saját szedésű 
gomba, illetve a főtt krumpli. Utóbbit többnyire 
dermedten fogyasztják esetleg denaturált szesz
szel, nyomtatókul. Alkalomszerűen alma teheti 
változatosabbá ezt a rideg étrendet vagy egy-egy 
"egzotikus" konzerv. Hagymás ponty például, ár
pakásával...

És mivel foglalkoznak a helybeliek! Medvete
nyészettel, gyümölcsbegyűjtéssal, üveghomályosí
tással. Akad borbély is közöttük.., pályaőr..., 
meteorológus..., varrónő..., kantinos. Egy-egy fog
lalkozási ágban magányosan tevékenykednek a 
feladatkörükre hatóságilag kinevezettek Pótolha
tók egyébként, azonnal, felsőbb irányításra. Nélkü
lözhetetlen ek  viszont a testőrrangú szürke 
gúnárok. Ók vannak a legtöbben. Az ő "mestersé
gük" kollektív, ó k  személytelenek A legállandób
bak. Bizonyos szempontból a legfontosabbak.. A 
körzetet, háborítatlan változatlanságát és lakóinak 
változha tatlanságát, helyhezkötöttségét vigyázzák 
ezek az éberkedők

Andrej Bodor sorsfordulata, egyáltalán a sza
badulás általa eltervezett és — mindegy, hogy társ 
nélkül, végül is a hatalom kényelme végett, illeté
kes, illetve hallgatólagos beleegyezésével, szinte a 
segítségével — kivitelezett fortélya egyedi és egye
düli eset: erősíti a fentebb állítottakat. Csak ő, a 
plusz, az önként odaköltözött távozhatott Sinistrá- 
ból. Végérvényesen, persze. Mikor évek múlva vá- 
ratlanul visszatérhetett, apró szabálysértés, 
éjszakai lakhelyének elhagyása ürügyén zsuppol- 
ták ki... Még határozottabban, örökre. Kedves, csa
lóka vigasz a sérthetetlenségében megalázott 
számára az évek múltán is felismerhető nyomvo
nalak látványa — néhai sinistrás tartózkodásának 
ténye ezek szerint mégsem oszlott a semmibe!... 
Sítalpaival ő véste volt a párhuzamosokat a kásás 
állagú hóba. Paradox bizonyosság ez a valószerűt
len való, mint járdán az odébbsepert por...

(Bodor Ádám: Sinistra körzet. Egy regény feje
zetei. Magvető Könyvkiadó. Budapest, 1992)

-  HELIKON----------------------
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SZILÁGYI ISTVÁN

MOZIKAVALKÁD
avagy a XXIV. Magyar Filmszemle
Február 5-9. között három budapesti mozi 

öt vetítőtermében végigpergett a '92-es év ma
gyar filmtermése, legalábis e termés jelentős 
hányada. A benevezett 19 játékfilm és 68 doku
mentumfilm adásideje összesen közelítette a 
110 órát. 18 filmalkotás (ezek közül 13 játék-, 5 
dokumentumfilm) első ízben került a közönség 
elé, tehát ősbemutatónak számított.

A filmszemle egyben versenyt is jelentett: 
volt tehát zsűri (ez meg is kettőződött, miután 
a külföldi filmkritikusok külön vokssal jelölhet
ték meg a szerintük legjelentősebb alkotást), 
díjak, s e tét jó értelemben vett feszültséggel 
telítette a szemle hangulatát Az alkotások ma
gas száma önmagában nyilván nem értékmérő, 
nem is feltétlenül a gazdagság jele, ám arra 
mindenképpen alkalmas, hogy valamiképp be
mérhető, áttekinthető legyen a mai magyar he
tedik művészet spektruma, útkeresése (vagy 
inkább magakeresése) a kortárs filmesmester 
világlátása, sőt közérzete... A szemlét nem előz
te meg semmiféle előzsűrizés még bár az itt-ott 
előre sejthető bukások elkerülésének érdekében 
sem. Erről Kézdi-Kovács Zsolt, a filmszemle 
igazgatója a következőképpen nyilatkozott: 
"Kétségkívül így, hogy nincsen előzetes váloga
tás, megvan a bukás kockázata. Ugyanakkor 
fölmerül a kérdés, hogy ki válogasson? A szak
ma helyzete és hangulata ma nem olyan, hogy 
könnyedén lehetne találni egységes elbírálási 
szempontokat, vagy olyan embereket, akiknek 
az ítéleteit a többség elfogadná. Ez ugyanakkor 
nemzeti szemle, amely lehetőséget nyújt a teljes 
filmtermés bemutatására s ezzel együtt arra, hogy 
a filmkészítők szembenézzenek a helyzetükkel 
és teljesítményükkel".

A XXIV. Magyar Filmszemlének megköze
lítően másfélszáz külföldi meghívottja volt (na
gyobbrészt kritikusok) - valóban a világ 
minden tájáról.

A dokumentumfilm túlsúlya, "megáradá- 
sa" rendszer- és korszakváltások éveiben ter
mészetes jelenség. Megörökíteni s néha a szó 
szoros értelmében szalagra menteni tűnőfél
ben, pusztulóban lévő életmódot, hagyományt; 
nyomon követni társadalmi rétegek helyzetvál
tozását (Almási Tamás: Miénk a gyár); rögzíteni 
a közelmúlt történetének emberemlékezettel

még beérhető tanúvallomásait (Sára Sándor: 
Magyar nSk a gulágon) - mindez halaszthatatlan 
feladat, amit ugyanakkor a mai magyar filmes 
(néha a legrangosabbak közül való is) jó szívvel 
vállal azzal együtt, hogy ez a műfaj függetlenül 
attól, mennyire kezeli tárgyát szociografikus 
igénnyel, aligha számíthat jelentős közönség
vagy pláne anyagi sikerre. (Igaz, a játékfilmnél 
kevesebb pénzt igényel.)

Persze a dokumentumfilm figyelme a fen
tieken túl kiterjed a természeti erőket birtokló 
csodadoktor (Czencz József: Csoda Manilában) 
"ténykedésének" rögzítésétől a közmegítélés 
szerint deviánsnak minősülő társadalmi jelen
ségek, vagy a kömyezetpusztulás állapotainak 
diagnosztizálásáig... Időtartamban is a doku
mentumfilm hozta a végleteket: a legrövidebb 
film (Sólyom András: Temetés) archív híradó
anyagból vágta össze 7(!) perces filmesszébe 
sűrítve hatvan év szovjet pártfőnökeinek (Le
nintől Brezsnyevig) groteszk-kultikus gyász- 
szertartásait; míg a leghosszabb 
filmszociográfiaí?) (Gulyás Gyula — Gulyás Já
nos: Széki lassú) 200 pércre nyúlott; ez a szá
munkra is fontos vállalkozás ráérős

életkép-sorokban kísérelte meg a paraszti kul
túra, közösségi életmód és szokásvilág filmes A 
továbbörökítését.

S ha már végletek: volt film, mely a '80-as 
évek elején készült (Paulus Alajos: Rendezni vég
re közös dolgainkat), csakhogy ez akkor a Párttör
téneti Intézet páncélszekrényébe záratott, 
ahonnan most, tíz év múltán került elő, és akadt 
film, mely annyira "friss” volt (Szederkényi Jú
lia: Paramicha, vagy Glonci, az emlékező), hogy 
szinte a bemutatás pillanatáig készült — leg
alábbis a vágóasztalon...

Magunk, miután négy napba fizikailag sem 
fér bele negyven- valahány óránál több a mozi
vászon előtt eltölthető időből, a dokumentum
filmek 70 órát kitevő adásidejéből alig 10-et 
ültünk végig, viszont a játékfilmeket végignéz
tük szinte valamennyit; ezért e szertelen beszá
molóban is az utóbbiakat igyekszünk 
áttekinteni. »

Ha valaki elkészítené a mindenkori magyar 
film által kedvelt helyszínek tipológiáját, a má
hoz közeledve észre kéne vennie: a kamera "lá
tótere" beszűkült, legtöbbször "beszorul" a 
fővárosba; de legalábbis a Pesttől félórák alatt 
elérhető távolságon belül marad. Úgy látszik, 
az egy-egy film elkészítéséhez összeszedhető 
pénzből a stáb utaztatására nem nagyon futja. 
Persze miután az extrém, társadalom alá kény
szerült emberi létezés a mai filmnek amúgyis 
kedvenc vadászterülete, a cselekmény terepe 
elkerülhetetlenül: a munkásszállás, a kavicsbá
nya, a lerobbant csehó, a cigánysor, a vagonla
kás, a szeméttelep. (Ezen helyszíneken nyilván 
alig kerül valamibe a "szolgáltatás".) Igaz, az 
örök, az untig-sztereotip filmes helyszínek: a 
vasútállomás, a söntés, a kórházi intenzív osz
tály, a háló (mára inkább csak ágy), a fürdőszo
ba (mára inkább csak fürdőkád) mellett 
újabban szinte kötelező módon a templombel
sőnek (oltár) is meg kell jelennie a vásznon. S 
erről nemhogy az ún. ifjúsági film, de még a 
burleszk sem tud lemondani. (Ha már ugye 
változott a világ.)

A mai magyar film kedélyállapota amúgy 
meglehetősen nyomott. Rosszkedvű, harapós.
Ez alól egyetlen számottevő kivétel Koltai Ró
bert filmje (Sose halunk meg), mely meri vállalni 
a szerző-rendező vérbő humorát; s valami föl
szabadult életigenlést, mely a nyűhetetlen illú- 
zióhajhász kisember hőst (ki ugyanakkor 
cseppet sem ügyefogyott) — ennek játékritmu- p 
sát századvégi-mód felpörgetve — az elpusztít
hatatlan Kakuk Marcik kései utódává teszi. " 
Hogy aztán ebbe az elpusztíthatatlanságba a

20

K
ol

ta
i 

R
ób

er
t 

és
 S

za
ba

do
s M

ih
ál

y 
(S

os
e h

al
un

k 
m

eg
)



HELIKON

film végére mégis belepusztulunk? — mindez 
mit sem változtat azon, hogy a Sose halunk meg 
végre hajlandó békét kötni a mozilátogatóval...

Ezek szerint a kortárs magyar film a közön
séggel is rossz viszonyban van? Igen, mert az 
állítólag nem tolong a jegypénztárak előtt. De 
haragszik — mármint a kortárs magyar film — 
a szponzoraira is, akik pénzt keveset adnak, ám 
kívánnak neki (vagy inkább várnak el tőle) sok 
sikert... Így aztán dühös lesz végül az egész 
kamerafalta világra s önmagára is. Lehet így 
dolgozni, teljesíteni? — kérdezhetnénk. Lehet. 
Annak persze az egyes filmes műhelyek volná
nak megmondhatói, hogyan. Legalábbis foly
nak kísérletek...Ezt tanúsítja nem egy 
filmalkotás... (De ezt itt mi többszörös kívülál
lóként nem bolygatnánk tovább, jóllehet a film
szemle napjaiban a pesti sajtó a pénz- meg 
közönség-" vonatkoz tatásokat" oly nagy rössel 
pertraktálta, hogy végül alig futotta a bemuta
tott filmek értékeléseire.)

Hanem amire végképp megneheztelt a film, 
az a történelmi múlt. A magyar történelmi fil
mek az Egri csillagoktól a Jókai-regény adaptá
ciókon át a hatalmas parasztháború-freskóig 
(ítélet) húzódó vonulata, úgy látszik, végképp 
megszakadt, mára ezekből egy hitvány Tenkes 
kapitány utód se maradt. Bizonyára eluntuk, 
hogy történeti példázatokkal üzengessenek ne
künk... Na meg a magyar történelmi film hajda
ni tizenéves törzsközönségének ma megfelelő 
korosztályok most talán a Lokomotív GT bú
csúkoncertjén is ásítoznak majd, amiről ugyan
csak készült dokumentumfilm (Bye-bye Loksi). 
Az is eszünkbe jutott, hogy a "rendező színhá
za", "rendező filmje" korában lehet rég nem 
sikk a már létező mű (például történelmi re
gény) valamennyire is hűséges filmes tolmá
csolása, aztán rájöttünk, mégiscsak a tárgy lett 
valamiért kerülendő, hisz ha valamely tematika 
amúgy fölfut, megoldja azt a filmes "könyv 
nélkül" is... A múlt tehát a múlté, s ebben csak 
az a furcsa, hogy míg az "átkos" idején, ha az 
alkotás letűnt korold>an bolyongott, valami
képp illett felmutatnia (Dózsától Károlyi Mihá- 
lyig?) némi kis "haladó hagyományt" (de 
legalábbis elkerülni tucatnyi tabut), mára — 
mikor végre 1100 esztendőnyi magyar műit 
mindenkistül szabadon számba vehető lenne — 
a fiatal magyar drámaíró, ha szomorújátéka eze
lőtt 400 évvel történik, Romániába rándul át, s 
nevez (ami számunkra különben örvendetes) a 
200 éves kolozsvári magyar színház jubileumi 
drámapályázatán.

Egyébként a filmnek sem valami baráti a 
viszonya a kortárs magyar irodalommal. Más
fél tucat játékfilm közül, ha jól számoltuk, egy
nek készítette író a forgatókönyvét (Kovács Eva% 
Story; rendező: Zsombolyai János, forgató- 
könyv: Kertész Ákos), egy másiknál az író társ
szerző (Ördög vigye; rendező: Pajer Róbert; 
forgatókönyv: Fábri Sándor, Garaczi László, Pa
jer Róbert), ezeken kívül még két alkotás hátte
réül szolgál mai irodalmi szöveg.

A Kovács Éva Story bármennyire is feszesen 
építkező meg "igaz" film, miután alaphelyzetét 
(egy volt állami gondozott leányzó felnőttkori 
beilleszkedési gondjai) az elmúlt másfél évti
zedben agyonteregette a szociografikus riport, 
újat nemigen mond a mai nézőnek.

Van aztán egy film (jobb híján nevezzük 
ifjúságinak; A gólyák mindig visszatérnek; rende
ző: Puszt Tibor), melynek hátterében Fekete Ist
ván természetbarát könyveiből lappangnak, ha 
nem is szövegek, hangulatok. (Minden cser
készcsapattal megnézetném.)

*

Az Anna filmje láttán (rendező, forgató
könyvíró: Molnár György) végre azt mondhat
tuk, szerencsés módon talál egymásra film és 
irodalom. A történet, a hősök és helyzetek Es- 
terházy-regényből, sőt regényekből származ
nak, mi több, a sztori játéktere is írói háztáj... 
Tehát ami irodalmi vétetés csak elképzelhető, az 
itt mind együtt van. ..A mai alkotó értelmiségi 
létezés paradoxonai csakúgy, mint a finoman 
metsző irónia, mely ezt az életmódot élhetővé 
teszi. De ide sejlenek a mai magyar világ felme
nő évtizedeinek keserves-groteszk emlékfosz
lányai is, például (kitelepítettek s kitelepítők 
utóélete) — s túlélés-fogózkodónak némi sza
lontrivialitás... Itt még az emberi esendőségek 
kezelésének is van valami eleganciája - miköz
ben bravúrosan elkerülődik minden nagymér- 
vűség... Ami pedig kortárs művészi alkotásban 
manapság ugyancsak ritka madár: nő és férfi 
együvé tartozásának itt morális tétje van. (Ezt 
pedig két kiváló színész, Ráczkevei Anna és 
Cserhalmi György remek játéka még külön is 
hitelesíti!)

Miután az utolsó képsorok lefutottak, s a 
bemutatóterem közönsége ünnepelte az írót s a 
filmeseket, volt egy pillanat, mikor már-már 
elhittük: ma itt valami hajdanvolt szövetség 
köttetett meg újra; s közben megfeledkeztünk 
arról, hogy hiszen az Esterházy-hívek meg tud
nak tölteni (talán nem is csak egy) mozitermet, 
dugig. Mert egyebekben tévedtünk. A szemle

kül- meg belföldi zsűrije — mely tucatnyi díjjal 
tüntette ki a különféle filmes teljesítményeket 
—figyelemre se méltatta ezt az alkotást. S ezzel 
bizonyára a lehetséges forgalmazókat is "lebe
szélte" arról, hogy az Anna filmjére ráfigyeljenek 
(mert ez alighanem így megyen). Ekkor jutott 
eszünkbe Bajor Andor hasonlata, mely szerint 
(némiképpen a helyzethez igazítva): púposte
vék között egy jó járású nóniusz számít nyomo
réknak...

De túl minden céhes elfogultságon, végül is 
mi volt a filmben — azon kívül, hogy becsü
letesen "megmívelték" — "rendhagyó"? Hisz itt 
is kölcsönkégli az induló ölelések színhelye — 
hja, hogy ebből együvé tartozás lesz?... S a non
stop hancúrból gyerekek születnek, feltehetően 
egészségesek — nos, ez úgy látszik, tényleg 
rendhagyó... Pedig itt is visszajárunk a nőgyó
gyászati műtőbe, s útközben betérünk a temp
lomba is, miközben férjünk "történeti távlatba" 
vetítve készíti az egy főre eső megaláztatás-sta
tisztikát... Csak nem az a gond, hogy valahol 
mindez beletartoznék abba a bizonyos "nem
zetlátás"-pakliba?

Ezentúl pedig a már-már rituálisan cipelt 
bevásárlókosárból tiszta konyhába rakodunk 
ki; az ablakból nem szeméttelepre látni; mi 
több, a szaxofonos leitmotívum-árnyék talpig 
fehér cuccban fújja, vagyis ő sem az a kimon
dott csőlakó... És bár itt is mindegyre megbon- 
tódik egy-egy palack ital; uram, láss csodát, a 
magyar művész nem fullad bele alkoholos há- 
nyadékába — tehát megannyi "rendhagyás". 
Tévedés ne essék, nincs bennünk a művé
szetekkel szemben semmi konszolidáció-üze
net elvárás, pláne a film iránt nem táplálunk 
különösebb harmónia-várakozást; csupáncsak 
miért ne figyelnénk oda akkor is, ha valamely 
alkotás tematikája nem feltétlenül deviancia
centrikus s nem a pszichopata nyomor felől 
üzen.

Hiszen e filmszemle lehetséges skálájának 
(az Anna filmjével szemben) a legellentettebb 
pólusán elhelyezhető filmjéért legalább ennyire 
tudtunk lelkesedni... Másrészt azt is be kellett 
látnunk, a legújabb magyar film rendezőmin
denese (a legtöbb bemutatott produkció ezt iga
zolja) nem szorul az író társszerzőségére, sem
» > » >  folytatás a 22. oldalon

Tóth Barnabás (Gyerekgyilkosságok)
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» » »  folytatás a 21. oldalról
semmi már meglévő könyvmankóra. Egyéb
ként ez a filmes szuverenitás méltán nyerte el a 
szemle rendezői díját is, melyet Sopsits Árpád 
(.Videoblues című filmjéért) és Káldor Elemér (a 
Blue Box szerzője) megosztva kapott. Minket az 
előző ragadott meg kemény eredetiségével; 
mondván: ha már film, itt legalább a két egy
mást gyilkoló testvérfőhős fegyvere is mini
mum a videokazetta... Kétségtelen: rendkívül 
feszesen építkező film a Videoblues klasszikus, 
már-már mítoszos indíttatású tesvérháború 
(modem Káin és Ábel párharca?), melyet az 
ezredvég eszközeivel vívnak illúziók és tévhi
tek megszállottjai az utolsó vérig.»

Kíméletlen mélyvilág-érzékelésben viszont 
a Gyerekgyilkosságok (Szabó Ildikó filmje) viszi a 
pálmát — s mindkét zsűri díját Többszörösen 
is társadalom alá szorult emberi helyzetek; nyo
morhalmazat Még a sivár bérház és a szennye
zett folyamholtág, a fölötte toronyló elhagyott 
hídlábbal is valamiképp mind, mind kitaszí
tottja a közelben feltételezhető metropolisnak.

... Balog Zsolt, a tizenkét éves kisfiú (szere
pében Tóth Barnabás, a szemle gyermekszínész 
díjazottja) beteg, végképp ágyhoz kötött, haj
dan jobb napokat látott nagyanyját (a valami
kor híres primadonnát) ápolja, aki ráadásul 
súlyos alkoholista is. Közben a töltésen túl gaz
felverte vagonok, ahová előrehaladott terhessé
ge nyomorát menekíti egy fiatal cigánylány... A 
fiú valami nehezen megfogható kíváncsiság, 
sorsközösség-, együvé tartozás érzet készteté
sére mindegyre fölbukkan a világ szeme elől 
félrehúzódó viselős lány körül, majd a nagya
nya menetrendszerű etetése-itatása mellett 
mind többet időzik a dúlt vagonkéglinél, s ezzel 
irigy gyűlölködést kelt a bérháztulajdonos 
egyik borzas kislányában. A tragikus történés
menetet, annak szörnyűségeit nagyjából ez az 
alaphelyzet vetíti előre s határozza meg. A na
gyanya állapota odáig romlik, hogy végleg kór
házba kell szállítani, a szerencsétlen leányanya 
("nyílt színen, natúrban"!) elvetéli magzatát, 
majd a börtönkórházban, ahova az irigy másik 
feljelentése nyomán kerül, öngyilkos lesz. A 
följelentővel a kicsi srác végez: a toronymagas 
hídlábról a Dunába löki. Ő pedig, Balog Zsolt, 
a folyóparton horgászás ürügyén egyre sűrűb
ben megjelenő vizsgáló "jóvoltából" a kiskorú 
bűnözők intézetében végzi. Ahol majd talán 
valami felvágottat is ehet. (És mindez fehéren- 
feketén.)

Nem szívesen mondunk fel filmcselek
ményt, ezt itt viszont azért nem kerültük meg, 
mert a vászonra meredve e produkcióban új
fent valami furcsa bizonyítékát éreztük annak a
— különben mindig untig "új" — tételnek, hogy 
bármi lehet "művészet", egy látszólag semmit
mondó élethelyzet csakúgy, mint (ezen a túlsó 
végen) a zsigeri végletességig túlhajtott rémség
— ha az "adott" (kínálkozó?) létélményt eredeti 
tehetség párolja a maga kifürkészhetetlen szű
rőberendezésein. Hiszen, ha a Gyerekgyilkoesá- 
gohról elmondjuk, hogy pszichológiai 
esettanulmányként sincs benne sántító mozza
nat, ezzel valójában csak a választott történet 
epikus logikájának töretlenségét nyugtázzuk
— ami itt csupán hitelesség kérdése. A mű ún. 
(első jelrendszeri?) "üzenete" pedig — hogy a 
kitaszítottak akkor sem feltétlenül gonoszak, ha 
ölnek, inkább azok azok, akik szabadulni akar
nak tőlük, s ezzel tovább taszítják őket a pusz
tulás, pusztítás, majd önpusztítás örvényeibe, 
nos mindez — mára teadélután-tematika! A 
Gyerekgyilkosságok alkotás-titka tehát merőben 
más rétegekben keresendő. Mindenekelőtt a

Szederkényi Júlia

végletes létállapot-közelítés, az ún. tárgykeze
lés mikéntjében. Ahogyan teret nyit valami fur
csa líraszörnyszülöttnek a beteg nagyanyát 
mókázva ápoló fiúgyermek színházi próbatáb
lás játékában, vagy ahogy ez az emberke elku- 
nyerálja a vagonlakó lány falatjait, majd a 
finisben a legkritikusabb pillanatok elérkezte- 
kor végigasszisztálja a lány vetélését, melyben 
segédkezni kénytelen. Nos, olyan késéltánc ez, 
ahol egyetlen hisztérikus (rendezői) mozdulat 
szánalmas grand guignol-giccsé teheti az egész 
vállalkozást. Mindezt Szabó Ildikó rafinált
mesterin elkerüli, s így bármennyire lehangoló 
is ez a film, sikerül bennünk elmozdítania vala
mi szánalom-félelem-dimenziókon túli meg
rázkódtatást. *

Lehet, furcsán hangzik: ami a mai magyar 
mozivásznon szereplővel-hőssel történik, az 
rendszerint elétmód-, életvitel-meghatározott
ságú — sokkal inkább, mint az utolsó egy-két 
év szépprózájában. (És itt továbbra is a játék
filmre gondolunk; hisz a dokumentumfilm ese
tében a "realiszhkum" amúgy is lételem.) Ha a 
cselekményszál drámai fordulatot hurkol, vagy 
konfliktussá bogozódik a motiváció (ha néhol 
csupán jelzésekben is) a "hogyan élünk?" köze
lében horgonyoz, s ezt a "beállást" rendszerint 
a legbizarrabb filmes ötlet sem mozdítja el. Hi
szen egyféle fonák valóságleképezés a háttere, 
sőt táptalaja még a "szomorú valóból" elvágyó
dó álomjárók kálváriáinak is (például Indián tél; 
rendező: Erdélyi János és Zsigmond Dezső). 
Bizonyára érdekes volna végigfürkészni a "hal
mozott" világnézeti krízisre kínálkozó filmes

Szóke András

válaszreakciókat is (ha ugyan ezekben egyálta
lán kiismeri magát valaki); kétségtelen: miután 
e krízis egyelőre vákuumhatású, nem egy alko
tói válaszkísérlet (még ha némiképp változott 
előjellel is) az underground kultúra határmezs
gyéin elég otthonosan mozog.

...Persze artisztikum-hozam tekintetében ez 
még mindig többet teljesít, mint az a bizonyos 
rendszerváltás mentén tenyésző tematika. Ahol 
a tegnapi pártállam-elvtárs mára vállalkozóvá 
vedlik át, újra nagymenő lett, újra az ő kegyeit 
kell keresnünk, hisz még bár angolul is jobban 
megtanult nálunknál stb. stb. stb; vagy más 
kiadásban a tegnapi befolyásos akárki most ne
hézfiúkkal "dolgoztató" maffia-boss, aki, ha 
nem engedik át neki a szomszéd kocsmát, vesz- 
tem-recept szerint vereti szét söntéstől pincéig 
az egész menazsériát. Itt ráadásul tegnapelőtti 
hósók váratlan reinkarnációjával állunk szem
ben, persze elsősorban a rossz bácsikéval, a 
hajdani pozitív hősnek megfelelő valaki ugyanis 
itt már nem létezik, vagyis hát valami az övének 
megfelelő szerepkörben újabban ott az áldozat, 
jobbik esetben a balek. A negatívok viszont "vér
beliek", nem is a közelmúltból köszönnek 
vissza (hiszen az elmúlt két-három évtizedben 
a magyar filmben az elvtársnak — amennyiben 
nagy néha előfordult — jó esetben hülye bürok
ratának illett lennie), hanem amonnan az ötve
nes évek osztályharcos ősködéből, ahol a mai 
vállalkozó felmenője a reakciós burzsuj vagy a 
szérűgyújtogató kulák lehetett. Ezek a filmek 
persze ma is jó pénzből készülnek és keresik a 
közönség kegyeit. »

Van viszont a legújabb magyar filmnek, 
vagy inkább filmezésnek egy ma még talán 
rejtezkedő vonulata, melyről a szélesebb kö
zönség alig tudhat valamit. A "jelekből" ítélve 
kevés pénzzel eleresztett kísérletező kedvű fil
mes-szegénylegények csapata sejlik például a 
Citromdisznó (rendező: Szőke András) és a Para- 
micha, vagy Glonci, az emlékező mögött (rendező: 
Szederkényi Júlia). Félamatőr szükségmegol
dásoktól a legrafináltabb filmestechnikák nyo
maiig minden föllelhető ezekben a lázasan újat 
kereső vállalkozásokban — melyekben elkerü- 
lődik minden jólfésültség... Alig fedezhetők föl 
itt cselekményfoszlányok; a legtöbbször rap- 
szodikus esetlegességgel fölbukkanó s mocca
nó alakok (mert hogy ún. hősökről semmilyen 
értelemben nem beszélhetünk), groteszk szel
lemi kihívások megszállottjai. Miközben csu
pán "elejtett" gesztus-villanások láttán is 
rádöbbenünk, micsoda fantasztikus életismeret 
munkál itt (például a műkedvelés fanatizmusá
ról a Citromdisznóban), holott a való élet még bár 
belátható háttérré sem kíván "összeállni" a mí- 
melten magába feledkezett játék mögött — 
mely valójában e kísérleteknek már-már egyet
len igazán lényeges eleme. Mert e rücskös, tüs
kés, kamaszborostás alkotások alapélménye 
maga az alkotói műhely s ennek az a bizonyos 
"mindent szabad" szelleme — no meg az, hogy 
egyáltalán megszülethetnek. S hogy mi végre?
— e kérdés feltevéséig (talán szerencséjükre) 
nem jutnak el.

Mi se kérdezzük hát, hogy mi végre. Bár 
előrejelzésekbe nem szívesen bocsátkozunk: 
meggyőződésünk, Szőke Andrásról és Szeder
kényi Júliáról az elkövetkezőkben sokat fogunk 
még hallani.

Őrség- s nemzedékváltás készülődnék a 
magyar filmesvilágban? Kétségtelen: Jancsó 
Miklós, Kovács András, Makk Károly, Szabó 
István, Mészáros Márta és még sorolhatnánk a 
java mestereket, új filmmel a szemlén nem sze
repelt. Holott úgy hisszük, korai volna még y- 
őket tegnapiaknak tekintetem.
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Baj uszpörgetés?
"A bolondokháza területén a ba

juszpörgetés szigorúan tilos!"

M ottó: Vannak, akik hisznek a Szó 
varázserejében. Komoly tudósok állítják, 
hogy az anyag születésekor az Ige lett test
té, hogy az Alkotónak elég volt kimondani: 
"Legyen világosság!", és lett. Ha valaki 
ezek után azt hiszi, hogy a művész nem 
felelős a színpadról elhangzó Szó-ért, az a 
valaki hosszas és gondos ápolásra szorul.

Szerintem
a m ottó  azért m arad t, m ert nem  

győzöm  eleget hangsúlyozni, no m eg  
azért, m ert pon tosan  id e  illik. K odály 
Háry Jánosáról van  ugyanis szó, annak  
legvadonatabb  sz ínpad i m egjeleníté
séről, m elyben a fentnevezett, gondos 
kezelésre szoruló  ápo ltak  közül lát
szólag többen is jelen vannak. S ha a 
lá tszat nem  csal, akkor ez a színrevitel 
úgy  néz ki, m in t azok a teráp iás szín
darabok, ahol a d ram atu rg ia  tökélete
sen sim ul a beteg  kényszerképzeté
hez, tehát, ha történetesen H itlernek, 
N apóleonnak, vagy H áry  Jánosnak 
képzeli m agát, akkor az t a szerepet 
fogja eljátszani. A  kü lönbség  talán 
csak annyi, hogy  it t a kényszerképzet 
nem  a szereplőké, hanem  —  azt hi
szem  —  a rendezőé. Persze, nem  vala
m i id ü lt rögeszm ékre gondolok, m e
lyek állandóan  kínozzák  az illetőt. 
N em , ilyesm ire gondolni sem  m erek, 
d e  m ég arra sem , hogy az egész vala
miféle célzás volna, m ondjuk, a Ko- 
dály-évforduló  jegyében. H ogy egé
szen pon tosan  m egtudjam , m ire is 
m erjek gondolni, u tánanéztem , m it is 
m ond  a rendező  a m űvel kapcsolatos 
elképzelésedről. A "K erekasztal a 200 
éves kolozsvári m agyar zenés színját
szás sorskérdéseiről" cím ű újságcikk
ben (Szabadság, decem ber 2.) így szól 
a nézőkhöz: "A «Háry» közhelyszerű 
értelm ezése az, hogy a kis nem zet kita
lálja m egának  a nagy hőst, aki vüágfe- 
letti győzelm eket arat... Én pontosan  
erről a ham is m ítoszról szeretném  le 
beszélni a nézőt, aki ezzel a nosztalgi
ával tekin t vissza a bajuszpörgető  m a
gyarságra..." M ár tudom  is, hogy m i
hez tartsam  m agam , két dolgot 
kivéve. A zt a jelenséget ugyanis, m ely
nek során  "...kis nem zet kitalálja m a
gának  a nagy hőst, aki vüágfeletti győ
zelm eket arat...”, a szakirodalom ban 
nem  "közhelyszerű értelm ezésnek" 
nevezik, hanem  —  népm esének. 
A zonkívül m eghökkentett, sőt egye
nesen m ellbevágott a "bajuszpörgető 
m agyarság" képe. M ert én  olyan m a
gyart, aki a bajuszát pörgeti, m ég  éle
tem ben nem  láttam . Pörge kalapot, 
pörgőcsigát, vagy pödrött bajuszt, azt 
m ár igen. De el nem  tudom  képzelni, 
m i lehet a bajuszpörgetés technológiája! 
D em ény Attila esetleg m egm utathat
ná, hogy  kell ez t csinálni?

De ne akad junk  fenn részletkérdé
seken, nézzük  tovább, hogyan  kell 
"...újrafogalm azni azokat az  értékeket, 
am elyek m agyarság tudatunknak  va
lóban tarta lm at adnak..." Példáu l így:

"N agyon türelm esen és nagyon 
d ialektikusán azt kellene elm onda
nunk , hogy  hogyan  jön létre pé ldáu l 
egy játéktér. Szerintem  a «Háry» alap 
kérdése ez: hol vagyunk  m i otthon?... 
A m ikor én a díszlettervezővel elkezd
tem  keresni, hogy ho l van  ez a Tiszán 
innen, D unán  túl,... úg y  gondoltuk, 
hogy ez a játéktér nem  lehet m ás, m int 
egy «seholsincs» hely,... h a  akarom  p a

HELIKON

SZÍNEK ÉS VONALAK KÖZÖTT 2.noptikum, ha akarom bolondokháza, 
ahol a szabadság korlátlan, az ember 
valóban zavartalanul otthon érezheti 
magát."

H át ez vüágos. Egészen nyilván
való, hogy a bolondokházában bárki 
o tthon  érezheti m agát, különös tekin
tettel arra, aki odavaló. N ém ileg kér
déses v iszont "a szabadság korlát- lan
sága" az ilyen helyeken. Én m ár lá ttam  
olyan bo londokházát is, ahol rácsok 
vannak  az ablakon! No, azért a dolog 
n em  ennyire húsbavágó, m ert "a kér
dések  nem  azért olyan élesek, hogy 
m egbotránkoztassanak, de  élesek 
azért, hogy  a néző ... eljusson a m egér
tésből fakadó tudásig..." És valóban, 
ha a színhely a z elm egyógyintézet, ak
kor o tt nagy tudásra  lehet szert tenni, 
legfőképpen p ed ig  az t lehet m egta
nulni, hogy ha az em ber nem  vigyáz a 
nyelvére, akkor jön a kényszerzub
bony  m eg  a hidegzuhany.

M indennek ellenére tökéletesen 
egyetértek D em ény A ttilával abban, 
hogy  a "ham is m ítoszok"-at és a "ba
juszpörgető nosztalgiákat" hordozó 
"interpretációkat és ideológiákat" ke
rü ln i kellene, de  sem m i esetre sem 
úgy, hogy az "értékeket újrafogalm az
zuk"! Ezek az értékek, m int pé ldáu l a 
K odály  "Háry"-ja, m ár egészen rende
sen m eg  vannak  fogalm azva, és ha 
úgy  kerülnek színpadra, ahogy azo
k a t m egírták, ha az előadás csupán 
csak hűen  ragaszkodik  szövegkönyv
höz és partitú rához, abba sem m iféle 
bajuszpörgetés nem fér bele. Akackiás 
nosztalgiákat, a sírva v igadó m últba- 
tekingetést nem  átértelm ezni kell, ha
nem  egyszerűen ki kell dobni. Elhi
szem , hogy  ezek a pirospozsgásch, n é 
pieseit (Karinthy) elem ek idegesítik 
D em ény Attilát, m éltán! De ha újrafo
galm azza őket, akkor sohasem  fog tő
lü k  m egszaba dúlni. A bajuszpörgetést 
m eg  aztán  egyáltalán nem  érdem es át
ism ételni, m ert akinek régen nem  si
kerü lt, annak  "újrafogalm azva" sem 
fog  m enni.

Igazán, valóban nem  ártana a p i
rospaprika szagú ragadom ányokat 
levakargatni a m agyar értékekről, és 
ha valaki ez t úgy  teszi, hogy ered
m ényképpen  a m űvek  eredeti tartal
m a csillogjon elő, annak  én büszke 
kortársa lennék. M ár szóltak is nekem, 
legyek büszke rá, hogy a D em ény A t
tila kortársa vagyok: H át örülök, bi
zony, bár nem  hiszem , hogy ő t éppúgy  
boldogítja az  a tény, m iszerint én kor
társa vagyok őneki. N yújtom  is tehát a 
békejobbot (ha üyen a jobb, akkor va
jon m ilyen a bal?!), és javaslom , hogy 
találkozzunk egy semleges helyen, 
m ondjuk, H om érosz sírjánál, és be
széljük m eg példáu l ezeknek a "szín
házi archék '-nak  a dolgát. O düssze- 
usz  és H áry! Sok bennük  a közös v o 
nás, tagadhatatlan , de rem élem , hogy 
a legközösebb nem  az elmebaj. Egyál
talán nem  hasonlítanak viszont ab
ban, hogy az egyik görög, a m ásik m eg 
m agyar!

A zon tűnődöm , szokott-e De
m ény Attila találkozni etnom uzikoló- 
gusokkal, -gráfusokkal? H a igen, m eg 
lehetne kérdezni, hogy m i a különb
ség a k igúnyolt falubolondja m eg a 
lélegzetvisszafojtva hallgatott m esélő 
között. N em  árt a szerepköröket ide
jében tisztázni, m ég  m ielőtt az  em ber 
a közönségből, H áryból és, m ondjuk, 
önm agából, egyaránt bolondot csinál.

ANDRÁS ENIKŐ

Energia—zene
A színek ezúttal hangszínek, 

a vonalak építészmérnök rajzolta 
épülettervek, milliméterpapírra 
felvitt vázlatai.

Kolozsváron járt: IANNIS 
XENAKIS.

1992-ben május 29-én töltötte 
be 70-ik életévét az a zeneszerző
je az avantgárdnak, aki Brailán 
született görög családból és életé
nek tetemes részét Franciaor
szágban töltötte, vagy valahol a 
világban, aszerint, hogy hová 
szólt meghívása egyetemi kurzu
sok tartására vagy műveinek be
mutatására. Világpolgár, a Föld 
polgára.

Zenéje is ilyen. Hiába keres
nél benne görög népdalidézete
ket. Hiába kuta tnál afrikai 
ritmusok után. Ha találsz is vala
mit, ami hasonlít ezekhez, merő 
véletlen az egyezés. Hiába kere
sed a világ nyomait hangjegyei 
mögött. Hiába keresed a mimeti- 
kus művészet világát zenéjében. 
Ez a zene nem beszél, mint Beet
hovené. Nem énekel csodás dal
lamokat, mint Bach zenéje.

De hát akkor mi ez a zene? 
Zene-e még egyáltalán?

Ismertető írások, füzetek saját 
maga írta könyvek terjesztik, 
mutatják, magyarázzák, hogy 
mit is akar zenéjével. A zenei tö
meg (massza) kezelésének felfe
dezője, olvashatjuk, a 
stochastikús zene elindítója és el
ső mestere. A valószínűségszá
mítás stratégiáján alapuló zene 
kreátora, a komputerrel alkotha
tó zene úttörője. Az ensemble-te- 
ória bevezetője az instrumentális 
zenébe.

Nézed a partitúráit: alig kü
lönböznek a másokétól, talán 
csak éppen annyiban, hogy több 
vonalrendszert használ és sok 
glisszandót.

Böngészed a műlista címeit:

javarészt egyetlen görög szót tar
talmaznak. A másfélszáz mű kö
zött másféle címre csak akkor 
bukkansz, ha az komputeres ze
nére utal: Concret PH, ST/4, 
ST/10,

ST/48 stb.
Milyen hangszerekre, együt

tesre írja zenéjét? - teszi fel magá
nak a kérdést. És itt sem igen 
találsz eltérést a hagyományok
tól. Szinte minden hangszerre írt 
szólót, duót, kvartettet vagy va
lamiféle hangszeres összeállítás
ba foglalta be a hangszereket 
megadva számukat, elosztásukat 
a térben. így aztán ilyesmiket ol
vashatunk partitúrái címoldalán, 
mint: pour 21 musidens, pour 
109 musidens, pour 12 instru
ments á cordes stb.

"Szimfóniák", "versenymű- 
vek" formai nyomaira is bukkan
hat a kutató, de operát például 
már hiába keresnénk impozáns 
életművében.

Ez lenne tehát XENAKIS?
Az összképhez tartozik még 

emberi bátorsága is, hiszen elle
nállóként vett részt a második vi
lágháborúban, halálra ítélték, 
1947-ben Frandaországban kért 
és kapott politikai menedékjo
got, és 1965 óta franda állampol
gár-

O tervezte a Philips-pavilon 
épületét az 1958-as világkiállítás
ra. Ezt az épülettervet, rajzot ko
difikálta át zenévé. Mondják, 
hogy az építészet kővé vált zene, 
akkor a Xenakis zenéje hangokká 
vált kövek, vonalak, térformák 
egyvelege. Mindez és mégsem 
EZ!

Energetikai művészet az övé. 
Néha csak a zene atomenergiáját 
szabadítja fel. De legtöbbször 
maga a zene válik energiává. Úgy 
kell ezt magunknak elképzel
nünk, mint valami hőenergiát, 
fényenergiát, elektromos energi
át. Ezektől sem kérjük számon 
formájukat, tartalmi mondaniva
lójukat, netán, poézisüket. Ha túl 
meleg van, igyekszünk elhúzód
ni a hősugár ha táspásztájából. Az 
elektromosságot kivezető kon
nektor nyílásaira nem tesszük rá 
ujjainkat. így vagyunk valaho
gyan ezzel az energia-zenével is. 
De azt, hogy energia, azt érezzük. 
Persze nem hajt gépeket, nem 
lesz robbanótöltetek anyaga, de 
énünk részévé válik, a nagybetűs 
ENből jön el hozzánk. Talán még 
nem vagyunk érettek rá. Majd a 
XXI-ik század embere tudja, 
hogy mire használja fel az ENER- 
GLA-ZENET. Addig csak csodál
juk!

TERÉNYI EDE
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-H E L IK O N -

HOL- I
N em régib en  helyezték örök nyugalomra 

a Farkasréti temetőben Mensáros László Kos- 
suth-díjas, kétszeres Jászai-díjas érdemes és ki
váló  sz ín m ű vészt. Egyéb érdem ei m ellett 
m egjegyzendő, hogy a színész annak idején 
elvállalta az Illés Együttes úgynevezett "fehér 
lemezének", az Angela Davisnek ajánlott Em
beri Jogok Egyetemes Nyilatkozata című lem ez
nek szö v eg rész -to lm á cso lá sá t eg y  olyan  
korban, amikor a m ű a három T (támogatott, 
tűrt, tiltott) kategóriái közül legalábbis a tűrt 
névvel illettetett.

A pozsonyi Vasárnap 7. számában olvas
ható Székely János Szabadesés és Markó Béla 
Átváltozunk című verse.

A magyar irodalom közvetítésének lelkes 
és avatott orosz képviselői újabb "haditettet" 
hajtottak végre: az Inosztrannaja Utyeraturá- 
ban Vjacseszlav Szereda és Jurij Guszev nem  
kevesebbre vállalkozott, mint Esterházy Péter 
Egy nehéz nap éjszakája, A hely, Ahol most va
gyunk, A zászló, Legyünk, Szó, szó —a többi 
néma csend című írásainak fordítására. A  rend
kívüli készségeket igénylő munkát a fordítók 
elismerésre méltó m ódon oldották meg. A  
"magyarázatokat" igénylő mozzanatokat az 
író "adatolásán" túlm enően jegyzetelték, a 
magyar irodalom és a történelem legújabb

esem ényeinek részletekbe m enő és m eglepő
en pontos ismeretében. Esterházynak az új 
magyar prózában betöltött korszakos szere
pét Szereda bevezetője ismerteti. Ó írta az 
előszót Illyés Gyula Egy mondata zsarnokságról 
című verséhez is, am ely Alekszandr Griba
nov fordításában ugyancsak az Inosztrannaja 
Lityeratura hasábjain jelent meg.

A Volk und Welt Verlag az egykori NDK  
m ásodik legnagyobb könyvkiadója volt. A  
többszöri sikertelen privatizálási kísérlet so
rán a lektorok létszáma tizenhétre apadt, az 
évi megjelentetett cikkek száma pedig negy
venre. A  közelmúltban egy müncheni postai 
képeslap- és naptárkiadó cég kívánta m egvá
sárolni a világirodalmi kiadót, anélkül, hogy 
ismeretei lettek volna e kulturális műhely 
profiljáról és korábbi teljesítményéről. A  ki
adó védelmében az írók és műfordítók léptek 
föl (többek közt Günter Grass, Günter Gaus, 
Rolf Hochhuth, Fritz Rudolf Fries és mások), 
s szerzői jogaik teljes m egvonását helyezték 
kilátásba, ha a kiadó kultúrmissziót betöltő 
hivatását egy ennek biztosítására képtelen 
cég veszélyeztetné. A z írók és fordítók fellé
pése nyomán a müncheni vállalkozó vissza
lépett a vásárlástól.

M aurice Henrynak a négy strukturalistát 
ábrázoló híres rajzán Lévi-Strauss, Lacan, 
Barthes és Foucault banánszoknyácskában  
guggol egy tábortűz körül. Az ötödik struktu
ralista, Louis Althusser egy pálma m ögött rej

tőzik. Ma, amikor a strukturalista és marxista 
problematika olyan sokat veszített jelentősé
g éb ő l, az A lth u sser  által lázasan  tanul
m ányozott témák, mint például "Marx —  az 
elm élet forradalma", távoliaknak látszanak. A  
hatvanas évek intellektuális életében azonban  
nagy szerepet játszottak. Althusser nemrég 
megjelent két életrajza és a Yann Boutang tol
lából származó biográfia újra előtérbe állítot
ta e z t  a g o n d o lk o d ó t ,  ak i k örü l 
botrány-legenda szövődött, mert súlyos dep
ressziójában m egölte feleségét.

A z  1989-ben elhunyt David Szamojlov 
naplóját részletekben közli a m oszkvai Litye- 
ratumoje Obozrenyije 5-ös száma. A  megje
lent részletek egyike többek között a költő 
1965-ös magyarországi utazásáról szól. Rad
nóti Miklós orosz nyelvű kötetének megjele
nése alkalm ából A czél G yörgy hívta m eg  
Szamojlovot és a kötet további három fordító
ját. Szamojlov Radnótit középszerű költőnek 
tartja. M eleg szavakkal ír azonban több olyan  
magyar íróról, akivel találkozott, így Illyés 
Gyuláról, Nagy Lászlóról, Juhász Ferencről, 
Benjámin Lászlóról és Mesterházi Lajosról. A  
magyarországi élm ények hatására Szamojlov 
naplójában kemény szavakkal bírálja az orosz 
forradalmat, és megállapítja például, hogy "a 
leninizm us tragédiája már Lenin életében  
kezdődött".

-MI

A TÉL HALÁLA
Petőfi Sándor verséből idézünk négy 

sort a vízszintes 1., függőleges 25., 18. és 
vízszintes 88. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. A versidézet elsó sora 
(zárt betűk: R,G,I,T). 15. Folyadék, veze
tékben folyik. 16. A Peer Gynt zeneszerző
je. 17. Fordított váz! 18. Zöldes színű  
féldrágakő. 19. Rag a -nak párja. 21. Reg
gelizni kezd! 22. Borúra következik. 23. 
Esőben álló. 24. A földre tesz. 26. Had. 28. 
Nehézkesen ír. 30. Sovány ló gazdája. 32. 
Zokog. 33. Adél egynemű hangzói. 34. Ha
zai gépkocsimárka. 36. Leveleket közvetít. 
38. Összevissza les! 39. Gyümölcsfát neme
sített. 42. Helység Gödöllő szomszédságá
ban. 44. Értékes kártyalap. 45. Nihü sine...: 
semmit Isten nélkül. 46. Angyalrang. 49. 
Latin é. 50. Parajd román neve. 5 2  Szeren
csejáték. 53. Zajtalan. 55. A -nél ikerpárja. 
56. A megértés felkiáltása. 57. Spanyol ex- 
királyné. 58. Erdei gyümölcs terem rajta. 
60. A János Vitéz zeneszerzője (Pongrác). 
62. Török személynév. 64. Állatát feláldoz
za. 66. Mesterkélt testtartás. 67. Te és én. 68. 
Idegen Éva. 70. Iszap, zagy — német ere
detű szóval. 72  Hamis. 73. Pápai hármas 
korona. 75. Ilyen cső alagcső vagy gennyel
vezető cső, eredeti helyesírással. 76. Osz- 
szekuszálódott sál! 77. A selyem ipar 
francia központja. 79. Menyasszony. 81. Li- 
lás szín, románuL 82. Németország kancel
lárja (Helmuth). 83. Talál. 84. Restell. 86. 
Kockázat. 88. A versidézet utolsó sora (zárt 
betűk E,V).

FÜGGŐLEGES: 1. Visszaád! 2. Úrnak 
szólító. 3. Magyar író, műfordító (Antali. 4.
Vatikáni, máltai és spanyolországi gépjár
művek nemzetközi betűjelzése. 5. Rangjel
ző. 6. Zsinór. 7. Szikes talajon tenyésző, bor
zas szőrű, pillangós virágú növény, névelő
vel. 8. NG. 9. Cyrano "ékessége". 10. Vonzó 
táj jelzője. 11. Jéggel borított. 12. Lángol. 13.
Fába, falba verik 14. Retesz. 18. A versidézet 
harmadiksora (zárt betűk M,T, A). 20. Komi
kus színész volt (Gyula). 22. Német hímne
mű névelő. 25. A versidézet második sora (zárt 
betűk: Ü,L,A). 27. Folyó, spanyolul. 29.
Könyvszerző. 31. Ausztriai város (STALL).
33. Hasznos, friss téli földtakaró, névelővel.
34. Az állóvíz. 35. Japán kikötőváros Hok
kaido nyugati partján. 37.... Isten, szép fa
lusi köszönés. 38. Kiejtett kétjegyű mással
hangzó. 40. Fentről leveszi. 4L Keresztül 
latinuL 43. Iratok 44. Kapával együtt emle
getik 47. Az udvarra taszít. 48. Menülista.
50. Foszfor és gallium vegyjele. 51. Francia 
hölgyek 54. Kis Enikő. 56. Áz "a" félhangja.
59. Riadó. 61. Kobalt és hidrogén vegyjele.
62  Annak közelébe. 63.... Gardner, filmszí
nésznő volt 65. Imádságra szánt idő. 68.
Egy, németül. 69. Nyári szezonmunkás. 71.
Mert. 72  Hamis információ. 73. íróeszköz.
74. Egyiptomi. 76. Hosszú idő múlva. 78.
Angol igen. 80. Alom, avar. 82. Hangtalan 
kazah! 84. Jószívű teszi, népiesen. 85. Lan-
tán vegyjele. 87. Sodete anonyme. ^  HELIKON 5. szám ában  k özö lt Farsang Kapósban d m ű

D R IN C E A N U  IL O N A  rejtvény m egfejtése: Ilyenkor szagosabbak / a dámák és a kertek,
I s akit a bánat vert meg, / szívére gyógyfút rakhat....
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