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Lehetséges, hogy a múlt csupán csak 

feszültség és igazságtalanság, tévedés és 
ellenségeskedés? Akkor mit fognak mon
dani valaha erről a jelenről? S melyik 
múlt? Ahol egyetlen ország is 276-ra volt 
szakítható? Összeforr, homogenizálódik 
avagy molekuláira hull s ezúttal véglege
sen Európa, csak mert az eddigi vakola
tok tovább peregnek és látszanak az 
egykori falazat kövei, kilátszik a falazás: 
nemcsak az derül ki, hogy Oszmán és 
Habsburg és Orosz birodalom nincs, se 
Szovjetúnió, se Délszlávia, se "Überál- 
lesz" — de még a kisebb egységek sem 
unikumok, mert végig igenis voltak cse
hek és szlovákok, és bretonok és írek, 
skótok és baszkok, ingusok és abbházak 
és gagauzok is; mint ahogy leíagadhatat- 
lanok az osztrákok, a poroszok, a bajo
rok, a bosnyákok, zsidók, cigányok, 
lelkületestől, indulatostól, istenestől, s az 
is lehet, hogy egy szép napon bennünk 
meg a hetumogyer szólal meg, miután az 
ezer év végén minden korábbinál bizo- 
nyíthatóbb, hogy bizony léteznek fehér
m agyarok és feketem agyarok?... 
Mostanában sokszor emlegetik szerény 
szürke szülővárosom, Tordát, ahol 425 
évvel ezelőtt Európa íróeszköznek te- 
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ság színműpályázatán a Lakitelek Alapítvány különdí ját 
nyerte.

SZÁSZ JÁNOS CARNET MONDÁIN

A harmadik világháború
(Tavalyi mérleg)
A francia televízió egyik mű

sorának esti híradójában arról su- 
gároztak képsort, hogyan 
kínozzák születésükkor az álla
tokat. Az ország felháborodott, 
az állatvédelmi szervezetek,él
ükön az öregedőn is szexi Brigitte 
Bardot-val tiltakozásukat fejez
ték ki, fel egészen a Kormányig. 
Ne legyünk igazságtalanok, a 
franciák emberbarátok is. Min
den francia gyermek negyed kiló 
rizst küldött Szomáliába, a több

hajórakományt kitevő szállít
mány már meg is érkezett Moga
discio kikötőjébe. Bem ard 
Kouchner francia egészségügyi 
és a humanitárius ügyek minisz
tere — miután az év folyamán 
megjárta Szarajevót, Abesszíniát, 
— Szomáliát az év végén az Iz
rael és Libanon senkiföldjre érke
zett, hogy m egszervezze az 
Izraelből kiutasított 415 palesztin 
élelmiszer- és gyógyszerellátá
sát. Mintegy tízezer francia kato- 
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ERITREA HATÁRÁN
A történet vége fele közele

dik: a rosszak arca eltompul, el
szürkül, felivódik. Vélhetőleg 
abban, amit pejorative tömegnek 
nevezünk. A jók arca egyre vüá- 
gosabb, mindenki fölé emeltetik, 
mindenki helyett, és mindenki 
nevében ragyog: a jók: jók, mert 
kezükben az isteni energiaforrás, 
a karizma, mely egy pillanatra 
megragadtatván, e pillanatban a 
sebezhetetlenség, a halhatatlan
ság, a Törvény alóli mentesség 
magnéziumfényével világít meg 
m indannyiunkat. Az energia 
azonban görcsbe ránt és éget, a 
fény vakít, a törvény alól való 
mentesség eufóriája egy újabb, 
ha lehet még kegyetlenebből ter
mészetellenes törvényt szül. A 
főszereplő ugyanis csak látszó
lag lehet akárki; épp az a köny- 
nyedség , ahogy az arc 
kialakíttatik, ahogy a szemünk 
előtt feketéből fehér, férfiból nő 
és nőből férfi operáltatik, ahogy 
a szám ítógép  a képernyőn 
könnyedén változtatja a svábbo
garat emberré s az embert pedig 
svábbogárrá, mindez azt sugall
ja, hogy e készség azaz techné, ami 
nemcsak hogy nem az átváltozó 
személyes énjéből táplálkozik, 
ered, hanem e személyes én 
szempontjából megragadhatat
lan, s következésképpen uralha-

tatlan, idegen s éppen ezért félel
metes viszonyokból, e készség, 
bár a legfőbb értéknek tekintett 
személyiség létrejöttét, az indivi
dualizációt támogatja, segíti elő, 
ám ugyanakkor teljesen kérdé
sessé is teszi azt.

*
A személyes én, az önigenlés 

időterrénuma a legszűkebben ér
telmezett jelen, mely semmilyen 
történelmi dimenzióval nem bír, 
és értelemszerűen nem is bírhat, 
míg be nem áll egy individuali- 
zádós folyamatba, míg be nem 
lép, míg meg nem nevelődik, in
tézményesül. A történelmi idő
ből kizökkent tartalom pusztán 
szubjektíve felfogható; de ki le
het ezen szubjektum tudatos 
hordozója, ki lehet az intézmé
nyesülési folyamat alanya, ha az 
egyes egyed személyes énje alig,
vagy sehogy sem?

♦
így áll elő az a helyzet, mely

ben a dolgok egyszerű nevén ne
vezése pokoli feladattá válik, 
hisz a személyes én és az emberi 
nem szempontjából egyaránt he
lyesen használni a fogalmakat, 
helyére tolni, kisimítani a törté
nelem által fölismerhetetlenné, 
tapasztalhatatlanná gyűrt időt: 
iszonyú, embertelen feladat, 
méltán riaszt, méltán kerget pá

nikszerű reakciókba, ön- és köz- 
veszélyes agresszivitásba.

Az alanyiság akarásának egy 
bizonyos állomásán ugyanis az 
akarás botcsinálta hordozója, 
mint egyed már nem tudja meg
bocsátani a társadalomnak azt, 
hogy nem nézik el neki, hogy 
nem találja a helyét, hogy nem 
tudja, és nem tudja igazán akarni 
az akarás hogyanjának és miért
jének egyedül üdvözítő tudását. 
Amihez járul az is, hogy valójá
ban az, amit társadalomnak ne
vezünk, az egyed szempontjából 
csak vízió, hallucináció (lásd LE
ARY), de paranoiás biztonsággal 
és következetességgel, adottság
ként létező vízió és hallucináció.

Az adottság, hogy "Az adott
ság kritikája nem adottság" való
ban megbocsáthatatlan mind az 
egyed, mind a számára adott tár
sadalom szempontjából, mert 
nincs olyan eleve adott legitimá
ló elv, mely egyiket a másik fölé 
helyezze, amit az egyik a másik 
felé legitim módon, a konszen
zus reményében képviselhetne.

És itt nyomatékosan alá kell 
húzni, hogy nem csak arról van 
szó, hogy az egyed és a környe
zetből mint adottságból táplálko
zó víziója jószerével 
elválaszthatatlanok, egyik a má
sik nélkül nincs, nem jelenhet 
meg.

*
Egyed és populáció időérzé

kelése, reakcióideje különböző, 
és a két időtartomány közti inter
vallumba befészkelheti magát a

lehetetlenség, mely felismerteti a 
gyűrődést, hangot adhat annak a 
kényelmetlen érzésnek, mely az 
egyre nyűgösebb Törvény vi
szonylagos voltának, az adott 
időtől és populációtól való füg
gésének a felismeréséből ered.

Az egyed felismeri függését, 
és a felismerésben saját kívána
tos autonómiája elleni agressziót 
érez, ugyanakkor tudja, hogy a 
függés nélkül az autonómia ár
nyéka, halludnádója sem jöhe
tett volna létre. Ám a két 
érzékelési rendszer közötti kü
lönbség, minden keserűséges 
u tóhatása ellenére is valódi 
adottságként létezik, még ha az 
adott populáció szempontjából 
csak mint vegytiszta patologi- 
kummá érlelődő devianciák for- 
rásakén t is. És ez enyhén 
tudathasogató állapot, ám épp 
elég reprezentatívan valóságos 
ahhoz, hogy az egyes egyedet 
bármikor összemorzsolhassa.

Innen ered az az egyre jobban 
kísérő vágykép, mely arra ösz
tönzi a rakoncátlan személyes 
ént, hogy igyekezzen minden 
áron kibújni mindebből, amíg és 
ahogy csak lehet, és valahol, va
lamikor próbálkozzon meg egy 
másik, kevésbé ismert kesztyű
ben való újrakezdéssel, mint 
Rimbaud Eritreában. Minél távo
libb ez az Eritrea, és minél kevés
bé van belőle visszatérés, annál 
jobb.

> > > > > >  CÍMER...
nyésztett dmer-lúdja tollászkodott, nyújtó
zott egy hattyúsan gyönyörűt, hogy miután 
mindenkinek kijárt, megvolt a maga Mohá
csa, Poitiers-ja, Catalaunumja, Koszovója, el- 
gágogja a múlt egyik lehetséges hattyúdalát, 
s jöjjön egy jobb kor. János Zsigmond jelen
téktelen trónonülő volt, de abban a pillanat
ban ő esett kezeügyébe az Istennek a még a 
mainál is kevésbé kolhozosított Európa 
sakktáblájának egyik legkisebb kockáján, 
hogy ekkora nagy tettet vele vitessen végbe: 
mégiscsak nem maradt hóbortos intellektüe- 
lek hobbija, hanem végre valahol: itt Erdély
ben törvénybe iktatták, legeslegelőször a 
lelkiismeret, a gondolat, a hit szabadságát. 
Mindig van, amit meg kéne honosítani, gyö- 
kereztetni, s vannak dolgok, melyek a mi 
családunkban, házunkban, hazánkban so
sem kellene hogy elkezdődjenek. Van, létez
nie kell egy olyan tízparancsolatnak, de 
legalább egynek-kettőnek, mely eltilt a bű
nök el tanulásé tói, a hibák megismétlésétől, a 
kútbaugró szomszéd rosszpéldájának köve
tésétől. A türelem parancsolata bizonyára 
nagy dolog, történelmi szabadalom: sajnos 
azóta se vált általános játékszabállyá! Mint 
ahogy azelőtt se, mikor egy megkínzott, 
szinte mesebeli halott követőinek csodálatos

kis csoportja ennek nevében indult el egy 
világbirodalom ellen, és győztek, Rómaként 
győzik le először Európát, de mire legyőzött- 
ségében diadalmasan felébred, a győzők utó- 
dai m ár egym ásnak osztogatják a 
töviskoszorút. Ahogy később, akik George 
Washington igaza alatt harcolva lerázták a 
gyarmati igát, nem sejtették, hogy két ember
öltő múlva utódaik Lincoln igazsága alatt 
puskapor útján osztódnak tovább. Persze az
tán minden rendbe szokott jönni. Ettől lesz, 
ettől marad mindig a halott s az új Európá
nak is ugyanaz a temperamentuma: az érte
lem, a tolerancia, a megértés öt percre 
egymás nyakába boruló vallásszabadságai 
után jöhet a guillotine, hogy a mások gondo
latait hordozó nyakat követelhessük! Sze-

Lakatos Edit rajza

rencsére Európa hatalmas mészégetője, ol
vasztótégelye non stop üzemel, leállíthatat- 
lanabbul egy elszabadult Csernobilnél: 
népek ömlenek bele, nyelvek, szokásrend- 
szerek és álom-tonnák, elképzelések és ma
kacs tények vegyesen. Csakis összeolvadva, 
egybeolvasztva hagyhatják el, hagyták el 
mindig is ezt az öntődét. így válik minden 
győzelem újabb veszedelemmé s minden ve
szedelem újabb győzelmek alkalmává. Ró
ma legyőzése is csak mellékes tény lett végül 
a győzelem mellett, mely ellen tiltakozásul 
győzni kellett újra önmagunkon. Talán még
sem véletlen, hogy itt, nálunk is sikerült egy
szer, mindjárt elsőre, ahol mióta csak folyik 
a nagy európai hallali, nekünk még az egy
szerű vaddisznóvadászat is megártott: — 
Szent Imre, Zrínyi Miklós — vesztett világ- 
háborúnyi árnnyá, csapássá terebélyesedett 
rögtön. Nyelvi árvaházban nőttünk fel Euró
pa közepén, de nem erkölcsiben, érzelmiben. 
Es némi megszenvedett bölcsesség kell az 
ilyesmihez: a kardot forgató ember zsarnok
ságán időnként erőt vevő szelídsége, sza
badsága, békessége valaminek, ami a tollat, 
könyvet, gondolatot forgató emberből indul 
ki, valahányszor már nagyon reménytelen 
lesz az erkölcsök helyzete. "Ujjunk begyéből 
vér serken ki, ha téged tapogatunk"..., téged 
emlegetünk, félelmetes súlyú buzogányunk: 
a toll.
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Alegmegrendítőbb adalék, amit a szabad
ságharcok történetéről olvastam, a következő: 
1848. március 15. után alighogy kikiáltotta a 
forradalom a szabadságot, a Bécsi úton egy 
hentes Szabadság-Kolbászt kezdett árulni.

A Szabadság-Kolbásszal, az Egyenlőség- 
Szafaládéval vagy a Demokratikus Keiserfle- 
ischsal (Volksríeisch?) talán nem is az a 
legnagyobb baj, éppúgy, mint a Jézus-Szörppel, 
Miasszonyunk-Csokoídéval vagy a Szent Cecí- 
lia-Kézkenőccsel, hogy profanizál, frivolizál 
megszentségtelenít, lealáz, elközönségesít, fel
hígít, ellaposít, megüresít, elidegenít és össze- 
ragacsoz jelképeket, jelszavakat, eszméket, 
amelyek eleinte még értek valamit. Még na
gyobb baj, hogy a Szabadság-Kolbász ugyan
úgy készül, ahogy a közönséges, vagy a 
Zsarnokság-Kolbász.

Sőt valószínű, hogy úgy se. A Szabadság- 
Kolbászban valószínűleg mgabb a hús és keve
sebb a nemes fűszer; mivel azelőtt a Kolbász 
kelendőségét a minőségére bízták, az ő eseté
ben pedig a jelszóra, a címkére, a varázsigére.

A varázsigénél már helyben is vagyunk: a 
nai sajtónál. Es a folyóiratnál, most már körül- 
határolhatóbban: a magazin-kultúránál. A ma
gazin olyan időszakos kiadvány — vagy annak 
egy része —, amely egyrészt bizonyos apropó
ból, másrészt apropók (apropókok) nélkül, tar- 
ka-barkaságokat és érdekes-bérdekességeket 
halmoz, tárol, hogy ki-ki kedvére turkáljon, 
böngésszen benne. Tudomány, művészet, 
sport, dinasztikus hálószobák, fürdőszobák és 
fürdőszobaszekrénykék meghitt tartalmai, 
bennfentességei... mindaz, ami különös, érde
kes, pikáns, meghökkentő, egyáltalán: szokat
lan és főleg: nem ésszerű!

Minden valamirevaló lapnak van UFO ro
vata, horoszkópos, illetve aztrológiai rovata, az 
igényesebbeknek transzcendes szemináriuma 
es Tulvilági Levelezője is. És igényesnek-igény- 
telennek egyaránt van valami "könnyűzené
nek" elkeresztelt pop-, vagy diszkó-, netán 
dzsessz-oldala, hasábja, melléklete.

Vagyis a mai sajtó- és magazin-kultúra Sza
badság-Kolbász gyanánt új irracionalizmust 
árul. (Sőt, ahogy a Szabadsag-Kolbászba bele
darálták a Zsamokságiból megmaradt mócsin-
?;okat és p orcogók at is , u g y a n ú g y  az Új 
nacionalista Tudákosság is felhasználja a lega- 

vaSabb racionalizmus nyakán maradt Dóvlijait, 
csak —  angyalhajjal, vagy éppen boszorkány- 
sző n e l díszítve.)

Na jó: annak idején kikiáltották a világsza
badságot. Abból lett a híg, de sós, de agyonfok- 
hagymázott kolbász. Most mit kiáltottak ki? És 
mikor? _

Az Új Korszakot. Az új Világhónapot. Ed
dig, 2240 valahány évig, a Halak Világhónapjá
ban éltünk — amely valamivel Nagy Sándor 
halála után kezdődött és 1968-ban járt le (ehhez 
hozzá kell adni 24 év inkubációs időt, és tulaj
donképpen az 1993-as az első igyzi Vízöntő év.

Megkezdődött tehát a New Age, a nyúédzs, 
a Vízöntő Korszaka.

S hogy mit szóljanak ehhez átok a komoly 
emberek, akik nem a magazin-kultúrán hizlal
ják föl világképüket?

Föltétlenül nekik is hozzá kellene szólniok, 
mert valami a jelzett időpontok körül valóban 
megkezdődött; és valóban végétért. Most máár 
mindegy, miként nevezik. Semmi okunk nincs 
arra, hogy akárcsak mindenki, ne nevezzék a 
Halak és a Vízöntő korszakváltásának, és ne ez
zel jelöljék a XX. század Nagy Válságát. Mind
egy, hogy mivel magyarázzák; a Válság, a 
Krízis, a Korforduló beállt.

Úgy látszik, a Kozmosz élete valóban cikli
kus szakaszokban zajlik. S ezek szerint akkor 
igaz a Mágia, az okkultizmus nagy tétele: 
mindaz, ami van, az már volt; mindaz ami volt, 
az még lesz; mindaz, ami olyan, mint amilyen 
volt, az olyan is lesz. Mindaz, ami egymáshoz, 
vagy valamihez hasonlít, az lényegi azonoségot 
is hordoz.

Mindezt mennyire lehet komolyan venni? 
Annyira mindenesetre, hogy VAN VALAMI!

SZŐCS ISTVÁN

MAGAZIN-MÁGIA
avagy

szatócsok leszünk mindahányan?

Mitől s mitől nem, az bizonyos, hogy a Ha
laiknak nevezett világkorszakot két egymással 
szemben álló (úszó?0 tendencia határozta meg 
eszmetörténetileg, etikai, művelődási és bármi
lyen más szempontból: a nagy kultúrvallások 
kialakulása és léte és harca es kiegyezése — a 
Klasszikus Racionalizmussal. És — most már 
mindegy, hogy ilyen vagy olyan okokból, hogy 
kozmikusakból-e, vagy társadalmiakból-e, 
gazdaságiakból-e, vagy öntörvényűségből-e — 
de az egyensúly felborult a korszak végére: 
előbb úgy látszott, a XIX. században, hogy Ál
talános Győztes a racionalizmus; de aztán az 
egyensúlyvesztés folytán az is átbukfencezett a 
fején.

A század végére kialakuló finálét már a szá
zad elején látják a Ráció, A Tiszta Tudat nagy 
adeptusai és esszékkel és versekkel igyekeznek 
elhárítani. Mint Kosztolányi is.

György Albert: „Tükör" (bronz)

Semmi, ami barbár
nem kell soha nékem, semmi, ami bárgyú, 
nem kellenek ők se, kik titkon az éggel 
rádión beszélnek, a jósok, a boncok, 
a ferde vajákos, ki cifra regéknek 
gőzébe botorkál, csürhe-süányok, 
kik csalva, csalatva egy jelre lehullnak, 
s úgy fintorog arcuk, 
mint a bolondé.
Ám hiába: ez ellenprogram tartalmazza az 

ellenprogramot! A barbárság—vonzó program 
lett a művészetben. Aszkéta klasszikusokra, ha 
őszinték és újszerűek voltak, megtisztelő minő
sítésként aggatták a barbár jelszót. Ami bárgyú? 
— kultusza az elmebetegek rajzainak, a primi
tíveknek, a sületlenkedéseknek; object art, per
formance. Mindenki rádión kommunikál az 
éggel, és már nem is titkon. A jósok, a boncok 
futurulógusként működnek, a ferde vajákosok 
s a többiek mint guruk, karizmatikus popéne
kesek és hasonlók. A nyúédzs azzal fenyeget,

hogy kulturálisan is egy hagzófelcserélődéssel 
nyúédsz lesz belőle: az öntudat, a szellem el
veszti minden immunképességét.

De hát ha egyszer ez van, nátha ennek kel
lett jönnie?

Nos, a Szabadság-Kdbázséert nem a sza
badság a hibás.

A nyúédzsnek nevezett habarcsért nem az 
új világkorszak a hibás.

A félelmetes az, hogy a sajtó az új korszak 
eszményeit rikító cégjelzéses papirosokba cso
magolva vásári portékaként árusítja. Asajtóhoz 
sorolva az elektronikus médiákat és a hangle
mezipart is.

Az előző korszak felületessé, felszínessé, se- 
kélyessé vált — vijjogják. Amilyen felületessé a 
vallás, olyan felületessé az ellenfele, a raciona
lizmus is. Mélyedjünk tehát el. Merüljünk meg 
a benső csendben — mélyedjünk el rúgkapálva, 
vonagolva, keressük a szent magányt száz
milliónként összefogózva; keressük a csendet 
üvöltve, törve-zúzva; de ne is keressük: előre
gyártva, előrecsomagolva, kiszerelve szállítja a 
média: kozmikus áhítat, szent intuíciók, transz
cendes elmélyülés kedvezményes áron, en gros 
is kapható!

A magazin-média lelkületre mindég jellem
ző volt az egyrőkáról kétbőrt-gazdálkodás. Szál
lítjuk a nyúédzst és szállítjuk az új édzs elleni 
kenőcsöket és dezodorokat is. UFO cikk? — Jön 
rá az UFO ellenes cikk. Horoszkóp? Szemközt 
vele a Bab'ona és Bhut'aság elleni sajtópilula.

A legkülönösebb az, hogy — azonban dacá
ra, mindamellett, mindennek ellenére — van a 
nyúédzsnek egy olyan területe, ahol ellenszert 
nem árulnak!

Ez a "könnyűzene", vagyis pop- és rockze
ne, amely afrikai és hinduisztikus spiritualitás- 
ra megy vissza, és amely sokkal nagyobb 
hatással alakítja át az ítélőképes egyéni tudatot 
örjöngő vagy apatikus csordapszicnévé, mint a 
horoszkópgyártás vagy az azonosítatlan repü
lőtárgyak megfigyelése; s amelynek elterjedése 
együtt járt a kábítószerfogyasztás mozgalmi 
formáinak jelentkezésével és a legszélsősége
sebb irracionalista praktikák terjesztésével, és 
ennek ellenére még sincs ellenrovatuk.

A legnagyobb gyalázatnak, közmegvetés- 
nek és megköveztetésnek tenné ki magát egy 
szerkesztő, ha komoly hadjáratot indítana aze- 
nei új édzs ellen. Pedig ez a zene egy olyan Sza
badság-Kolbász, ami szójapépen és sós vízen 
kívül csak olcsó kábítószereket tartalmaz. Ép
pen ezért sérthetelen?

Azt mondják, mindenki vétkes a Szabad
ság-Kolbász töltéséhez való pép összeállításá
ban. Még Kosztolányi is, fflős nevetgéléssel 
megkérdezte a pilótát, hogy nem látott-e oda- 
fönn egy angyalt? Angyalt nem, de kocso
nyásszemű űrlényeket igen... feleli a pilóta, 
nem a költőnek, hanem nekünk.

Félreértések elkerülése végett én magam 
semmiféle merev elutasítást sem tanúsítok az 
Új Kor jelenségei iránt. Nagyon is érdekelnek. 
Csak azt nehéz nekem is elviselni, amikor olcsó 
butikokban árulják, napszítta aranypapírzacs
kóban megavasodva és kilúgozva.

Mit tehet a média, ha becsületes akar ma
radni ebben a dologban? Már ha egyáltalán van 
olyan gondja, hogy bármiben is becsületes ma
radjon? Szemet sem hunyhat fölötte. Egyet sem 
érthet vele. Nem támogathatja. Nem is támad
hatja. Mit tehet? Csakis mindezt együtt. Ismer
teti, bírálja, kutatja, megérti, elutasítja 
elsajátítja, átveszi, áthasonítja, megtisztítja, ki
átkozza, műveli, árusítja; csak ne csamokmö- 
götti színvonalon!

Egyébként, egyesek szerint, ha a Halak kor
szak alapvető ellentmondása hit és ráció között 
állott fenn, a Vízöntő fennköltség és laposság 
között fog fennállani. A Vízöntőn belül küzde
lem az átlagfölötti és a középszer között fog 
folyni. Egy átlagon felüli vízhozam gyakran 
eredményez középszerű mocsarat.

Félek, hogy a média-fogyasztó ezt hama
rabb felismeri, mint a média. S akkor mindket
ten szárazon maradnak.
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Bordal
Ha ellankadt is már a hit, 
s lelkedbe állt a görcs, 
ne féld a sors csapásait: — 
igyál — fiú, no tölts!

Pár kútnyi karcolás nem ok, 
hogy gyászos képet olts, 
meghalni nem oly nagy dolog: 
^gydl — fiú, no tölts!

Panaszkodás vigaszt nem ád, 
a gügyék és gyávák jaját 
kacagja, aki bölcs;

a Föld sem áll meg, csak forog: 
hát hogyha lőre is borod, 
igyál— fiú, no tölts!

Mint kisegér
Farkasbundás felhők között 
fogságából egy szertelen 
kis napsugár hozzám szökött, 
azóta itt lakik velem,

párnám alatt fészket rakott, 
elüldögél a könyvemen, 
s az elkopott rím felragyog; 
bohó, akár a szerelem,

és félénk, mint a kisegér, 
elillan, aztán visszatér— 
de már örökre itt marad:

ha szívemen csontkéz matat,
mellemre bújik, úgy Ígér
még egy tavaszt, még egy nyarat.

JÁNOSHÁZY

Elégia egy faszenthez
Tülekedő, vad csordaként haladnak 
lábad előtt az évek, emerek, 
izom szakad, veríték s könny pereg, 
vonaglik, szenved a világ alattad —

és te csak állsz közönnyel, rezzenetlen, 
szád szögletében egykedvű mosoly, 
unottan játszod, hogy imádkozol, 
de semmi érzés nincs festett szemedben;

ám szíved helyén beleásta hosszú 
fogát a vénhedtfába egy gonosz szú, 
s mohón furkálja keresztül-kasul,

szorgalmas percegését egyre hallom; 
holnapra tojáshéj, vékonyka ballon 
a tested, s tarka foncsikákra hull.

Juhász Gyula nyomában 
Szegeden, valamikor
Kerestem homlokod a Tisza-parton — 
s böködtek lúdszemű járókelők; 
a Fodor utcai bús ház előtt 
egy fancsali részeg vizslatta arcom.

Kerestem fájó, forró lelkedet 
az iskolában, elv ásott padokban — 
s fagyos papok meredtek rám unottan, 
és borjúképű, báva gyermekek.

Tanyák táján sötétség és magány.
Az ól fala bedőlt, deszkája redves 
Csendőr figyelte csendjét és toportyán.

És láttam: felhős, füstös éjszakán 
az ájult dóm körül visongva repdes 
a megégett tizenhátom boszorkány.

GYÖRGY VERSEI

Szonettek 
a nagy útról

I.

Poszáták és vörösbegyek 
elszálltak:vége mára nyárnak; 
egy szép nap én is elmegyek, 
a Végtelenben visszavárnak

csöndes csillagközi ködök, 
ahonnan több mint hetven éve 
Isten keze idelökött, 
hogy botfülűek tömegébe'

poszáták és vörösbegyek 
sorstársaként költő legyek... 
Elmúlt a nyár, ideje mennem,

mert utam hosszú, messze visz — 
de it t  lézengek, idegenben: 
it t vagyok, mert itt vagy te is.

II.

Itt vagyok, mert itt vagy te is — 
de lelkem inkább visszatérne 
a boldog, Isten lakta térbe: 
mert itt láp fojtogat, tövis

tépdes föl, vérünket veszik 
vad mándrucok, tűzszáju pókok, 
az álmot, a reményt, a csókot 
mérges nyálukkal szennyezik —

s a holt Michel de Nostre-Dame 
jóslásai nap nap után 
új bajokkal ijesztegetnek.

Csupán teérted hordozom 
a lét átkát még sorsomon, 
bús foglyaként örmény szemednek.

III.

Bús foglyaként örmény szemednek 
süket fülek közt tengetem 
dalolni rendelt életem, 
mert deres szívvel is szeretlek —

de nyavalyás vagyok s erőtlen, 
poszáták és vörösbegyek 
nyomában én is elmegyek: 
nagy út, a Kozmosz áll előttem.

O tt megtalálsz. Az éjben új
üstökösök csóvája gyúl,
hogy nyoszolyánkra fényt terítsen,

s csillagközökben, valahol, 
madár-lelkem neked dalol: 
ketten leszünk csak, és az Isten.

Jakab Ilona: „Vörös Rébék"

'f -

/
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JANCSIK PÁL

„Ilyen az ember. 
Egyedüli példány"
Hát ami azt illeti, ez se utolsó, ez az 

éppen mostani, pillanatnyi, sokszor átélt 
és mindig újrateremtődő, a fehér papiros
ról feléd ásító, belőled oda kivetülő, szo- 
rongató-szorongó magány, amely 
mindaddig itt kaparász a torkodban, amíg 
meg nem indul valami oldódás, amíg köz
lendőid fonala gombolyodni, illetve göm- 
bölyödni nem kezd betűk képében a 
papíron, s te úgy-ahogy, valamennyire azt 
nem érzed, hogy társakra, hallgatókra ta
láltál, akikkel megoszthatod magad, meg
oszthatod a magányod. (8)

Mert akárhonnan és akárhogyan is né
zem ezt az emberi életet, nem egyebek 
vagyunk mi valamennyien, hanem meg
annyi Mikes Kelemenek, akik addig jö- 
vünk-m együnk-sétálunk  a
Márvány-tenger partján, hallgatván an
nak mormolását, amíg végül bele nem ful
ladunk  m agányunk Rodos-tavába. 
(Ahogyan egy tréfás kedvű nebuló írta 
volt válaszul arra a kérdésre, hogy hogyan 
halt meg Mikes Kelemen: — Belefulladt a 
Rodos-tóba... Kár, hogy az ugyancsak jó 
humorú Kelemennek ezt a szójátékot an
nak idején nem adta senki az eszére, mert 
bizony jót mulatott volna rajta, hiszen ma
ga is ilyeneket írt, hogy: "Jobban szerettem 
volna káposztásfazék lenni Zágonban, 
mintsem kávéivó findzsája a császárnak". 
Vagy: "Úgy szeretem Rodostót, hogy el 
nem felejthetem Zágont". S a raboskodá- 
suk helyének nevéből képzett anagram
mával, az ostoroddal is ő ismertette meg az 
utókort, ha nem is ő találta ki.) (21)

De a Mikes sorairól visszatérve a ma
gam száz sorához (amelyekbe jószerivel

eddigi életem magányát kellene belezsú
folnom), hadd mondjam el neked, édes 
fiam (s egyúttal tűrd el, hogy rád osszam 
ki ez írás végéig Mikes "édes néném"-jé- 
nek a szerepét, mert bizony az én, illetve 
a mi magányunkhoz az is hozzátartozik, 
hogy se édes, se nagynéni formájában 
nem akad már nénénk az egész famíliá
ban...; igaz, hogy szegény Kelemennek is 
úgy kellett kitalálnia az ő édes nénjét, azt 
a bizonyos P.E. konstantinápolyi grófnőt, 
akihez a leveleit címezte; ehhez képest, 
édes fiam, te mégiscsak élő személy vagy, 
hála Istennek, s a te okulásodra illenek 
valamit elmondanom; amiben eleve kétel
kedem, hogy sikerülni fog, s ha jut rá hely, 
azt is elmondom, hogy miért...) — szóval, 
hadd mondjam meg neked, édes fiam, 
hogy a magány ellen, minden ember min
denkori magánya ellen, akárhogyan is 
forgatom a dolgot, két hasznos és becsü
letes orvosságot tudok:az egyik a közlés, a 
társakkal való kommunikálás, együttmű
ködés (amelynek a legmagasabb rendű 
formája a társak, a közösség javára való 
munkálkodás), a másik a kommunikáció
nak, a világhoz való viszonyulásnak a 
módja—a humor, amellyel alapjában véve 
a társakat s a dolgokat nézned kell, s hogy 
teljes legyen a kör — az önhumor (csúnya 
szó, de nem tudok jobbat), amellyel saját 
magadat is tekintened illik. Mindennek a 
legmélyén pedig a szeretetnek kell lakoz
nia, merthogy az a legfontosabb... (43) 

Am attól félek, édes fiam, hogy ez szá
modra csak üres beszéd, papolás. Próbál
juk hát megközelíteni a kérdést - "a 
magány problematikáját", ahogy azt tu
dós nyelven mondanák— a konkrétumok 
felől. Valahogy így szólt ez iromány elké
szítésére való felkérés-buzdítás is, hogy 
mondanám el valamely szomorú élmé
nyemet, amikor erősen éreztem a magány 
szorítását. Nem is régen volt ilyen élmé
nyem, amikor — hogy ismét Mikes szere
pébe öltözve fejezzem ki magam — egyik 
feljebbvaló bujdosó társam váratlanul úgy 
oldalba vágott, hogy majd' beleestem a 
Márvány-tengerbe. Hogy miért került sor 
erre a kiadós megsuhintásra? Azóta is 
gondolkodom rajta. Talán mert nem néz
tem rá elég szépen, áhítatosan? Am ez 
még nem ok arra, hogy 32 évi szolgálat 
után csupán fél porcióra — vagy ahogyan 
ma szokás mondani, félnormára — érde
mesítsék az embert. (Igaz, a Fényes Porta 
rendelkezett úgy, hogy csökkenteni kell a 
bujdosók fejadagját vagy éppen a fejek 
számát.) Vagy mert a fűrészporgyártás 
mennyiségét és mikéntjét illetően eltérő 
volt a véleményem? Ha így volt is olykor, 
én azt nem hangoztattam. Sokféle indo
kot, vélt vagy valós argumentumot felso
rolhatnék, hogy mi váltotta ki azt az 
oldalbavágást, de azt hiszem, csak nem 
jutnék a dolog végére. Egyet azért még 
megemlítek, amely — úgy érzem — a lé-

nyegesebbek közé tartozik. Amikor 
ugyanis, nem is olyan sok idővel az emlí
tett eset előtt, nekem kínálkozott föl a le
hetőség, hogy úgy vágjam oldalba 
kenyeres társamat (azt, aki közben fel
jebbvalóm lett), hogy lehetőleg essen bele 
a Márvány-tengerbe, akkor én ezt nem 
vállaltam, mondván, hogy ő nekem egye
temi társam meg barátom meg más effé
le... (Akkor ugyanis éppen a "haliújságot" 
szerkesztettem s magam is "kamagykod- 
tam a haldalkarban"...) Hát úgy látszik, ezt 
nehéz volt elviselnie az én... no igen, az én 
későbbi feljebbvalómnak. Mit mondjak én 
most, édes fiam? Hogy amikor fölkínálko
zik a lehetőség, üst-vágd a te kenyeres 
társadat, mert ha nem, akkor legközelebb 
ő vág téged kupán ? Nem, fiam, én ezt nem 
mondom, legfeljebb azt, hogy lehetőleg 
humorérzékkel megáldott barátot válassz 
magadnak, s arra hívom föl a figyelmedet, 
hogy a Sorsnak, Fortuna istenasszonynak 
is megvan a maga humora, mert ő se tud
ná azt a rengeteg sok emberi ügyet intézni, 
alá s fel gördíteni a szerencse kerekét anél
kül, hogy közben ne ironizálna, humori
zálna... Mindenesetre nem úsztam volna 
meg szárazon a dolgot, ha egy még följebb 
való társunk ki nem járta volna a Fényes 
Portánál, hogy megmaradhassak teljes fe
jadaggal bíró bujdosónak. Csakhogy ezek 
után nem volt nekem kedvem tovább 
azon a tájon maradni, így hát elbujdostam 
nagy Törökországba... (82)

Am ez már egy másik "magány-törté
net", amelynek elmondását meg sem kísé
relem, hiszen így is azt kérdezed tőlem, 
miért mondtam el neked az előbbi "szto
rit", amikor az az én nyomorom, akarod 
mondani, az én magányom. Ebben neked 
teljesen igazad van, mert az egyik ember 
magánya a másik ember magányához 
csak abban hasonlít, hogy mindenkinek 
megvan a magáé, de egyébként minden
kié egészen más. Ezért nemigen szolgál
hat egyik magány a másik magány 
okulásául. Utaltam már arra is, hogy mi
lyen kevesen vagyunk mi a famíliánkban. 
(Nézd csak meg a telefonkönyvet, találsz- 
e még egy ilyen nevet.) De ha Kisnek, 
Nagynak vagy Kovácsnak hívnának ben
nünket, akkor is azt kell mondanom a 
költővel, hogy "Ilyen az ember. Egyedüli 
példány". (Már csak ezért is végzetesen 
magányra vagyunk ítélve: "Be vagy zárva 
a Héttoronyba" — ahogyan a másik nagy 
költő mondja.) Mindez nem jelenti azt, 
hogy bele is kell nyugodnunk a magá
nyunkba. Nem, lázadnunk kell ellene, 
dolgoznunk kell, és van, amikor egysze
rűen csak élnünk kell, mert akármennyit 
is "magánykodtam" ez írásban, azt is tud
ni kell, hogy egy igazán végleges és meg
m ásíthatatlan magány van, a halál, 
amikor már semmit sem lehet jóvátenni. 
Ezért hát, édes fiam, az egészségre vigyáz
ni kell. (100)
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MEDGYESI EMESE_______________

BEDUINNAK, A SZAHARÁBA...
A tévészekrény tulajdonkép

pen kétszintes játéktér. Kikivel, a 
húgommal közös Birodalom. Fe
lül, közvetlenül a képernyő alatt 
összkomfort, lakosztály, adói rak
tár, udvar, korcsolyapálya. Ese
tenként varázshegy, felhővár, 
v iharzó  sivatag. Lehet még 
dzsungel-tenger... Tőlem függ 
—t nektek nem számít. Ha újat 
játszunk, Kikinek segítenem kell 
elképzelni — anya nagyon meg
kért rá. Megéri — cserében húgi 
meglehetősen engedelmes... Né
ha...

Játékem eletünk főbérlője 
Zsuzskó, Kiki rongytestű, ked
venc bébije. Az ő méreteihez ará
nyítottá volt nagyapa az ősi 
bababútort, nekikészített nőttére 
függőágyat és parányi neszesz- 
szert. Fürdőpolcára miniatűr té
gely kéket sorakoztatott. Szerzett 
neki vasalót és rézmozsárkát, ki- 
saragázt és edénykéket. Ellátta 
felnőttkoráig: mint mondta, ta
lán hozománnyal is. Kiki kedvé
re kényezte thetné  babáját, 
naponta lubickoltathatná egy 
halványlila kiskádban, fésülhet
né a bébi létére illetlenül hosszú, 
koromszín sörényét. Nemigen 
teszi, pedig mindnyájan erre sze
retnénk rábeszélni. Rendszerint 
autóim valamelyikén furikáztat- 
ja Zsuzsót, éles szirénaszóval, 
lomha karavánkísérettel — saj
nos épp mialatt tanulnom kell. 
Szerencsés eset, ha pelenkázza... 
vagy ha szórakozást parancsol 
kicsinyének: szegény baba a ko
rát meghazudtolva parancsra la
zít, úgy, mint anyuka vagy az 
idősebb tanítványok. Persze neki 
luxuslakosztályának képzelt er
kélyén, az elválasztó polc pere
m én, spárgázva vagy 
mélyterpeszben orrabukva szép 
szörpöket, habos limonádét, 
csapvizet kell hörpölnie. Mind
ből gőzölgőt, hogy igazabbnak 
tűnjék... Húgi ragyogva diadal
maskodik: csücsörít, szürcsöl és 
pipákol babája helyett. Múltkori
ban ráripakodtam e felelőtlen 
szülőre: hogy nem átallja do
hányzásra ösztökélni zsenge po
rontyát?!

— Hagyd!... Fő, hogy csend
ben tegye—in tett le anyuka. Hú
gi m ár a lud t, mikor 
elmagyarázta, hogy a kislányok
nak milyen fontos a cicámica, ba- 
bakellék, gondoskodás...

Látszott rajta, hogy azt reméli, jót 
tesz Kikinek az anyukázás, bár- 
müyen bizarr módon gyakorol
ja!-

A pici libling ruhatára megle
hetős, de annyira fölösleges! 
Egész családunk gondot visel rá. 
Nem értem, miért tesszük: Kiki 
ritkán cserélgeti Zsuzskó öltöze
tét — a kisruhák az állásban 
használódnak. Igazi mosógépen, 
óriásszennyesünkkel együtt 
mossa anyuka, teregeti, szárít- 
gatja, s ha félelmetes szénször
nyének súlya alatt a fodros 
göncök kilehelték gőzeiket, Húgi

kénytelen helyrerakosgatni vala
mennyit, mindig épp mielőtt 
anyuka összeszidná! Bajtársait, 
Majmit, Eperkét, sőt népes mac
kóhadát is be szokta vonni tény
kedésébe, lehetőleg a 
tanítványok előtt riogatva őket 
anya híres haragjával. Undok ka- 
jánsággal, célzatosan körbepis- 
log, hadd értsen minden hanyag 
a szóból! Máminka kezdetben el
kacagta agyafúrtságát, végül 
megsokallta, és letiltotta lánya 
szereplését. Totálszidás — én 
szégyenkeztem a húgom helyett, 
mert ő: — Dolgozunk...most dol
gozunk... — makogta, aztán han- 
gicsálta, majd élethűen 
dörmögte-ismételgette játékai
nak nevében.

M egsajnáltam  anyukát. 
Kénytelen hallgatta, mert nem 
volt egyedül. Négytől nyolcig 
nálunk ugyanis csend a lelke 
mindennek — édesanyánk min
den délután tanít. Értünk, szo

kott magyarázkodni lefekvés 
előtt.

Melegben könnyebb csend
ben jónak lenni — vakációban és 
együtt pláne! Közel a gyaloghíd, 
s a túlpartra engedély nélkül me
hetünk. Mindig ketten — Kiki el 
nem maradhat tőlem. Anya nem 
sejti, milyen vérmes békavadász 
őpöttömsége... És milyen sok
szor remegő áldozat! Verembe, új 
helyzetbe őt kényszerítik — sze
rencsés termetére hivatkoznak a 
lurkók. Hallgatnak is rá... Lányos 
rémhitét néha álmában kibeszéli 
nekem, mert egyelőre egy szobá

ban alszunk. Csakazértis ku- 
ruttyolnak a kőlapokkal szétlapí
to tt békák, szün telenü l 
vinnyognak az amputált végta
gú egerek, operált vakondok, 
bármelyik reggeli rántottájából 
kicsiripelhetnek a napokkal aze
lőtt földhöz vert, áttetsző madár- 
fik... Odaát azonban mindezzel 
mit sem törődik húgom őkelme 
— a folyóparton bátor ajánlkozó 
és hamar felfedező. Ugratják, de 
a maguk módján becsülik a hato
dikosok — lány létére és kora el
lenére ő szerzett nekem is a 
körükben némi tekintélyt, mely
nek melegén testvériesen oszto
zunk, m int az itthoni 
feladatokon. Én tojást szoktam 
főzni — Kiki ágyat vet. Én port 
törölök — Kiki, ha kitartóan un
szolom, kidöcög a szemetesvö
dörrel. Szerinte én főnökölök — 
viszont ő nem szívesen igenisel. 
Alapjában véve egy taknyos po
cok.

A Birodalomból övé a na
gyobb rész: annyi a kacat, hogy 
nyelvtan házi feladatomba ille
nék leltáruk. Únos-untig sorol
hatnék konkrét köz- és 
anyagneveket: anyuka régi játé
kainak örökéből és az enyéim lá- 
nyosabbjából olyan komoly 
készletet halmozott fel, amit na
gyapa utóbb korszerűen feldúsí
tott. Húgi ezt éppúgy tárolja, 
éppúgy kezeli, mint nagymama 
a családi ékszereket. Rend
szeresen szépítgeti, átrendezi, és 
főleg nézdegéli kedvenc darabja
it, ahogy a tömött kirakatokat 
szokás. Képzelget is benne és be
le történetkéket, bátortalan vélet
leneket, m elyekben anyuka 
mindig felbukkan, mint... anyu
ka. Aki siet, aki sovány... ideges- 
szép... és egyébként angyali. Hú
gom nemcsak makacs, bizonyos 
dolgokban szerencsére kitartó is. 
Amolyan öszvérke. Például 
megváltoztathatatlan a játék: 
fenséges benne anyuka, bármit 
tehet az igazi: elfenekelheti vala
melyikünket, kiabálhat, fagga- 
tózhat... Azt hiszem , sejt 
valamicskét délelőtti portyáink
nak lényegéből, de — sajnos — 
túl megértő. Féltréfás feddését — 
sáros cipőért, apró sebért, szaka
dásokért úgy olvassa ránk, hogy 
én azért érezzem bizalmát. Sok
szor elhatároztam: ráordítok, ki
pakolok végre... Lesz m it 
megmagyarázzak neki: honnan 
a formázó pala, hol tanult meg 
Kiki úszni, mi mindenre használ
juk a nagyiék függönyrúdját...

Féltem anyát. Mennyire elké
peszteném, ha kirukkolok: meg- 
másztuk és bejártuk az épülő gát 
traverzeit, a teljes állványzatot 
meg a gyaloghíd karvastagságú 
drótpilléreit. A kiöregedett ka
vicsbánya lezárt tárnáinak me
dencéiben edztük  az arra 
rászorulókat, mielőtt a zsilipek 
fölött, valódi mélyvízben meg
rendeztük volna az iskolások el
ső kapálózó-vetélkedőjét. (Kiki 
ezüstérmes lett — szinte hat per
cig tartotta a felszínen magát!) 
Szuper volt! Hatásos bevezetőm 
után érdekelhetné-e még Má- 
minkát, vajon mi mindenre hasz
náltuk a réz függönyrudakat? 
Mindebből kikövetkeztetheti Ki
ki emeletmászó bravúrját, akkor 
is, ha eltitkolom húgi szemétcsö
ves liftezését, csőmászó kedvét. 
Lánya egyéni porolószaltóinak, 
veszélyesnél merészebb mutat
ványainak regéjével sem képesz- 
teném el annyira , m int ha 
bevallom: dioptriáim teljes birto
kában magam is vállalkoztam 
hasonló megmérettetésre — per-
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sze Dundiék szeszélyes ötlete 
volt a kikötés, hogy csakis sze
müveggel tegyem, hiszen állan
dóan viselnem kell. Nyilván nem 
az elsők között, de meg kellett 
tennem: Máminka annyira elfog
lalt, márpedig Kiki előtt a család
ban valak inek  csak kell a 
tekintélyt tartani. Legalább ideát, 
hiszen a túlparton már mindent 
szabad! Csókáék cigiznek, Lulu- 
ka a Jani szeretője, és mindnyá
jan tudjuk, hogyan az — 
gyólyasztori, angyalmese hú- 
gocskámnak egyre megy....

Mióta nagycsoportos, velem 
jön haza a napköziből. Az úton 
eleinte bakalódtunk — cselleng, 
előrefut, körbeugrál. Párszor 
megpróbált megszabadulni az
napi fekete pontjától, vagy leve
gőzés címén végképp lemaradni. 
Nem hagyhattam — ő hisztizett, 
rúgott, megvertem—duzzogott. 
Otthon köszönt, és hirtelen min
dent megvallott. Arra számított, 
anya úgyis visszaül a soros tanít
ványa mellé, ő pedig visszahó
díthatja Birodalmát. Minden 
alkalommal frissen takarította a 
Birodalmat, hogy utána csak ül
jön, üljön és tüntethessen. E na
pokon nem szirénázott, és estig 
nem is bosszantott. Udvarral, 
raktárral, szóval az én részle
gemmel nem foglalkozott. Trucc- 
ból babázo tt — ölbe vette 
Zsuzskót, dúdolt neki, a fülébe 
sugdosott: feltűnően kislányko- 
dott. Rettenetesen állt neki.

Milyen hálás volt anyuka a 
csendért! Szünetekben, ha felállt, 
m egsim ogatta csöppségének 
szókés tüskéit, és enni küldte, de 
többes számban: gépiesen ke
csegtetett mindkettőnket a pu
dingskála valamelyik ízével. 
Tudom, tudtam, hogy megszólí
tásban, felsorolásban a húgom 
után  következem , de hunyt 
szemmel is látom, ahogy anyuka 
mindig felém is pislant. Esetleg 
rámmosolyog, mielőtt visszaül
ne tanítani...

Vannak tehát összefolyt, bé
kés hetek, amikor minden szinte 
normális. Annak látszik. És köz
ben a napok annyira hasonlíta
nak! Kiki sem zupázik állandóan 
be — következésképpen délutá
nonként lehet vele dzsungelezni, 
kommandózni, csergén sivata
gost játszani. Rendelni és alkud
ni, hogy m it válasszunk , ő 
szokott, már a napköziből jövet. 
Megígérted, hogy mindent meg
magyarázok: úgy igazibb az 
egész...

Tegnapelőtt simán hazaér
tünk — Máminka kérdő tekinte
tére nyugodtan bólinthattam:

semmi rendkívüli... Nem volt ta- 
nulnivalóm — kivételesen én 
kezdeményeztem, pedig húgi
nak sem volt oka babázgatásra. 
Berendeztem a szokásos Szaha
rát, ezúttal a kisszobában.

— Repülővel utazunk, szál
lítjuk a postát — csaptam hónom 
alá az újságot, s a birodalmi rak
tárból kihozattam valamennyi 
repülőalkalmatosságot: rakétát, 
helikoptert, műanyag bombázó
kat és utasszállítókat. Kiki lelke
sen rámolt.

— Az űrtankot! Még szükség 
lehet rá!... Levegő az űr, te mond
tad — bizonygatta, és azt kérte, 
amint besötétedik, oltsuk el a vil
lanyokat, s rendeljem el a légi 
támadást, hogy villámoljanak a 
működő elemek. — Semmi béke 
—makacskodott-, a könyvedben 
is katona az író bácsi. Látszik a 
sapkáján... Ha nem akarod, ná
lam lehet szomszéd ország... ég
szakadás... fö ld indulás... 
háború.. Ne félj... majd kitakarí
tok utána...

— Babaszoba és offenzíva! A 
fotelkéid között akarod felvonul
tatni az én tankomat?! — rivall- 
tam rá. — A Birodalom fekvése 
pocsék... Anyuka a helyszínen

tanít! Nem vannyoghatsz bele a 
francia leckékbe!

— Één?L. Sosem mukkolok, 
ha nem kell. Nem én rebesgetem 
szarságokért: szentantalkám, se
gíts meg, szentantalkám!... A 
parton bezzeg kussolsz, Bátyó. 
Csak velem okoskodsz, te Fiúka, 
te!... Te tizennégy éves!

M élyet lélegeztem , mint 
anyuka, ha nagy próbának 
tesszük ki türelmét. Kezdtem 
elölről mindent. Meg kellett 
győzzem Kikit, hogy a Szahara 
nem lehet fedett... Sem bútoro
zott... Egyáltalán...

— Csupa homok, csupa ho
mok... Kezdődik s végződik... 
Vagy nem?! Ott lehetünk vala
melyik sarkában....

Földrajzüag lemondtam Ki
kiről. Megzsaroltam, csúfosan 
fenyegetőztem, hogy begubózok 
inkább, olvasni fogok. Hirtelen 
roppant engedelmes lett. Takti
kát változtattam.

— Nincs szükségünk repü
lőkre. Jelvény lesz a rangom. 
Mondjuk, hogy én vagyok a piló
ta. Te leszel a kísérő — nálad a 
fontos postazsák. Más néven a 
rakomány. Az nagy érték — az a 
cél.

Árkossy István rajzai

— Nem a Szahara a cél? — 
csodálkozott Húgi.

— Persze, hogy nem. Az bal
eset, véletlen. Képzeld el, majd
nem az életünkbe kerül. 
Kúsznunk kell, hosszan tikkado- 
zunk közben. Én kicsit jobban fo
gom bírni — téged majd 
segítelek. Jó?

— Nem kell! — csattant Húgi 
önérzetes tiltakozása.

—Neizélj... Mindketten szin
te szomjan halunk, mire meg
ment az a beduin... Addig sokat 
fetrengünk a homokban...

— így van a könyvben?
— Abszolút — bólogattam 

tudákosan.
— De ki legyen a megmen

tünk?
— Zsuzskó nem lehet. Ez an

nál komolyabb dolog. Idejében 
kell érkezzen... Anyuka! — ad
tam ki az ukázt. Nincs rá senki 
alkalmasabb... Kár, hogy állan
dóan tarnt—visszakoztam szon- 
tyologva.

— Te nézd az órát! Szoktad 
tudni, mikor van szünet!... Ad
dig haldokolunk, de mielőtt vé
ged van, mész és szólsz neki, 
hogy jöhet már...

— J-ö-h-e-t?! — tudod, hogy 
a szünet neki nem szünet.Renge- 
teg dolga van. Odakészít vala
m it... Lehet, hogy éppen 
m osogat... Négykor például 
evett, ötkor a gombjaidat varrta... 
Képtelenség... mindig arra kér... 
Arra kér... Szóval, a csendre.

— Viszont... — ragyogott és 
rejtélyeskedett Kiki. Fordult, át- 
trapolt a Birodalomhoz. Anyáé- 
kat félbeszakíthatta — a zavart 
hallgatásból áthallatszott hoz
zám húgicám sietős kaparászása 
— a zörejekből arra következtet
tem: nemcsak az ápolt babaiak
ból, tőlem, a földszintről is 
zsákmányolt valamit. Máminka 
nem szolt rá a betolakodóra, 
mégis úgy éreztem, nehezebb 
lett, megnémult körülöttünk a le
vegő. "Anyuka este szemünkre 
veti ezt a kalóztámadást..."

Húgi aránylag hamar vissza- 
sompolygott. Hóna alatt göm- 
bölyded perselyeinket cirógatta, 
cipelte éber vigyorral.

— Te, ha összepótolunk, jöhet 
Anyu beduinnak... Legalább egy 
órára. Mi leszünk a tanítvá
nyok... A Szaharában.

— Gondolod, hogy megte
szi?

— Meg kell mentsen — bi
zonygatta Húgica. — Meg kell 
tennie — csörögtette boldogan 
malackáinkban az aprót.—Meg
fizetjük... Ne félj, igazán megfi
zetjük.
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»  folytatás az 1. oldalról

na szolgál világszerte az ENSZ 
zászlaja alatt.Számtalan nem ál
lami, dvil jellegű orvosi, jogi, em
berjogi, em berbaráti társaság 
működik világszerte, jeligéjük 
szerint az emberség nem ismer ha
tárokat.

Az embertelenség sem. Az em
ber megalázása, halásos veszede- 
lem be sodrása határta lan . 
Másként minek is áldoztak volna 
a francia gyerekek zsebpénzük
ből arra a negyed kiló rizsre? 
Másként mit is keresne az a har
mincötezer amerikai katona Szo
máliában? Az imént a francia 
példával szándékoztam bizo
nyítani: az emberiség igyekszik. 
Bizonyíthatnám a némettel is: ők 
az oroszokat segítették át két té
len, csakhogy jövőre is tél lesz 
Oroszországban, s ki tudja, győ
zik-e a németek továbbra is sze- 
retetcsomagokkal?

Az emberiség éhezik. Ázsiá
ban 528 millió, Dél-Amerikában 
54, a Közel-Keleten 31, Afrikában 
170 millió az éhezők száma. íme 
egy jó hír: az ázsiai gazdasági fel
lendülés következtében 40%-ról 
19%-ra csökkent. De a világ leg
több sebzékeny pontján a sze
génység keményen tartja magát. 
Hol a pénz azokra a struktúrákra, 
amelyek kiemeljék Afrikát a tar
tós nyomorból? Mennyire telik 
az Európai Közösségnek, az eu
rópai szabadpiaci szövetségnek, 
az Egyesült Államoknak? Ma
gyarán: a jólét két szigetének a 
nyomor tengerében. Elképzelhe
tő, hogy a hadiipar átalakításával 
a békés építés eszközei elszapo
rodnak a világpiacon. Ám mi
lyen profito t b iz tosíthatnak  
vásárlókként a világ legszegé
nyebb országai? A tőke bizonyos 
mértékig demokratizálható az el
osztás révén, de a nemzetközi 
elosztási anomáliák megszünte
tésére a tőkének nincs orvossága. 
Az emberbaráti toldozás-foldo- 
zás olykor megható, de vajon 
nem fog-e csökkenni a nyugati 
gazdasági recesszió miatt? Apla- 
netáris szegénység s az abból fa
kadó éh ínség  egyelőre 
megállíthatatlan folyamatok. Ez 
seregelteti a szegény országok
ból a gazdagokba bevándorlók 
tíz- és százezreit, újabb idegen- 
gyűlölő hullámot serkentve Eu
rópában , k iváltképp
N ém etországban, de felduz- 
zasztva a szélsőjobboldali erőket 
Franciaországban, Olaszország
ban, Ausztriában is.

Szarajevó ostroma példázza 
leginkább a háború századvégi 
eszkalációját és a nemzetközi kö
zöség fő eszközének, az ENSz- 
nek a tehetetlenségét a béke 
megvédésében. Nem az ENSZ 
kéksisakosait, de még az ENSZ 
határozó szerveit sem terheli fe
lelősség, a fegyveres agressziók 
jellege változott meg. Szarajevó
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nem katonai objektum, ostromát 
kizárólag az a nagy-szerb straté
gia indokolja, melynek célja fel
számolni, deportálni, áttelepíteni 
a muzulmán lakosságot. Mint
hogy nyilvánaló volt, hogy a hor- 
vát-szerb  fegyveres
konfliktusban az etnikai tisztoga
tás a tét (s még hátra van Koszo
vó), az Európai Közösségnek az 
ENSz-csapatok segítségével még 
a konfliktusok kirobbanása előtt 
meg kellett volna szállnia a jugo
szláv térséget. Csakhogy senki 
sem ismerte fel az igazi veszélyt. 
Kéksisakosok tizenhárom or

formájává. Mert hiszen nem csu
pán a tűzfészkeken belüli erők 
háborúznak, de a maguk módján 
az ENSZ-csapatok is, vagyis leg
kevesebb 25 ország katonája. A 
háború tehát ismét világjelenség 
lett, s jóllehet az amerikai—orosz 
s a belőle következő általános 
atomleszerelés egyre keserveseb
ben halad, az új világháborút za
vartalanul vívják a haditechnika 
legújabb atomáris vívmányaival.

Á harmadik világháború ok
sorai nagyjából arra vezethetők 
vissza, hogy az első vagy máso
dik világháború utáni helyzet

SZÁSZ JÁNOS___________ CARNET MONAJN

A  harm adik  v ilágh áb orú

szágban igyekeznek fenntartani 
vagy megteremteni a békét, de 
ezekhez a tűzfészkekhez hozzá- 
szám ítandók a kaukázusiak; 
ilyenformán napjainkban mint
egy húsz helyen folyik hábo
rú,vagy uralkodnak háborús 
állapotok.A hosszú évtizedekig 
használt "helyi háború" kategó
riája mint eufemizmus elveten
dő. E mintegy húsz tűzfészek, 
mely négy földrészen húzódik át, 
valójában egy szerves, változa
tosságában is egységes háborús 
arcvonallá szervesedik, egy har
madik világháború sajátos, új

rendezései irreálisak voltak. A vi
lág gyarmatbirodalmainak ösz- 
szeom lása oly törzsi vagy 
nemzeti tendenciákhoz vezett, 
amelyeket a felek nem akartak, a 
nemzetközi erők nem tudtak po
litikailag megoldani. Ehhez még 
hozzáadandó a Szovjetunió bu
kása, melynek következtében ha
sonló jelenségek támadtak. A 
háború egy része ideológiai jelle
gű, az iszlám fundamentalizmus 
vagy a nem kommunista dogma- 
tizmus céljai eléréséhez a hábo
rús alternatívát választja. Persze 
a katonai küzdelmek mögött ha

talmi harcok húzódnak meg, ki- 
sebb-nagyobb hegemóniák el
érése a cél, legyen az egy afrikai 
törzs, vagy a Vörös Khmer ural
ma, Nagy-Szerbia megteremtése 
a volt nomenklatúrával az élen.

Említettem már: megválto
zott az agresszió jellege. Illetve 
vissza változott, és a banditizmus 
hitleri fomáját öltötte. Hitler volt 
az, aki cinikusan és hetvenkedve 
semmibe vette a nemzetközi és a 
kétoldali egyezményeket, orszá
gokat támadott meg anélkül, 
hogy hadüzenet volna, fütyült a 
hadifoglyok kezelést szabályozó 
genfi egyezményre, előrenyo
muló csapatainak hátországában 
tömeggyilkosságokra és töme
ges deportálásokra vetemedett. 
Mindezeknek ismét bőven tanúi 
vagyunk: a hitleri banditizmus 
általános háborús stílus lett. A 
terrorizmus a harchoz tartozó 
fegyvernem, a lakosság elűzeté- 
se, az etnikai tisztogatás straté
giai hadművelet, a dvü lakosság 
bombázása nem kivétel, hanem 
taktikai törvény.

Elképzelésünk a világhábo
rúról változott a század folya
mán: az első kevés arcvonalon 
zajló, állóháború volt, a második 
sok arcvonalon zajló, mozgóhá
ború. A harmadik világháború 
szétszórt, viszonylag kis arcvo
nalakon zajló elegye az álló- és 
mozgóháborúnak, mely egyszer- 
másszor polgárháborús, illetve 
gerilla jelleget ölt. E földrészeken 
is áthaladó tűzvonal azért plane- 
táris jellegű, mert hovatovább a 
világ legtöbb országát üyen vagy 
olyan formában elkötelezi a há
ború kibontakozásában, vagy 
annak megakadályozásában. Á 
harmadik világháború egyik sa
játos vonása — legalábbis egye
lőre —, a harcoló felek megtűrik 
a szétválasztást szándékló erőket 
a helyszínen.

A harcvonal mögött termé
szetesen virágzik a fegyverkeres
kedelem. Újabban Kína kapott 
össze Franciaországgal, amiért 
az harci repülőgépeket szállított 
Tajvannak. (200 milliárd dolláros 
üzlet.) Ha jól meggondoljuk, a 
sziget körül háború törhet ki, 
mert Kína saját tartományának, 
vezetői független államnak te
kintik. Jelcin nemrég Kínában 
jártt és felajánlotta a kínai hadse
reg újrafelszerelését. Mi készül 
Kínában, vagy Kína körül? Ki 
akarja megtámadni, avagy for
dítva, kit szándékszik megtá
madni? Bush felmentette azokat 
az amerikai kormányférfiakat, 
akik annak idején amerikai tú
szokért cserében fegyvert szállí
tottak Iránnak. A fegyvertzet 
többet nyom a latban a dollárnál
is. Nyűt kérdés, ki szállít fegyve
reket a Közel-Keletre, miután a 
Szovjetunió lehúzta redőnyeit? 
Oroszország? Csehország? Fran- 
ciaroszág vagy Svédország?
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Amíg a fegyvergyártás korláto
zatlan és a fegyverkereskedelem 
szabad, nem lehet véget vetni a 
harmadik világháborúnak. S ha 
nagy nehezen mégis padfikálha- 
tó a húsznál több háborús fészek, 
a fegyveripar gondoskodni fog 
róla, hogy nehezen lehessen 
megakadályozni a negyedik ki
törését.

Ha megfigyeljük, a háborús 
arcvonalak az éhínségi, szegény
ségi, illetve fejletlen ségi öveze
tekkel esnek egybe. Ezekben 
érhető el a legkönnyebben a tö
megek törzsi, vagy etnikai mani
pulációja, fogad ta tható  el a 
tömegekkel a háború mint a 
nemzeti és társadalmi kérdések 
megoldása. Minden jel szerint 
ezek az övezetek nem csökkenni, 
hanem szaporodni fognak az el
következő tíz-tizenöt esztendő
ben. Mi lesz velünk? Ha a balkáni 
helyzet végül is fegyveres be
avatkozással oldható meg, az új 
típusú világháború tragikus for
dulatához érkeztünk. Megállít
ható lesz a továbbiakban a 
fegyverrel fegyverek ellen jelle
gű, ha mégoly indokolt háborús 
beavatkozás planetáris eszkalá
ciója?

Az angol királynő az 1992-es 
esztendőt a királyi házra nézvést 
katasztrofálisnak nevezte: egyik 
lánya elvált, fia bejelentette, fel
eségétől különvéltan fog élni, a 
tetejébe leégett a windsori kas
tély. Sajnálom az angol királyi há
zat, de szorongva gondolok a 
mind sűrűbb lőporfüstben ön
magát s békéjét kereső emberi
ségre. Annál is inkább, mert a 
boldogulását nemcsak a háborús 
járvány fenyegeti, de az újratá
madt tébécé, a támadni nem szű
nő immun betegség is, míg a világ 
szegény felén oly kórok is pusz
títanak, am elyeket Európa a 
nagy mikrobiológiai felfedezé
sek óta elfelejtett. Az immunbe
tegséget egy m ásik kór, a 
visszérbe fecskendezett kábsze- 
rek kóros vágya, valamint a jár- 
ványszerűen terjedő prostitúció 
kíséri. A fejlett országokban — 
bár növekvőben az átlagéletkor 
— az öregek szív- és érrendszeri, 
valamint ízületi megbetegedése
ivel szemben tehetetlen az orvos- 
tudomány, melynek társadalmi 
szervezettsége, alapkutatási 
szintje elmarad a kívánalmak 
mögött. Egyik legnagyobb világ 
betegség a környezetromlás, 
melynek az orvoslására összehí
vott, Rio de Janeiróban megren
dezett világkonferencián a 
földkerekség államfői kijelentet
ték: a bajokat kezelendő, nincs 
pénzük. A fegyverkezési költsé
gek 5 százalékából a környezet
védelem főbb tételei fedezhetők 
lennének. A gépkocsibenzin liter
jének 0,01 dollár erejű megadóz
tatásával... De a világ még nem

így megyen. Egy svéd környezet- 
védő mondta keserűen: "Öngyil
kosnak lenni a legolcsóbb". Ezt a 
környezeti világvédelmi konfe
renciát közvetlenül azután ren
dezték meg Brazíliában, hogy 
kiderült, Colón elnök egy milli
árd értékű közpénzeket tulajdo
n íto tt el. Ám hogy ez a 
világértekezlet akként zárult, mi
szerint nincs közpénz a környe
zetvédelem re, felér egy 
világraszóló korrupciós bot
ránnyal.

Nemrég a Time az év emberé
nek kiáltotta ki Bili Clintont, 
Amerika új elnökét. Indoklásai
nak egyike szerint ő Amerika el
ső embere, és Amerika a világ 
legerősebb országa. Ez igaz. Te- 
gyem-e hozzá, sjnos igaz? Ame
rika ugyanis nem csak a 
legerősebb, de az egyetlen biro

dalom a világon. A huszadik szá
zadban sorban elpusztult a török, 
az osztrák-magyar, az orosz, az 
angol, majd a szovjet birodalom. 
Az amerikai mindegyiket túlélte. 
Jelenlegi recessziója ellenére is az 
Egyesült Államok a világ leggaz
dagabb országa, mely a világ 
legerősebb hadseregével is ren
delkezik, olyan elektronikus 
fegyverzettel (Öböl-háború) és 
motorizált gyalogsággal (Szomá

lia), amellyel senkise veheti fel a 
versenyt. Áz amerikai hadi stra
tégia már 1990 óta zárójelbe tette 
az atomháború alternatíváját, 
majd a hidegháború múltán kiik
tatta Európát hadi célpontjai kö
zül, fő helyre emelte a békebontó 
Közel-Keletet és Afrikát. Ameri
ka azonban — legalábbis egyelő
re, majd meglátjuk Clinton és 
csapata mire megy — képtelen 
meglelni a kelet-európai válsá
gok kezelési stratégiáját általá
ban, de kiváltképp a balkáni 
térségben. Az amerilai föderaliz
must — valójában kárára — a 
mai Kelet-Európa visszaveti, de 
Amerikának nincs nemzetálla
mokra vonatkozó demokratikus 
tapasztalata. Márpedig az újdon 
amerikai globális világrend, a 
gazdasági és politikai mondializ- 
mus fő akadálya Kelet-Európa,

természetesen együtt a robbaná
sig feszült Közel-Kelettel és az 
anarchia zűrzavarába süllyedt 
Afikával.

Alighanem egyensúlybomlá
sokhoz fog vezetni az egy-biro- 
dalmi rendszer. Am művi úton 
nincs mód birodalmakat teremte
ni, és a régi, két pólusos világ- 
rendszer a maga
hidegháborújával negyven évig 
gyötörte az emberiséget. A poli-

polarizmusig még van, mindad
dig a versenyképes partner nem 
lehet ma s, mint e —nehezen szü
lető — Európai Közösség. Clin
ton már bejelentette, hogy ha 
bajainak végét akarja vetni, 
Amerikának dolgoznia kell. De 
ahhoz, hogy a világ bajait is ke
zelni tudja, tanulnia kell. Van 
amerikai sovinizmus és rassziz
mus, de érzékelhető, hogy erő
sebb náluk at am erikai 
demokrácia. Az Egyesült Álla
mok világraszóló szerepének el
ső számú ellensége az amerikai 
elszigeteltség és a provincializ
mus.

Az első világháború több bi
rodalom versengéséből sarjadt, a 
második egyetlen birodalom vi
lághegemóniája miatt robbant 
ki, a harmadikat az eltűnt biro
dalmak helyén berendezkedő 
népek nacionalistái (terroristái, 
fundamentalistái) szítják. Ha az 
amerikai finánckapitalizmus ab
ban állapodik meg, hogy a nagy 
üzlet mégis a béke, az USA az EK 
segítségével a tüzeket képes lesz 
eloltani. Ha az ENSZ kidolgozza 
és alkalmazza ún. preventív stra
tégiáját, a negyedik világháborút 
el lehet hárítani.

Mondén körökben még ta
valy is nagy siker övezte Gorba
csov m agánszerepléseit. 
Makacsul tartja magát a nézet, 
kiváltképp a hidegháború nyu
gati szalonjaiban, hogy bezzeg 
az ő idejében a stabilitás és nyu
godt reformok korszakát éltük. 
Minden nosztalgia bandzsal, ter
mészetesen. A diplomaták fárad
tak, tú lhajszoltak , rosszul 
alszanak és visszaálmodják azo
kat az időket, amikor két köz
pontból rángatott bábjáték volt a 
világ. De annak a színjátéknak, 
olykor vígjátéknak, máskor szo
morújátéknak egyszer és min
denkorra vége.

Az óév utolsó, az újév első 
napjaiban Gertiben egy asztlhoz 
ültek a volt Jugoszlávia térségé
ben dúló háborús felek vezetői. 
Az első menetben nem mentek 
semmire. Igaz, megint az törté
nik, hogy felülről-kívülről pró
bálnak államformát teremteni, a 
"művelt nyugaf’nem tanult sem
mit abból, hogy az első világhá
ború u tán  összetákolt 
államokból kettő is megszűnt lé
tezni az elmúlt három esztendő
ben. Most megint ők akarják 
átrajzolni a térképet. Lehetséges, 
hogy akad a megbékélésnek reá
lis útja, mely közelebbről meglel
hető, de egyelőre (1993. január 6.) 
a perspektívák így vázolhatok: 
vagy tovább tart a háború Bosz
nia—Hercegovinában, vagy to
vább ta rt a háború 
Bosznia—Hercegovinában.
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Drága Mariska néni! Nagyon gyorsan írok, már 
nincs sok időm hátra, reggelig meghalok, azt mond
ták. De azért ne tessék búsulni értem, mert nem 
lettem kurva és megvan a télikabát. Azazhogy meg
van a nyolc télikabát. Hogy miért éppen nyolc, ezt 
most nincs időm részletezni, a lényeg az, hogy egyik 
sem svájfolt, hanem modem vonalú, négynek széles 
gallérja van, amit kapucninak is lehet használni, és 
van köztük égővörös és lila is, szóval nem győzöm  
csodálni őket. Fülöp úr, Isten nyugasztalja és haló 
porában is legyen áldott a neve, azt mondta, hogy 
ez a nyolc télikabát az én győzelmem. És persze az 
is, hogy nem lettem kurva. És ez nagyon nagy szó, 
mert a férfiemberek nagyon csalafinták ezen a tájon, 
egyetlenegy céljuk van, hogy megrontsák a szegény 
lányokat. Te olyan tiszta maradtál, mint a madár
fütty, mondta Fülöp úr, sem harisnyát, sem kölnivi
zet, sem miegymást nem fogadtál el senkitől. A 
megalkuvás egészen más, nem vezet erkölcsi fertő
be, az csak diplomácia. Hát, drága Mariska néni, 
megmondom az őszintét: Fülöp úr egy-egy monda
tát nem nagyon értem, de azt rögtön megéreztem, 
hogy borzasztó nagy igazság lehet a szavaiban.

Még nem tudhattam Fülöp úr véleményéről a 
megalkuvás-fertő-diplomáda ügyében, de ponto- 
san így gondolkoztam én is, a gyakorlat legalábbis 
ezt bizonyította. Például amikor jelentkeztem a 
Royal szállóban. Egy olyan negyven év körüli úr 
állított meg, igen elegáns egyenruhában, huszár
tiszt volt, vagyrendőrfőkapitány, de lehetett tűzol
tóparancsnok is, na, azt mondja, ki vagy és mit 
akarsz? Mondtam, hogy én vagyok én, és hogy 
szobalány szeretnék lenni. Helyes, mondta, bevisz
lek Fülöp úrhoz, ha két percig nem pislogsz. Jó, 
mondtam, nem pislogok.

Aztán csak érzem, hogy belemarkol a fenekem
be és szorongatja erősen. Hagytam. Mintha már 
akkor tudtam volna, hogy ez nem más, mint meg
alkuvás-fertő-diplomáda. Fülöp úrnál aztán egé
szen másképp alakultak a dolgok. Soha életemben 
nem találkoztam még egy ilyen finom úriemberrel. 
Leültetett, kérdezgetett erről-arról, megmutatta a 
gyerekei fényképét, szóval igen jól telt az idő. El
mondtam, hogy először vagyok a városban, és na
gyon szeretem a csirkéket, a hajnalhasadást és 
Mariska nénit. Még itallal is megkínált, valami na
gyon csípőssel, hápogtam egy kicsit tőle, de jólesett. 
Na, azt mondja Fülöp úr, most megtartjuk a felvételi 
vizsgát, elméletből és gyakorlatból. Kérdezte, hogy 
tudok-e idegen nyelveket. Angolul, mondtam, an
golul tudok számolni tízig, és áj láv jú. Szenzádós, 
mondta Fülöp úr, és milyen elképzeléseid vannak? 
Egy télikabát, vallottam be pironkodva, ha lehetne. 
Biztosan meglesz, bólogatott Fülöp úr. Csak kölni
vizet, harisnyát és miegymást ne fogadj el senkitől. 
Pénzt igen. A pénz, mondta Fülöp úr, biztonság, erő 
és hatalom, és persze télikabát. Aztán még elmond
ta azt a megalkuvás-fertő-diplomáda-ügyet, és kö
vetkezhetett a gyakorlati vizsga. Nagyon érdekes 
dolgokat tudtam meg. Tetszik tudni, Mariska néni 
lelkem, nagyon fontos, hogy a mellek össztömege 
kettővel szorozva ne haladja meg a fenék súlyát. 
Fülöp úrnak nagyon kevés ideje volt, de személye
sen vetkóztetett le a mérések eszközlése végett. így 
mondta. Nagyon bonyolult munka, sóhajtozott Fü
löp úr, el is tartott legalább húsz perág, közben be 
kellett hunyjam a szemem, mert azt is meg kellett 
állapítsa, hogy hajlamos vagyok-e valamilyen be
tegségre. Ez sem könnyű feladat, mondta, fel kell 
kutassam az összes anyajegyeket, mert nagyon fon
tos, hogy ugyanannyi anyajegyed legyen a derekad

1 0 ------------------------------------------------

alatt és a derekad fölött. És arra is fényt kell deríteni, 
hogy hosszas mütyürészés, gyömöszkölődés hatá
sára dőbukkannak-e újabb anyajegyek az altesten. 
Amikor mindezkkel megvoltunk, Fülöp úr figyel
meztetett, hogy az utolsó vizsgatétel fájni fog egy 
kicsikét, aztán le kellett hajolnom jó mélyen, a feje
met az állótükörhöz szorította, aztán jaj, istenem, ne 
hagyj el. Jeles, mondta Fülöp úr, a hatodik emeleten 
fogsz szolgálatot teljesíteni, a dél-nyugati szárnyon, 
a 601-610-es szobákban. Kezet akartam csókolni 
Fülöp úrnak, de csak egyszer engedte, merthogy az 
emberi méltóság dicsfénye jobban világít, mint a 
muldandóság kataklizmája. Reszkettem a gyönyö
rűségtől, olyan szépen mondta. Reggel korán meg
k ezd őd ött a m unka. M ariska néni lelkem , 
elképzelni sem tudná, milyen gyönyörű itt minden. 
A szobalányok magas sarkú fekete lakkdpőben jár
kálnak a folyosóra terített rozsdavörös perzsasző
nyegen, jaj, és az a fekete neccharisnya, hogy az 
milyen csodás, és most láttam először hófehér se
lyem harisnyakötőt, piros csatokkal, és az az apró 
kicsi bugyika, az is piros, hát tulajdonképpen ebből 
állt az öltözék, és két fényes izécskéből, amit a fő
nöknő ragasztott rá a mellbimbómra.

A 601-ben éppen egy görög lakott, de lehet, 
hogy török volt vagy svéd,szóval nagyon örült, ami
kor beléptem hozzá a friss ágyneművel a kezemben, 
áj láv jú, mondtam, oán, hí, szri, rögtön az ölébe vett, 
simogatott, itt olyan borzasztó kedvesek az embe
rek, aztán együtt fürödtünk, és jaj, milyen veszettül 
priccolóztunk abban a nagy fürdőkádban, de na
gyon huncut volt ám az a görög, török vagy svéd, 
állandóan csiklantott az eszemadta, mondtam is 
neki, hogy áj láv jú, te huncut görög, török vagy 
svéd, aztán a fejemet nekinyomta az állótükömek, 
és behunyt szemem mögött jól láttam Fülöp úr 
mosolygós arcát, megalkuvás-fertő-diplomáda. A 
pénzt a bugyimba dugta. A602-ben spanyol lehetett 
az a szőrös mellű, hatalmas férfi, mert ahogy belép
tem, olyan erősen szorított magához, mintha bikát 
fogott volna, áj láv jú, mondtam, áj láv jú, de már 
beszélni sem nagyon tudtam, a hajamnál fogva hú
zott az állótükör elé, hát én még üyesmit nem érez
tem  soha, m intha belém  szakadt volna fél 
Spanyolország, együtt ordítottunk vagy tíz perág, 
aztán fáradtan egymásra estünk a parkettán. A 603- 
ba már elég rekedten érkeztem, ott csak masszíroz
nom kellett másfél óra hosszat egy reumás angolt, 
a 604-es üres volt, a többi szobában sem volt senki, 
csak a 610-ben kártyáztak négyen. Itt aztán nem 
nagyon tudom, hogy tulajdonképpen mi történt, 
halványan emlékszem rá, hogy legalább hatszor 
rémlett fel Fülöp úr mosolygós arca, de lehet, hogy

Frohner Adolf: „Fej" (bronz)

tizenhatszor, megalkuvás-fertő-diplomáda, és jó 
későre járt az idő, amikor kimásztam az ajtón. Az 
egyik lábamat mintha tőből letépték volna, egyál
talán nem éreztem, s úgy a folyosó közepe körül 
tarthattam, amikor rájöttem, hogy nem emlékszem 
Mariska néni arcára, ne tessék haragudni, de Fülöp 
úrra jól emlékeztem akkor is, megalkuvás-fertő- 
diplomáda. A szobácskámba érve vettem észre, 
hogy ellopták a pénzemet, amit a görög-török-svéd, 
a spanyol és az angol dugott a bugyimba. De hát 
semmi sem volt rajtam, se neccharisnya, se haris
nyakötő, se bugyi, még az a két fényes izé sem 
csillogott a mellemen, egyik kezemben egy szőke 
parókát szorongattam, a másikban egy fogsor villo
gott, a faromból m eg hiányozhatott vagy három 
dekányi hús, de hogy melyikük harapta ki, már nem 
tudom. A főnöknő kedvesen bekötözött, másnap 
reggel pedig Fülöp úr személyesen ébresztett fel, s 
ott ült az ágyam szélén egy óra hosszat. Ezt az órát 
is hasznosan töltöttük ki, a lábam és a testem erősen 
sajgott, de a fejem épen maradt, úgyhogy Fülöp úr 
a fejemet vette kezelésbe, hogy megtanítson egy-két 
rendkívül fontos dologra. A fülcsókkal kezdtük. 
Antropológiai szakemberek kimutatták, mondta 
Fülöp úr, hogy a fül a fej szerves része, s mint ilyen, 
dinamikus kölcsönhatásban áll a fáradékony miri
gyekkel. Ennek bizonyítására Fülöp úr bevezette az 
egyik nyelvét a fülembe. Muszáj volt vonítani. Nem  
rögtön, de úgy a hamadik percben. Amikor az or
romra, a szememre és a számra került sor, már olyan 
eszeveszetten ordítottam, hogy be kellet zárni az 
ajtót, és amikor Fülöp úr azt suttogta, hogy na, most 
minden egyes hajszáladat külön-külön meghara
pom, felugrottam, Fülöp urat az állótükörhöz von
szoltam, hogy behunyt szem em  mögött újra 
láthassam mosolygós arcát, megalkuvás-fertő-dip
lomáda. Fülöp úr szerint a kísérlet rendkívül ered
ményesnek minősíthető, s jutalmul megengedte, 
hogy éjszakai szolgálatot is vállaljak az észak-keleti 
szárnyon, a 611-620-a szobákban. A harmadik nap 
megvettem az első télikabátot. Egy hónap múlva 
már három télikabátom volt, és nagyon megcsino- 
sodtam, mert sikerült leadnom a fölösleges kilókat. 
Tetszik emlékezni, ugye, hogy milyen kis dundus 
voltam a hatvan kilómmal, na most csak harminc- 
nyolc vagyok. A második hónapban átvettem a tel
jes hatodik emeletet, igaz, hogy valaki mindig 
átkísért egyik szobából a másikba, mert egyre nehe
zebben közlekedtem a folyosókon, egyfolytában 
csuklóit össze a lábam. Pihenni nem nagyon lehe
tett, nagyon sok volt a munka. Legtöbbször hajnal 
fele aludtam el, s egy héten legalább háromszor arra 
ébredtem, hogy Fülöp úr óvatosan, féltő szeretettel 
kiemel az ágyból, s a fejemet nekitámasztja az álló- 
tükörnek. Aj láv jú, mondtam félálomban, oán, tú, 
szri, megalkuvás-fertő-diplomáda. Éc, mondták az 
orvosok, amikor idekerültem a városi kórházba, de 
én csak arra gondoltam, hogy nyolc vadonatúj téli
kabát ott csüng a szobámban nyolc vadonatúj foga
son. A ztán m egtudtam , hogy Fülöp urat a 
músodik emeleten kezelik, és igen súlyos állapot
ban van. Éjfélkor kiosontam a kórteremből, s 
négykézlábra ereszkedve felcsúsztam a lépcső
kön a második emeletre. Még arra is volt erőm, 
hogy letépjek egy szál zöld levelet a fordulóban 
álldogáló dísznövényből, ha már rendes virágot 
szerezni nem lehet.

És ott volt. A jótevőm. Ez az igazi finom úriem
ber. Ott feküdt magatehetetlenül, elhagyatottan. 
Felemelkedtem a földről, leültem azágya szélére, és 
odanyújtottam neki a zöld levelet. Aj láv jú, mond
tam. Mocskos kurva, büdös, aljas riherongy, suttog
ta Fülöp úr, te cafat, m egtöltöttél, engem  is 
megtöltöttél, rohadj meg, patkányok rágják szét a 
beledet. Fülöp úr, drága Fülöp úr, szakítottam félbe, 
én olyan tiszta maradtam, mint a madárfütty, sem 
harisnyát, sem kölnivizet, sem miegymást nem fo
gadtam el senkitől, de Fülöp úr tovább szitkozódott, 
arca felfúvódott, szeme kidülledt, és én nem tudtam 
tovább elviselni ezt az új Fülöp urat, inkább rá
nyomtam az arcára a feje alól kicsúszott párnát, áj 
láv jú, mondtam, oán, tú, szri. Aztán melléje kupo
rodtam én is, és álmomban egy hatalmas állótükör
ben Fülöp úr m osolygós arcát láttam viszont, 
megalkuvás-fertő-diplomáda. És nyugodtan, meg
békélve halok meg, mert nem voltam kurva soha
sem. Mariska néni kezeit csókolja a Royal szálló 
hatodik emeleti szobalánya, a kicsi Mariska.
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A talló kalászait hányva 
s a verebek közé belesvén 
nagy szél kapott föl egyszer engem 
hirtelen, áprilisi estén.

Gyerekeit kereste arra 
s engem talált ott épp az útban. 
Bömbölt, örült s én mosolyogva 
rengeteg mellén elaludtam.

Vitt falvan, fiMeken keresztül, 
meghempergetett jó sárosra, 
ciháivá és kacagva vitt egy 
pesti, csatakos külvárosba.

Az uccán vidám jasszok lógtak 
s még vidámabban verekedtek, 
kiabáltak, kiabáltunk és 
a jasszok végül berekedtek.

Mondom, valami nagy ünnep volt, 
a hívek templomokba mentek 
s reszketve, szomorú kézzel 
áldották ókét meg a szentek.

S hogy a harangok búgtak, fölnótt 
a szívekben nagy, esti béke.
A gyilkos végzett emberével 
s úgy meneÜUt, kalaplevéoe.

Reménységnek és tulipánnak 
kies Has deszka-alkotmányba 
1905-ben ígyen 
iktattak be az alkotmányba.

A kártyás munkásnak fiúként, 
s a szép, ifjú mosóasszonynak 
ligetnek, sárnak, vágynak, célnak,

' fejkendóbe kötözött gondnak.

A szegényasszony rég halott már, 
de fiát a szél el nem hagyja, 
együtt nyögünk az erdőn éjjel 
s együtt alszunk el virradatra.

1925

JÓZSEF ATTILA I.
József Attila (Budapest, 1905.4.11. — Bala

tonszárszó, 1937.12.3.) életműve a magyar köl
tészet egyik csúcsteljesítménye; formanyelvébe 
szinte az egész magyar lírai hagyományt és a 
korszerű versalkotás csaknem minden eszközét 
beolvasztja. Anyja faluról felkerült szolgáló
lány, mosónő, apja félromán származású szap
panfőző, aki 1908-ban Romániába költözik — 
ettől fogva nyomor a hátrahagyott család osz
tályrésze. 1910 elején József Attila Öcsödre ke
rül egy parasztgazdához; 1912 nyarán tér vissza 
Budapestre. József Áronné mosással, varrással, 
takarítással szerzett keresetéből próbálja eltar
tani gyerekeit, de nekik is mindenféle alkalmi 
munkát kell vállalniuk. Attila papírforgót, vizet 
árul a moziban, csomagot hord a csarnokban, a 
teherpályaudvarok vagonjairól lehullott szén
darabokat szedegeti föl. 1917 őszén ismét men- 
helybe viszik, Monorra. Innen megszökik. 
1919-ben leutazik a szabadszálási rokonokhoz 
élelemért, s mire visszajön, anyja már halott. 
Egyike a megrázó élményeknek, amelyek élete 
végéig kísértik. Rövid időre hajósinasnak áll. 
Végül sógora és gyámja, Makai Ödön Makóra 
küldi gimnáziumba. Kitűnő tanuló. Nyáron ku
koricacsőszként keresi kenyerét; egyszer zavart 
lelkiállapotában öngyilkossági kísérletet tesz. 
Tizenhét éves korában Szegeden jelenik meg 
első verseskötete, a Szépség koldusa, Juhász Gyu
la meleg hangú előszavával. 1924-ben beiratko
zik a szegedi egyetem magyar-francia-filozófia 
szakára, Tiszta szívvel c. verse miatt azonban 
Horger Antal professzor és dékán eltanácsolja. 
Ugyancsak szegedi nyomdából kerül ki máso
dik kötete, a Nem én kiáltok (1925). Bécsben, majd 
Párizsban folytatja egyetemi tanulmányait; 
megismeri a magyar emigráció íróit, kapcsolat
ba kerül a munkásmozgalommal. Hazatérve 
Budapesten él, többnyire állás nélkül, nehéz 
anyagi helyzetben. Mikor beleszeret egy jómó
dú polgári család lányába, Vágó Mártába, az 
apa hosszabb külföldi útra meneszti a lányt,

minek következtében az eljegyzés felbomlik. 
Következő verskötete a Nincsen apám, se anyám 
(1929). 1930-ban belép az illegális Kommunista 
Pártba, és Szántó Judit személyében egy időre 
élettársra talál. Döntsd a tőkét, ne siránkozz! 
(1931) c. kötetét elkobozzák, őt magát osztály 
elleni izgatás és szemérem elleni vétség vádjá
val bíróság elé állítják. 1932-ben adia la Külvá
rosi éj c. kötetét. Mivel lírája különbözik a 
megszokott agitációs pártköltészettől, s mivel 
nem "vonalasán" értelmezi a marxizmust (sze
rinte például az elméletnek a freudizmust is 
magába kéne fogadnia), szembekerül a pártve
zérekkel, s kiválik a szervezetből. A mozgalmi 
sajtóban méltatlan támadások kereszttüzébe 
kerül; nem hívják meg a moszkvai írókong
resszusra. Az itthoni irodalmi életben is bántó 
mellőzések érik: nagy gondolati költeményeit 
tartalmazó versesköteteinek (Medvetánc, 1934; 
Nagyon fáj, 1936) nincs számottevő kritikai 
visszhangja; a Babits kezelte Baumgarten-ala- 
pítványtol 1936-ban és 37-ben csak segélyt, ille
tőleg jutalmat kap, díjat nem. Elhatalmasodó 
személyiségzavarát a freudista pszichoanaliti
kus kezelés sem oldja. Szakít Szántó Judittal, 
noha így lakás nélkül marad. Új szerelmei csak 
elvétve lelnek viszonzásra. 1936-ban jut végre 
álláshoz: a Szép Szó c. baloldali szellemű irodal
mi folyóirat szerkesztője lesz. A háború felé 
sodródó világban egyre elviselhetetlenebbnek 
érzi (inkább vélt) magányát. Idegzete — átme
neti javulások ellenére — mindinkább felmond
ja a szolgálatot, s a támogatói által fedezett 
többszöri kórházi, szanatóriumi ápolás ered
ménytelen. Nővérei veszik magukhoz balaton- 
szárszói panziójukba. Itt adja fel a gyógyulás 
reményét: egy áthaladó tehervonat kerekei elé 
veti magát. Halála nagy megdöbbenést kelt, 
majdnem minden jelentős író megemlékezik 
róla, s jóllehet néhányan már korábban fölis
merték benne a nagy költőt, igazi elismertetése 
ekkor kezdődik.

Tél
Vamlai nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
hogy melegednének az emberek.

Ráhányni mindent, ami antik, ócska, 
csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
gyermekjátékot,------ó, boldog fogócska!------
s rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla 
s kezén fogná mindenki földijét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
hisz zuzmarás a város, a berek, 
fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni 
és rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, 
hogy fölengednének az emberek!

1922

R in g a tó
Holott náddal ringat, 
holott csobogással, 
kékellő derűvel, 
tavi csókolással.

Lehet, hogy szerelme 
földerül majd mással, 
de az is ringassa 
ilyen ringaiással.

M ik o r  a z  uccán  

á tm e n t a k e d ve s

Mikor az uccán átment a kedves, 
galambok ültek a verebekhez.

Mikor gyöngéden járdára lépett, 
édes bokája derengve fénylett.

Mikor a válla picikét rándult, 
egy kis fiúcska utána bámult.

Lebegve lépett — már gyűlt a villany 
s kedvükre nézték, csodálták vígan.

És ránevettek, senki se bánta, 
hogy 6 a szívem gyökere-ága.

Akit ringattam vigyázva, ölben, 
óh, hogy aggódtam — elveszik tőlem!

De hegyes kedvük szivemre rászállt, 
letörte ott az irigy virágszált.

És ment a kedves, szépen, derűsen, 
karcsú szél hajlott utána húsén!

1925
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Medáliák (részletek)

1
Elefánt voltam, jámbor és szegény, 
hűvös és bölcs vizeket ittam én, 
a dombon álltam s ormányommal ott 
megsímogattam a holdat, a napot,

és fölnyujtottam ajkukhoz a fát, 
a zöld cincért, a kígyót, a kovát, — 
most lelkem: ember — mennyem odavan, 
szörnyű fülekkel legyezem magam —

2
Porszem mászik gyenge harmaton, 
lukas nadrágom kézzel takarom, 
a kis kanász ríva öleli át 
kővé varázsolt tarka malacát —

zöld füst az ég és lassan elpirul, 
csöngess, a csöngés tompa tóra hull, 
jéglapba fagyva tejfehér virág, 
elvált levélen lebeg a világ —

3
Totyog, totyog a piócahalász, 
bámul, bámul a sovány kanász, 
lebeg, lebeg a tó fölött a gém, 
gőzöl, gőzöl a friss tehénlepény —

egy fáradt alma függ fejem felett, 
a hernyó rágott szívéig szemet, 
kinéz hát rajta és mindent belát, 
virág volt ez a vers, almavirág —

5
Disznó, de akin jáspis a csülök, 
fábul faragott istenen ülök, 
hefh bársony gyász, a tejen tűnj elő! 
meghalok s mázsás szakállam kinő.

S ha megrándul még bőröm, az egek, 
hátamról minden hasamra pereg; 
hemzsegnek majd az apró zsírosok, 
a csillagok, kis fehér kukacok —

6
Ragyog a zöld gyík — sorsom keresi, 
zörget a búza: magvát kiveti, 
rámnéz a tó, ha belé kő esett, — 
s a sírók sóhajtotta fellegek,

a háborúkkal hívott hajnalok, 
ugró napok és rezgő csillagok 
körülkávályogják nyugodt fejem. 
Világizzása hőmérsékletem —

8
Borostyánkőbefagy be az ügyész, 
fekete frakkban guggolva kinéz, 
meredten nézi, hogy mi féltve föld, 
cirógat, áld a fény, a szá, a köd, —

befut a rózsa, amint rothadok, 
pihévé szednek hűvös kócsagok 
és őszi esték melege leszek, 
hogy ne lúdbőrzzenek az öregek —

11
Huszonhárom király sétál, 
jáspiskorona fejükben, 
sárga dinnyét edegänek, 
új hold süt a balkezükben.

Huszonhárom kölyök csúszkál, 
csámpás sityak a fejükben, 
görögdinnyét szürcsölőznek, 
új nap lángol jobbkezükben.

12
Az eltaposott orrú fekete, 
a sárga, kinek kékebb az ege, 
a rézbőrű, kin megfagyott a vér 
és lidércként rugódozó fehér —
1928

József Attila szülőháza a Ferencvárosban, Gát u. 3.

Külvárosi éj
A mellékudvarból a fény 
hálóját lassan emeli, 
mint vödör a víz fenekén, 
konyhánk már homállyal teli.

Csönd, — lomhán szinte lábrakap 
s mászik a súroló kefe; 
fölötte egy kis faldarab 
azon tűnődik, hulljon-e.

S olajos rongyokban az égen 
megáll, sóhajt az éj; 
leül a város szélinél.
Megindul ingón át a téren; 
egy kevés holdat gyújt, hogy égjen.

Mint az omladék, úgy állnak
agyárak,
de még
készül bennük a tömörebb sötét, 
a csönd talapzata.

S a szövőgyárak ablakán 
kötegbe száll 
a holdsugár, 
a hold lágy fénye a fonál 
a bordás szövőszékeken 
s reggelig, míg a munka áll, 
a gépek mogorván szövik 
szövőnők omló álmait.

S odébb, mint boltos temető, 
vasgyár, cementgyár, csavargyár. 
Visszhangzó családi kripták.
A komor föltámadás titkát 
őrzik ezek az üzemek.
Egy macska kotor a palánkon 
s a babonás éjjeli őr 
lidércet lát, gyors fényjelet, — 
a bogárhátú dinamók 
hűvösen fénylenek.

Vonatfütty.

Nedvesség motoz a homályban, 
a földre ledőlt fa lombjában 
s megnehezíti 
az út porát.

Az úton rendőr, motyogó munkás. 
Röpcédulákkal egy-egy elvtárs 
iramlik át.
Kutyaként szimatol előre

és mint a macska, fülel hátra; 
kerülő útja minden lámpa.

Romlott fényt hány a korcsma szája, 
tócsát okádik ablaka; 
benn fuldokolva leng a lámpa, 
napszámos virraszt egymaga. 
Szundít a korcsmáros, szuszog,
6 nekroicsoríi a falnak, 
búja lépcsőkön fölbuzog, 
sír. Élteti a forradalmat.

Akár a hült érc, merevek 
a csattogó vizek.
Kóbor kutyaként jár a szél, 
nagy, lógó nyelve vizet ér 
és nyeli a vizet.
Szalmazsákok, mint tutajok, 
úsznak némán az éjjel árján —

A raktár megfeneklett bárka, 
az öntőműhely vasladik 
s piros kisdedet álmodik 
a vasöntő az ercformákba.

Minden nedves, minden nehéz.
A  nyomor országairól 
térképet rajzol a penész.
S amott a kopár réteken 
rongyok a rongyos füveken 
s papír. Hogy' mászna! Mocorog 
s indulni erőtlen...

Nedves, tapadás szeled mása 
szennyes lepedők lobogása, 
óh éj!

Csüngsz az egen, mint kötélén 
foszló perkál s az életen 
a bú, óh éj!
Szegények éje! Légy szenem, 
füstölögj itt a szívemen, 
olvaszd ki bennem a vasat, 
álló üllőt, mely nem hasad, 
kalapácsot, mely cikkor, pengve,
—  sikló penget a győzelemre, 
óh éj!

A z éj komoly, az éj nehéz.
Alszom hát én is, testvérek.
Ne üljön lelkünkre szenvedés.
Ne csípje testünket féreg.

1932
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T éli éjszaka

Légy fegyelmezett!

A nyár 
ellobbant már.
A széles, szenes göröngyök felett 
egy kevés könnyű hamu remeg.
Csendes vidék.
A lég
finom üvegét
megkarcoja pár hegyes cserjeág.
Szép embertelenség. Csak egy kis darab 
vékony ezüstrongy — valami szalag — 
csüng keményen a bokor oldalán, 
mert annyi mosoly, ölelés fönnakad 
a világ ág-bogán.

A távolban a bütykös vén hegyek, 
mint elnehezült kezek, 
meg-megrebbenve tartogatják 
az alkonyi tüzet, 
a párolgó tanyát,
völgy kerek csöndjét, pihegő mohát.

Hazatér a földmíves. Nehéz 
minden tagja a földre néz.
Cammog vállán a megrepedt kapa, 
vérzik a nyele, vérzik a vasa.
Mintha a létből ballagna haza 
egyre nehezebb tagjaival, 
egyre nehezebb szerszámaival.

Már felszáll az éj, mint kéményből a füst, 
szikrázó csillagaival.

A kék, vas éjszakát már hozza hömpölyögve 
lassúdad harangkondulás.
És mintha a szív örökról-örökre
állna s valami más,
talán a táj lüktetne, nem az elmúlás.
Mintha a téli éj, a téli ég, a tűi érc 
volna harang
s nyelve a föld, a kovácsolt föld, a lengő nehéz. 
S a szív a hang.

Csengés emléke száll. Az elme hallja:
Üllőt csapott a tél, hogy megvasalja 
a pántos égbolt lógó ajtaját, 
amelyen a gyümölcs, a búza, fény és szalma, 
csak dőlt a nyáron át.

Tündöklik, mint a gondolat maga, 
a tűi éjszaka.

Ezüst sötétség némasága 
holdat lakótól a világra.

A hideg űrön holló repül át 
s a csönd kihűl. Hallod-e, csont, a csöndet? 
összekoccannak a molekulák.

Milyen vitrinben csillognak 
ily tűi éjszakák?
A fagyra tőrt emű az ág 
s a pusztaság 
fekete sóhaja lebben -— 
varjúcsapat ing-leng a ködben.

Tűi éjszaka. Benne, 
mint külön kis tűi éj, 
egy tehervonat a síkságra ér.
Füstjében tengve 
egy ölnyi végtűenbe, 
keringenek, kihúnynak csillagok.

A teherkocsik fagyos tetején, 
mint kis egérke, surran át a fény, 
a tűi éjszaka fénye.

A városok fölött 
a tű még gőzölög.
De villogó vágányokon, 
városba fut a kék fagyon 
a sárga éjszaka fénye.

A városban fűüti múhűyét, 
gyártja a kínok szúró fegyverét 
a merev éjszaka fénye.

A város peremén,
mint lucskos szalma, hull a lámpafény, 
kissé odább
a sarkon reszket egy zörgő kabát, 
egy ember, ü dögéi, 
összehúzódin, mint a föld, hiába, 
rálép a lábára a tű...

Hol a homályból dőhajol 
egy rozsdaleodú fa, 
mérem a tűi éjszakát.
Mint birtokát 
a tulajdonosa.

1933

József A ttila Tiszta szívvel

Vidám és jó volt s tán konok, 
ha bántották vűt igazában. 
Szeretett enni s egyben-másban 
istenhez is hasonlított.
Egy zsidó orvostól kapott 
kabátot és a rokonok 
úgy hívták: TÖbbé-itt-ne-lássam. 
Agörög-kdeti vallásban 
nyugalmat nem Idt, csak papot — 
országos volt a pusztulásban,

no de hát ne búsuljatok.

1927

Nincsen apám, se anyám, 
se istenem, se hazám, 
se bölcsőm, se szemfedőm, 
se csókom, se szeretőm.

Harmadnapja nem eszek, 
se sokat, se keveset.
Húsz esztendőm hatalom, 
húsz esztendőm eladom.

Hogyha nem kdl senkinek, 
hát az ördög veszi meg. 
Tiszta szórod betörök, 
ha kell, embert is ölök.

Elfognak és fdkötnek, 
áldott földdel dfödnek 
s halált hozó fű terem 
gyönyörűszép szívemen.

1925

A  h e ted ik

E világon ha ütsz tanyát, 
hétszer szüljön meg az anyád! 
Egyszer szüljön égő házban, 
egyszer jeges áradásban, 
egyszer bolondok házában, 
egyszer hajló, szép búzában, 
egyszer kongó kolostorban, 
egyszer disznók közt az ólban. 
Fölsír a hat, de mire mégy?
A hetedik te magad légy!

Ellenség ha dődbe áll, 
hét legyen, kit dőtalál.
Egy, ki kezdi szabadnapját, 
egy, ki végzi szolgálatát, 
egy, ki népet ingyen oktat, 
egy, kit úszni vízbe dobtak, 
egy, ki magva erdőségnek, 
egy, kit őse bőgve védett, 
csellel, gánccsal mind nem elég, — 
a hetedik te magad légy!

Szerető után ha járnál, 
hét legyen, ki lány után jár.
Egy, ki szívet ad szaváért, 
egy, ki megfizet magáért, 
egy, ki a merengőt adja, 
egy, ki a szoknyát kutatja, 
egy, ki tudja, hol a kapocs, 
egy, ki kendőcskére tapos, — 
dongják körül, mint húst a légy!
A hetedik te magad légy.

Ha költenű s van rá költség, 
azt a verset heten költsék.
Egy, ki márványból rak falut, 
egy, ki mikor szülték, aludt, 
egy, ki eget mér és bólint, 
egy, kit a szó nevén szólít, 
egy, ki lükét üti nyűbe, 
egy, ki patkányt boncol üve.
Kettő vitéz és tudós négy,— 
a hetedik te magad légy.

S ha mindez volt, ahogy írva, 
hét emberként szállj a sírba.
Egy, kit tejes kebű ringat, 
egy, ki kemény műi után kap, 
egy, ki dvel üres edényt, 
egy, ki győzni segít szegényt, 
egy, ki dolgozik bomolva, 
egy, aki csak néz a Holdra:
Világ sírköve alatt mégy!
A hetedik te magad légy!

1932

Nyár

Aranyos lapály, gólyahír, 
áramló könnyűségú rét.
Ezüst derűvel ráz a nyír 
egy szdlőcskét és leng az ég.

Jön a darázs, jön, megszagol, 
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol — 
vörös, de karcsú még a nyár.

Ám egyre több lágy buggyanás. 
Vérbő eper a homokon, 
bóbiskol, zizzen a kalász.
Vihar gubbaszt a lombokon.

Ily gyorsan betűik nyaram! 
Ordögszekéren jár a szél — 
csattan a menny és megvillan, 
űvtársaim: a köszaű.

1930
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Óda
1

Itt idők csillámló sziklafalon.
Az ifjú nyár
könnyű szellője, mint egy kedves 
vacsora melege, száll.
Szoktatom szívemet a csendhez.
Nem oly nehéz — 
idesereglik, ami tovatűnt, 
a fej lehajlik és lecsüng 
a kéz.

Nézem a hegyek sörényét — 
homlokod fényét 
villantja minden levél.
Az úton senki, senki, 
látom, hogy meglebbenti 
szoknyád a szél.
És a törékeny lombok alatt 
látom elbrebiccenni hajad, 
megrezzenni lágy emlőidet és 
— amint elfut a Szmva-patak — 
ím újra látom, hogy fakad 
a kerek fehér kováién, 
fogaidon a tündér nevetés.

2
Óh mennyire szeretlek téged, 
ki szóra bírtad egyaránt 
a szív legmélyebb üregeiben 
csáeit szövő, fondor magányt 
s a mindenséget.

Ki mint vízesés önnön robajától, 
elválsz tólem és halkan futsz tova, 
míg én, életem csúcsai közt, a távol 
közelében, zengem, sikoltom, 
verődve földön és égbolton, 
hogy szeretlek, te édes mostoha!

3
Szeretlek, mint anyját a gyermek, 
mint mélyüket a hallgatag vermek, 
szeretlek, mint a fényt a termek, 
mint lángot a lélek, test a nyugalmat! 
Szeretlek, mint élni szeretnek 
halandók, amíg meg nem halnak.

Minden mosolyod, mozdulatod, szavad
őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld.
Elmémbe, mint a fémbe a savak,
ösztöneimmel belemartalak,
te kedves, szép alak,
lényed ott minden lényeget kitölt.

A pillanatok zörögve elvonulnak, 
de te némán ülsz fülemben.
Csillagok gyúlnak és lehullnak, 
de te megálltál szememben, 
ízed, miként a barlangban a csend, 
számban kihűlve leng 
s a vizes poháron kezed, 
rajta a finom erezet, 
föl-földereng.

4
Óh, hát mifüe anyag vagyok én, 
hogy pillantásod metsz és alakít?
Miféle lüek és miféle fény 
s ámulatra méltó tünemény,

hogy bejárhatom a semmiség ködén 
termékeny tested lankás tájait?
S mint megnyílt értáembe az ige, 
alászállhatok rejtelmeibe!...

Vérköreid miként a rózsabokrok, 
reszketnek szüntelen.
Viszik az örök áramot, 
hogy orcádon nyüjon ki a szerelem 
s méhednek áldott gyümölcse legyen. 
Gyomrod érzékeny talaját 
a sok gyökerecske át meg át 
hímezi, finom fonalát 
csomóba szőve, bontva bogját — 
hogy nedűid sejtje gyűjtse sok raját 
s lombos tüdőd szép cserjéi saját 
dicsőségük susogják'

Az örök anyag boldogan halad 
benned a belek alagútjain 
és gazdag életet nyer a salak 
a buzgó vesék forró kútjain!

Hullámzó dombok emelkednek,
csillagképek rezegnek benned,
tavak mozdulnak, munkálnak gyárak,
sürög millió élő állat,
bogár,
hinár,
a kegyetlenség és a jóság; 
nap süt, homályló északi fény borong 
tartalmaidban ott bolyong 
az öntudatlan örökkévalóság.

5
Mint alvadt vérdarabok 
úgy hullnak eléd 
ezek a szavak.
A lét dadog,
csak a törvény a tiszta beszéd.
De szorgos szerveim, kik újjászülnek 
napról napra, már fölkészülnek, 
hogy elnémuljanak.

De addig mind hált —
Kit kétezer millió embernek 
sokaságából kiszemelnek, 
te egyetlen, te lágy 
bölcső, erős sír, eleven ágy, 
fogadj magadba!...

(Milyen magas e hajnali ég!
Seregek csillognak érceiben.
Bántja szemem a nagy fényesség.
El vagyok veszve, azt hiszem.
Hallom, amint fölöttem csattog, 
ver a szivem.)

6
(Mellékdal)

(Visz a vonat, megyek utánad, 
talán ma még meg is talállak, 
talán kihűl e lángoló arc, 
talán csendesen meg is szólalsz:

Csobog a langyos víz, fürödj meg!
Íme a kendő, törülközz meg!
Sül a hús, enyhítse étvágyad!
Ahol én fekszem, az az ágyad.)

1933
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Kései sirató
Harminchatfokos lázban égek mindig 

s te nem ápolsz, anyám.
Mint lenge, könnyű lány, ha odaintik, 
hnyujtóztál a halál oldalán.
Lágy őszi tájból és sok kedves nőből 
próbállak össze£lítani téged; 
de nem futja, már látom, az időből, 

a tömény tűz eléget.

Utoljára Szabadszállásra mentem, 
a hadak vége volt 

s ez Összekúszálódott Budapesten 
kenyér nélkül, üresen állt a bolt.
A vonattetőn hasaltam keresztben, 
hoztam krumplit; a zsákban köles m it már; 
neked, én konok, csirkét is szereztem 

s te már seholse voltál.

Tőlem elvetted, kukacoknak adtad 
édes emlőd s magad.

Vigasztaltad fiad és pirongattad 
s lám, csalárd, hazug volt kedves szavad. 
Levesem hűtötted, fújtad, kavartad, 
mondtad. Egyél, nekem nősz nagyra, szentem! 
Most zsíros nyirkot kóstol üres ajkad — 

félrevezettél engem.
Ettelek mlna meg!... Te vacsorádat 

hoztad el — kértem én?
Mért görbítetted mosásnak a hátad?
Hogy egyengesd egy láda fenekén?
Lásd, örülnék ha megvernél még egyszer! 
Boldoggá tenne most, mert visszavágnék: 
haszontalan vagy! nem-lenni igyekszel 

s mindent elrontasz, te árnyát!
S

Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nő, 
ki csal és hiteget!

Suttyomban elhagytad szerelmeidből 
jajongva szült, eleven hitedet.
Cigány vagy! Amit adtál hízelegve, 
mind visszaloptad az utolsó órán!
A gyereknek kél káromkodni kedve — 

nem hallod, mama? Szólj rám!

Világosodik lassacskán az elmém, 
a legenda oda.

A gyermek, aki csügg anyja szerelmén, 
észreveszi, hogy milyen ostoba.
Kit anya szült, az mind csalódik végül, 
vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. 
Ha küzd, hát abba, ha pedig kibékül, 

ebbefog belehalni.

>
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ta rkóbarkó  (3 )

Markó nem az, aki mar, noha 
a tarkó simán tar, és Bárki Éva 
nem Barkó Ferenc.

"Ferenc íja előtt van a pre-fe
renda. Lássunk rá példákat. 1. 
Jobb, ha te késel, mint ha ő késel.
2. Jobb, ha a "jobádzs" hangzású 
román kifejezés többes szám, 
mint ha egyes szám, második sze
mély, vagyis háromba írandó (i-o 
bagi). Apropó! Egy 1924-es ro
mán szófejtő szótár szerint a iobag 
őséül preferálandó a latin "e + va
gus, ratacitor, vagabond”, bár 
egyesek "ered ca vine de la ungu- 
resc(ul) jobbugy = capetenia de 
rasboiu”. Szintetikusa bb nézet ér
telmében a iobag főnév egy egész 
m ondatot sűrít, mely ekképp 
hangzik: "jobb úgy, ha i-o bag". 
Vö.: "Nincs Kolozsvár bekerítve, 
slobod li drumul". Az említett 
szótár szerint egyébként a slobod 
forrása a latin solvit = liber, a Sig- 
hisoara-é a "lat Seges-ora = pnut 
de camp", az (1850-től adatolt) 
Orhei-é a "dák-görög archeion, 
székhely", a világért sem az 1329- 
ből adatolt Várhely. A  vileag per
sze a "lat. vulgo, pe fatá, 
pretutindeni, In vileag" szárma
zéka, nem a világ-é, a beteag eti- 
monja a "lat. bi-tegere, a bandaja, a 
Ínveíi dublu", a Viri$mort-é pedig 
"Veres-mórt, mórt In timpul véréi".

»
Ha a latin nyár — a vésa — 

veres, akkor a mart: vízmarta 
part, amely ül a zán, a parti zán, 
aki a miénk, zánk, s azon dil(i)em- 
mázik, hogy prózánk legyen-é
avagy kontrazánk.*

Az ész bont — az észbontó 
kételyig (amely nem érinti a szé
pen tornázó Bontást, sem a Phi- 
lipset reklámozó Milosoviciot, 
csak a Délszlávia bomlásában fő
edzőként leledző Milosevicset). A

szív egyesít — egyeseket, néha 
szívteleneket is.

CAtletikum). Ha elég gyorsan 
futott volna, most nem kéne fut
nia. Mert nem érte volna utol a 
hasmenés.

*

Hogy mi a különbség a bíró 
sípja és a futballista sípcsontja kö
zött? Az előbbibe fújnak, az utób
biba rúgnak.

*
Addig rúgta a labdát a grun- 

don, míg éretté vált egy német 
alaposságú és elvontságú szak
mű megírására, melynek címe: 
Grundriss zur Grundlegung der 
Grundlagen.

»
HILISTA: Barátom, le kell szö

gezni: ez van\
NIHILISTA: Ne mind ontolo- 

gizálj! Valójában ez sincs!
*

Kedves jó fájdalom! Egyetlen 
dolog zavar engem nálad. Az, 
hogy létezel.

»
Ha Kohn konstruál, mit csinál 

az Übermensch? Az "Übermensch 
sanus in übercoropore sano" tétel 
igazságát szánó-bánó módon ke
sereg azon, hogy vékonypénzű 
havilaptestnek megjelenés dolgá
ban havonta van havilaplelki ba
ja.

*
Még a gőte, ez a gyíkszerű ké

téltű is tudja, hogy kezdetben va- 
la a Tett, am Anfang war die Tat, 
s ez nemes vala. A tat viszont egy 
fajta silány hal. Nincs rangja. A 
hajófarról, a tatról halászni rá is 
tatrangon aluli.

TATRANGI TIBOR

KUKKOLÓ

Idéző
— És akkor eljött hozznánk, az életben először és utoljára, az 

unokánk, ö-re-gem. Tudod te, hogy mit jelent!? — mondta Székely 
János a tornácon, a Justida utca 10. szám alatt, a börtön szom
szédságában.

— Az én fiam most megy el, az életben először, végleg, Ma
gyarországra, öregem. Tudod te, hogy az mit jelent!?

— Igen, de ez a gyermek, akinek, ö-re-gem, magyar az apja, 
amerikai olasz az anyja, nahát, ö-re-gem, ez egy szót sem tud 
magyarul.

— Na ja, ez a gyermek, akinek magyar az anyja, ez csak 
magyarul tud meg egy kicsit németül.

— Na igen, de legalább értekezhetsz vele,ö-re-gem. Legalább 
németül.

— De vajon, ott, ahová elmegy ő, fog-e tudni értekezni vala
kivel?

— Értekezni, azt igen, ö-re-gem. A többihez majd hozzánő, 
odanő...

— És akkor már velem már nem fog tudni értekezni?
— Fog tudni, nem fog tudni, ö-re-gem...De az én unokám 

máris nem tud. És sosem fog tudni.
— Sosem tud fogni...
— Ne hülyéskedj, ö-re-gem. Mi meghaltunk, ha nem vetted 

volna észre, és az unokánkkal egy bü-dös szót sem válthattunk, 
ö-re-gem.

— És én meg fogok...
— De magyarul, ö-re-gem. És válthattál szót, legalább...
Eddig jutottunk, amikor valami költészetben a tornácon hűlt

a szilvalekvár, Ili, bocsánat, Ilona asszony hozta a kávét, kettőt 
cukorral, egyet cukor nélkül, megtanulta már. Ittuk — én na
gyobb pohárból, nagyobb, telhetelen kortyokban, Székely János 
kisebb pohárból, jóval kisebb kortyokban a vodkát, szívtuk — ó  
először kettőbe törve, aztán már "nyakló nélkül", én eleve egész
ben, "nyakló nélkül" — a rossz cigarettát. "Sosem felejtem, nyár 
van" — mondta Pilinszky akkor.

— Hát tudd meg, ö-re-gem, idehozták a kicsi bestiát, ö-re- 
gem, ült a térdemen, és höcc, höcc, katona, már fájt a fájós lábam, 
már fájt a fájós szívem, mert mind kérdezett, én meg mind nem 
válaszoltam, csak bámultam rá, mint magyar Golden Date-re, ő 
meg mind kérdezett, hát Istenem...

— Az enyém is mind csak kérdez, én meg már nem felelhe
tek...

— Egyszer majd fogsz, ö-re-gem, neked megvan rá a lehető
séged, még megvaaan, magyarul.

— Nekem...
Szidtuk Hegelt, inkább ő , szidtuk Kantot, egy kicsit én. Szé

kely János Állítólag trágár volt, mert Varró Ilona igen megfeddte. 
Pedig akkor már csak katona-történeteket mesélt, nyelvi realiz
mussal ékesen.

— Es akkor, ö-re-gem, akkor egyszercsak felpattant, bocsánat, 
lepattant a térdemről, összevonta a szemöldökét, és, képzeld, 
ö-re-gem, pofonütött! És én nem sértődhettem meg, mert én 
voltam a nagyapja, a vén svi-hák, aki nem válaszolt neki, soha, 
egyetlen kérdésére sem. Hogy nem tudott elvinni engem az 
ördög egy kiadós amerikai fogságba, csak valami hülye kockás 
skótok őriztek a gyűjtőtáborban is, nahát! Tőlük aztán "skótul" 
sem tanultam meg... És most meghaltam, ö-re-gem, úgy, hogy 
egy szót sem válthattam az unokámmal, aki örök életemben, azaz 
örörk halálomban gyűlölni fog, abban a tudatban, hogy az ő 
nagyapja, ö-re-gem, az ő nagyapja un-dok! Meg kell dögleni, 
ö-re-gem!...

Találkoztunk még néhányszor, sosem beszélt amerikai-olasz- 
magyar unokáról, de úgy nem beszélt, mint aki kihullott, végleg 
kihullott egy gyerek emlékezetéből.

Aztán azon a tornácon végleg kihűlt, s nemcsak a költő szil
valekvárja, hanem a nyár (minden nyár) is. Magyarul nem tudó 
unokák kérdéseiben haldoklik az író válasza minden percben, 
minden évszázadban föltett kérdéseinkre.

MÓZES ATTILA
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. CENZOR

Első jelenet
Az egész színt egy barlang tölti ki. Platón 
barlanghasonlatához híven, a bejárat a 
barlang szélességének felel meg.

Jobb- és baloldalt akkora repedés, 
amelyen egy ember könnyűszerrel ki
beléphet. A szereplőket oly módon 
láncolták a barlang falához, a nézők
nek háttal ültetve, hogy fejüket nem 
tudják oldalra fordítani. A barlang 
boltozatáról finom szálú, ördögien 
összebogozott háló hull alá. A lecsün
gő szálak messze a szereplők feje fölött 
lebegnek. Néhány ülő- ésfekvőalkalmatos- 
ság, egy sok fiókos szekrény. Sötétbe hajló 
félhomály.

CENZOR (megbotolva, balról a résen be) 
Az a fennvaló már egyszer csapna be
le!... Ások hitvány miatt az ember még 
szépen kitöri a nyakát... Hogy egy 
nyugodt pillanatom sincs már évtize
dek óta miattuk. (Megigazítja köpenyét, 
kihúzza magát) Uraim, felső parancsra 
közlöm önökkel, hogy ettől a perctől 
kezdve szabadok. Azonnal leoldom a 
nyakukról a láncot, megfordulhatnak, 
szembenézhetnek egymással, szaba
don mozoghatnak, azt beszélhetnek 
és tehetnek, amit akarnak. (Mindenki 
nyakáról leoldja a láncot, némelyiket még 
a térdével is meglöki, hogy hamarabb áll
jon talpra. A szín közben megvilágosodik.) 
Végezzenek csak nyugodtan néhány 
fekvőtámaszt, a végtagjaik el lehetnek 
gémberedve. (Ketten-hárman néhány 
fekvőtámaszt, mások pedig más mozdula
tokat végeznek.) Úgy, úgy, minél heve
sebben v ég z ik , annál hamarabb 
visszanyerik a rugalmasságukat... 
Már amennyire rugalmasak voltak. 
(Vár, amíg mindenki befejezi a lazítást, 
ismét kihúzza a mellét.) Úraim, közölhe
tem azt is önökkel, hogy kint omolnak 
a falak, dőlnek a diktatúrák, de szaba
dulásukat ne hozzák mindezzel ösz- 
sz e fü g g é sb e ... H iva ta lo san  és 
nyilvánosan az én időm is lejárt. Iga
zán megkínálhatna valaki egy cigaret
tával. .

HANS CASTORP (dobozt vesz el6 az 
egyik fiókból) Tessék csak nyugodtan 
venni, m ég a síkföldről hoztam ma
gammal ezeket a szivarakat.

CENZOR (vesz egyet, megtapogatja, las
san szagolgatja) Hát ez igen, ezt neve
zik  szivarnak! (öngyújtójával 
meggyújtja, néhányat szippant) Kérhe
tek még egyet?
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HANS CASTORP Hogyne, tessék.

CENZOR (még vesz egyet) Ha még egy 
pohár itallal is megkínálnának, min
den elismerésem az önöké lenne.

RIEUX DOKTOR Még a pestis idejé
ből van valami konyakom.

SZINDBÁD Egri bikavérrel kínálha
tom meg.
CENZOR Kedvességükkel döntés- 
képtelenné tettek... Talán mind a ket
tőből... Először a konyakból, utána a 
borból.

Hans Castorp és Szindbád addig keresgél
nek, míg meg nem találják az üvegeket. 
Cenzor a zsebéből pléhpoharat húz elő. 
Először Hans Castorp, majd Szindbád 
tölt.

CENZOR (csettmtgelve) Mondhatom, 
mindkettő kiváló. Lesz amivel a sza
badságra koccintsanak... Ámbár téve
dés lenne már előre a medve bőrére 
inni. Nem akarom már az elején elked
vetleníteni magukat, de szeszélyes 
csillagzat alatt állanak... Én magam 
sem tudtam sohasem tisztán átlátni az 
erők játékát, pedig együttműködtem 
velük... Sok mindenről tudnék én ma
guknak beszélni, de sajnos, távoznom 
kell... Valószínű, nyugállományba he
lyeznek. Megtörténhet azonban az is, 
hogy új területen foglalkoztatnak 
majd. Mindenesetre a hozzáértésemre 
még sokáig szükség lesz. (A jobboldali 
rés felé közeledik, kilépés előtt még vissza
fordul) Az igazat megvallva, még so
káig sz ív esen  figyelném  a 
viselkedésüket... De ha figyelem önö
ket, önök egészen másképp nyilvá- 
nulnak m eg mintha nem figyelném, 
ha meg nem figyelem magukat, akkor 
semmit sem tudhatok meg a viselke

désükben beállt változásokról. Hisz 
nagyon is jól tudják, a határozatlansá
gi reláció szerint, ha az atomi részecs
kék impulzusát... Nem értik? Hja, 
persze, maguk nem fizikusok. Már el 
is felejtettem, kérem... Na, a viszontlá
tásra!

MIND (halkan) A  viszontlátásra.

Második jelenet
Most, ahogy magukra maradtak, fedezik 
fel tulajdonképpen egymás jelenlétét. 
Mindenki mindenkin végighordozza a te
kintetét. Ismeretlennek tűnnek egymás 
számára.

HANS CASTORP Megvallom, a teljes 
zavar állapotába kerültem.

FUNES Kiindulásnak a legmegfele
lőbb állapot.
RIEUX DOKTOR Azt hiszem, nincs 
amiért különösebben zavarba esnünk.

FUNES Csak egy kérdést tegyen fel 
magának, úgy kapásból, és máris oda 
fog jutni.

HANS CASTORP Én már a harmadik 
kérdésnél tartok. Csak úgy, kapásból 
tetter i fel mind a hármat. Áz első: Kik 
önök' A második: Önök tudják-e, ki 
vagyok én? A harmadik: Hogyan ke
rültünk ide?... Ismétlem: Valaki meg 
tudná-e mondani, ki vagyok én?

HANS CASTORP Legalább minden
ki tudja-e saját magáról, hogy kicso
da?

MIND (Nem egészen egyszerre) Igen.

FUNES Bemutatkozunk egymásnak, 
s máris van egy közös alap, amelyről 
ki lehet indulni... Én tudom, ki vagy 
te, te pedig tudod, ki vagyok én. Ha 
ezt a maga mélységében átlátnánk, 
szükségtelen lenne tovább menni.

HANS CASTORP Akkor kezdhetjük 
is, uraim. Remélem, a sorrenden nem 
veszünk össze. (Funeshez) Kezdjük ta
lán önnel. Úgy látom, sok mindenről 
van már véleménye, valószínű, saját 
magáról is sokat tud.

FUNES (enyhe meghajlással) Funes va
gyok, Borges egyik  novellájából. 
Gyermekkoromban "időmérő Funes- 
nek" hívtak, mivel a nap bármelyik 
szakában percnyi pontossággal meg 
tudtam mondani az időt. Sokat ugrat
tak, próbára tették rengetegszer a ké
pességem et, amíg m eggyőződtek, 
hogy én vagyok a pontos idő, és hoz
zám kell igazítani még a legpontosabb 
órákat is... Egyelőre ennyi...

Tanácstalanság, mindenki másvalakire 
vár.

HANS CASTORP Hans Castorp, 
Thomas Mann Varázshegyéből. Áz 
unokaöcsémet meglátogatni jöttem 
fel a Svájci Alpok egyik tüdőszanató
riumába. Érkezésem után pár nappal 
kiderült, hogy nem vagyok egyszerű 
kívülálló, s mint beteg örökre itt fent 
maradtam. Orvosaim szerint külön 
tehetségem van a betegséghez.
RIEUX DOKTOR Bemard Rieux a ne
vem. Elég ha annyit mondok, hogy 
mint orvos éltem át, Camus jóvoltá
ból, az orani pestist.

GRÓH DOKTOR Én közönséges be
tegeket műtöttem éveken keresztül, 
míg egy napon rá nem ébredtem arra, 
hogy a világon a legfontosabb: az em
beri melegség. Attól kezdve, minden 
pillanatban, csak melegségre vágy
tam. Kollégáim ezt megérteni nem 
tudták és beszállíttattak az elme- ^  
gyógyintézetbe... El is felejtettem  
mondani, Örkény fejéből pattantam ki 
és Gróh a nevem.

RIEUX DOKTOR Elnézést, hogy  
megszakítom a bemutatkozás sorát, 
de az emberi melegségről én is sokat 
tudnék mesélni... (Körülnéz) Ki követ
kezik?
SZINDBÁD (■/osefk.-liűz) Tessék csak, 
uram, ön a fiatalabb, de én igazán rá
érek.

JOSEF K. Franz Kafka Josef K.-nak 
keresztelt el, és ő indíttatott eljárást 
ellenem.

SZINDBÁD És mivel vádolják?

JOSEF K. Na látja, itt van a nagy bök
kenő. Évek óta egyebet sem csinálok, 
csak ügyvédtől ügyvédig szaladgá
lok, törvénybírók bizalmába férkőz
tem, és még mindig nem tudom, mi a 
perem tárgya.

SZINDBÁD Ez így, első hallásra, elég 
furcsának hangzik, de azért különö
sebben ne törje magát. Van egy pesti

MIND Nem.
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ügyvéd barátom, aki peres ügyekben 
nem ismeri a lehetetlent... Az Istennek 
nincs az a pere, aminek ne tudná ki
tömi a nyakát

JOSEF K. Én már mindent megkísé
reltem, de nincs remény.

SZINDBÁD Bízza csak rám. A részle
teket majd később...
JOSEF K. De uram, rajtam már az 
ítéletet is végrehajtották.

HANS CASTORP Mi volt az ítélet?

JOSEF K. Borotva. A torkomat borot
vával..
SZINDBÁD Ez már aztán hihetetlen. 
Az ember még azt sem tudja, mi a 
bűne, s csak úgy nekiesnek borotvával 
a torkának... Ezután százszor is meg
gondolom, melyik borbélyhoz térek 
be... De azért csak ügyes volt, uram, 
hogy ki tudott siklani a kezük közül.

JOSEF K. Még azt sem mondhatom, 
hogy ügyes voltam. Úgy mentem a 
kivégzés helyére, mint a marha a vá
góhídra... Nézzék csak a nyakam. (Ki
gombolja az inggallérját. Köré gyűlnek, 
mindenki a nyakát bámulja.)

RIEUX DOKTOR A vágás helye ala
pos anatómiai ismeretekre vall.

GRÓH DOKTOR De egyharmada-is 
három emberrel végzett volna.

RIEUX DOKTOR (töprengve) Teljes
séggel érthetetlen. Egy ilyen vágás 
után élet nincs.

Mindenki csodálkozik. Maga Josef K. is 
érteden arcot vág.

FUNES Egy tényezőt számításon kí
vül hagytak. Josef K. regény hős, és 
egy regényhősnek az író sohasem  
vághatja át úgy a' torkát, hogy abba 
haljon bele. őket nem az író öli meg, 
hanem az olvasókként számításba jö
vő emberek unalma, közönye.

SZINDBÁD Ha a vágás nyomát nem 
láttam volna, azt mondanám, értem, 
de így... Na, de mindegy, ha csak ezt 
az egy dolgot nem értenénk. De men
jünk tovább! (Dr.Murkéhez) Ki ön, ha 
szabad érdeklődnöm?

DR.MURKE Dr.Murke. Fontosnak 
tartom megjegyezni, hogy nem a test, 
hanem a lélek tudományából dokto
ráltam. Heinrich Böll egy rádiószer
k esztőségb e h elyezett el, ahol a 
magnószalagra vett szövegeket ollóz
tam össze, hogy valahogy elviselhető
vé váljanak a hallgatók számára... Ne 
haragudjanak meg, de a magnómat 
már az elején bekapcsoltam, és min
dent felvettem, amit eddig mondtak.

JOSEF K- Úgy látszik, itt is terhelő 
adatokat gyűjtenek ellenem.

DRMURKE N e izgassa magát, ki
mondottan magánkíváncsiságból csi
nálom  az eg észet... Én már rég 
rájöttem arra, hogy az emberek beszé
dében nem az a lényeges, amit fenn
hangon kimondanak, hanem az, amit 
elhallgatnak. A szövegekből kivágom 
a hallgatásokat, és azokat gyűjtöm 
össze... Már több tekercs csendet gyűj
töttem. Az itt elhangó beszédből is 
csupán ez érdekel.

JOSEF K. De könnyen megtörténhet, 
hogy a bíráim a hallgatásaimat, a 
csendjeimet is ellenem fordítják.

DRMURKE Legyen nyugodt, a sza
lagjaimat senkinek sem szoktam kiad

ni. Ha ragaszkodik hozzá, az ön 
csendjeit leválasztom a többiekéről, és 
a rendelkezésére bocsátom.
JOSEF K. Köszönöm. így most már 
ebben az egy vonatkozásban bizton
ságban érzem magam.

SZINDBÁD Én maradtam a végére... 
Szindbád vagyok. Ez a név már önma
gában is eleget mond.
HANS CASTORP Ó, igen. Hazár af- 
száne! Gyermekkoromban imádtam 
az Ezeregyéjszaka meséit... Tehát on
nan jött?

SZINDBÁD Ó, dehogy! A Krúdy-féle 
Szindbád vagyok.

FUNES Valami rémlik nekem erről a 
Krúdyról. De mi is?

SZINDBÁD Fiatal koromban úgy 
döntöttem, ezt a nevet veszem fel. 
Nem tagadom, a választásom nem 
volt véletlen, a természetem kimon
dottan szindbádos.

Csend

HANS CASTORP Elnézésüket kérem 
néhány percre, ugyanis ma még nem 
lázmérőztem, és úgy érzem, hirtelen 
felugrott a lázam. (Zsebéből lázmérőt 
húz elő, a végét a nyelve alá dugja, ajkával 
összeszorítva tartja. Végigdől az egyik 
ágyon, és gyakorlott mozdulatokkal cso
magolja be magát. Pontosan úgy, ahogy 
Thomas Mann leírta: először a takaró bal 
száét hajtja magára, utána lábfejére hajtja 
fel a végét, majd a jobb felőli sávot csapja 
magára)

Mindenki magához tér, mintha elveszített 
önmagukat találták volna meg. Tunes fel
fekszik egy ágyra, mozdulatlanul bámidja 
a barlang mennyezetéi. Dr.Murke a be
mutatkozás szövegeiből hallgat vissza a 
magnóján, a csend helyeit keresi a szala
gon. Szindbád leül, cigarettára gyújt, lelke 
messzire repül. Josef K. az egyik fiókból 
vastag iratcsomót vesz elő, sétálva magol
ja az első oldalt. Néha-néha félhangosan 
ism ételgeti: "Ártatlanságom bizo
nyítására a következőket hozom fel: 
először..." GroTt doktor fázós kezeit dör
zsöli, majd úgy dől a barlang falának, 
mintha az csempekályha lenne. Rieux dok

tor fehér köpenyt vesz elő a szekrényből, 
magára ölti, sztetoszkópot akaszt a nyaká
ba, és kezdi is a vizsgálatot.

RIEUX DOKTOR (Gróh doktorhoz kö
zeledve) Van valami különösebb pana
sza?

GRÓH DOKTOR Semmi, kérem. A 
term okokszom  kiválóan  szele i, 
egyenletesen adja ki a meleget. (Meg
simogatja a háta mögötti falrészt.)

RIEUX DOKTOR Mi az a termo- 
koksz?

GRÓH DOKTOR Szívesen megis
mertetem ezzel a csodával... Az egyik 
volt páciensem, aki mesterségére néz

ve kályhás volt, rakott a lakásomban 
egy termokokszot. Ez a termokoksz 
egy olyan kályha, amit ha ősszel be
gyújt az ember, egészen tavaszig ég 
benne a tűz. Csak pontosan, megsza
bott időben rá kell dobni egy kis sze
net. És egyfolytában és egyenletesen 
sugározza ősztől tavaszig a meleget... 
Nem csodálatos?

RIEUX DOKTOR De igen... Csak azt 
nem értem, mit találtak ebben az or
voskollégái kivetnivalónak?

GRÓH DOKTOR Azt még elviselték, 
hogy állandóan dicsértem nekik a ter- 
mokokszomat, azt is, hogy többször 
ajánlottam nekik, a lakásukba rakas
sanak föltétlenül egy termokokszot, 
de az újításomat már nem tudták le
nyelni.

RIEUX DOKTOR Milyen újításról 
lenne szó?

GRÓH DOKTOR Úgy kell újjá terem
teni a világot, hogy ne a termokoksz 
legyen a szobában, hanem a szoba, a 
világ összes szobája, maga az egész 
univerzum legyen a termokokszban... 
Képzelje csak el, építenénk egy akkora 
termokokszot, amibe beleférne az 
egész világegyetem. Az egész világot 
folytonos és egyenletes meleg járná át. 
Nem lenne egyeüen olyan ember, aki 
valamüyen irányból hideget érezne. 
Érti, mire gondolok?

RIEUX DOKTOR Most már kezdem

érteni.
GRÓH DOKTOR Na végre! Maga az 
első ember, aki megértette az elképze
lésemet.

RIEUX DOKTOR És úgy érzi, most és 
itt, közöttünk meleg van?

GRÓH DOKTOR Természetesen, hi
szen a termokokszom kiválóan szelei. 
(Megsimogatja ismét a barlang oldalát) 
Csak kint vannak bajok, uram. Egész 
térségeket átjár a fagy, és akik fújják a 
hideget, nagynevű politikusok, állam
fők lesznek. S engem, aki meleget 
akartam, becsuktak a bolondokházá
ba... Nem fordítva kellene ezt is elren
dezni?
RIEUX DOKTOR Van igazság abban, 
amit mond, kolléga... Egyelőre nem 
ígérhetek egyebet, csak azt, ha alább
hagy a termokokszában a tűz, szóljon 
csak nekem, s a hibát azonnal kijavít
juk.

GRÓH DOKTOR Köszönöm, bár 
nem hinném, hogy a termokokszom 
működésében zavar állhatna elő.
RIEUX DOKTOR (Funes ágyához lép
ve) És ön, hogy érzi magát?

FUNES Az állapotom  konstans. 
Gyermekkoromban a ló levetett a há
táról, azóta mozdulatlanul, nyomorék 
módjára fekszem.

RIEUX DOKTOR Segítek, próbáljon 
legalább felülni... Annyi szabad
ságunk csak van, hogy a párnánkat 
úgy helyezzük el, ahogy akarjuk. (Ne
hezen, körülményesen ülteti fel Funest)

FUNES Köszönöm. Most mégis csak 
másképp látok rá a világra.

RIEUX DOKTOR Nehéz lehet az éle
te, Funes.

FUNES Ezt egyáltalán nem mondhat
nám. A balesetnek volt egy olyan lelki 
következménye is, ami mindenért 
kárpótol. Az eséstől a memóriám egy
szerűen határtalanná vált.

RIEUX DOKTOR Mit ért az alatt, 
hogy "határtalanná'?

FUNES Úgy, ahogy mondom. Lehet, 
egy példán keresztül jobban meg fogja 
érteni. Képzelje el, én minden erdő 
minden fájának minden levelére em
lékszem. Ráadásul annyi kiadásban, 
ahányszor észleltem vagy elképzel
tem... Tudom, közönséges emlékezet 
birtokában ezt még elképzelni is lehe
tetlen. Gondoljon csak jól bele, több 
emlékem van, mint amennyit az em
berek emlékezete együttvéve a törté
nelem  folyam án rögzített. 
Mondhatom ezt még most is, annak 
ellenére, hogy amióta ide kerültem, a 
memóriámnak csak az ezredrésze ma
radt meg... De ennek ismét csak örülni 
tudok, amíg az emlékezőképességem 
teljes fényességével ragyogott, a rész
letek megölték a gondolkozásomat. A 
tudatomban nem maradt hely a fogal
mak számára. Borges tulajdonképpen 
nagyon kegyes volt hozzám, amikor 
azt írta rólam, hogy a gondolkodást 
nem lehetne erős oldalamnak tekinte
ni. Finoman csak azt jegyezte meg, 
hogy képtelen vagyok platói eszmék 
felfogására. De itt némileg megválto
zott a helyzet... Ámuldozik, doktor 
úr?

RIEUX DOKTOR Az igazat megvall- 
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va, igen.

FUNES Amióta viszont itt vagyok, a 
memóriám rohamosan kezdett romla
ni, hol ezt, hol azt a területét lepi el a 
sötétség. Ilyenkor azonban úgy csil
lognak a fogalmak a tudatomban, 
mint csillagok az égen.

RIEUX DOKTOR Ha olyan különle
ges a gondolkodása is, mint az emlé
k ező k ép esség e , akkor m eglep ő  
összefüggések  villanhattak fel ön 
előtt.

FUNES Gondolataim eredetisége fe
lől csak mások dönthetnek... De, dok
tor úr, fogalmazódott-e meg önben a 
kérdés, hogy mi voltaképpen hol is 
vagyunk? Es talált-e a kérdésre leg
alább egy homályos, sejtelmes vá
laszt?

A kérdésre mindenki felkapja a fejét. Most 
derült ki, hogy miközben mindenki saját 
magával törődött, ez a kérdés is foglalkoz
tatta őket. Funes ágya felé közelednek.

RIEUX DOKTOR Amikor a konyak 
után kutattam, akkor ötlött fel először 
bennem ez a kérdés. Másodszor ak
kor, amikor Hans Castorp fogalmazta 
meg kérdéseit. Ugyanakkor azt is be
láttam, nehéz lenne a választ megta
lálni. A bemutatkozás végéhez sem 
értünk, amikor nyilvánvalóvá vált 
számomra, hogy időm a spekulációra 
kevés fog maradni. Mint orvosnak, itt 
is lesz éppen elég tennivalóm.

FUNES (a többiekhez) S önök közül 
valakinek van-e valamüyen elképze
lése arról, hogy hol vagyunk? Hiszen 
volt elég időnk gondolkodni, amíg a 
barlang falához voltunk rögzítve. 
Többen közülünk legalább húsz évet 
húztak ott le önmagukba süppedve.
JOSEF K. Szerintem a tárgyalóterem 
előcsarnokában vagyunk.

HANS CASTORP Sok mindenre gon
doltam, de megvédhető véleményem 
semmiről sem alakult ki.

FUNES Nekem lenne egy ötletem, de 
szeretném, ha végiggondolnák velem 
az egészet. Ha úgy érzik, hamis a fel
tevésem, fogalmazzák meg ellenveté
seiket, ha m eggyőzőn ek  tartják, 
erősítsenek meg a hitemben. Hangsú
lyozom, egyelőre magam sem vagyok 
százszázalékig meggyőződve az iga
zamról, de kilencvenkilenc százalékig 
igen.

HANS CASTORP Tiirelmeüenül vá
rom az előadását, Funes.

RIEUX DOKTOR Nagyon remélem, 
előadása nem lesz egy általam isme
retlen betegség tünetvázlata.

FUNES Amit állítok, tudatom teljes 
épségének a tudatában állítom.

RIEUX DOKTOR Ez még semmire 
sem bizonyíték, mert a legvadabb fan
tazmagóriák bölcsője fölött is ez a hit 
lebeg.

HANS CASTORP Fölöslegesen ne 
akadékoskodjon, Rieux doktor. Amíg 
mi semmit sem tudunk, ellenvetése
ket sem fogalmazhatunk meg. Hagy
juk Funest, mondja el, mire gondol, 
utána majd...

SZINDBÁD Most már az én fantázi
ámat is felcsigázták... Halljuk!

FUNES Induljunk ki abból, ami biz-
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tos: mindnyájan, kivétel nélkül irodal
mi alakok vagyunk. Mint ilyenek, el- 
vüeg három helyen létezhetünk; az író 
tudatában, a leírt szövegben és az ol
vasó tudatában. Ha nem csal az emlé
kezetem, az íróink mind meghaltak, 
és így marad két lehetőség.

HANS CASTORP Ezek szerint elveti 
egy általános szellem lehetőségét?

FUNES Kénytelen vagyok a magya
rázatomban nélkülözni, már csak 
azért is, mert engem Borges olyannak 
teremtett, hogy semmüyen érzékem 
nincs a platói eszmék iránt. S ha képes 
lennék is ezen a szinten mozogni, eb
ből még egyáltalán nem következne 
az, hogy a feltételezéseim igazak len
nének. Legfeljebb csak annyi, hogy ne
hezebben vagy sehogysem tudnának 
megcáfolni.

HANS CASTORP Elnézést a közbe
szólásért, folytassa csak onnan, ahol 
félbeszakítottam.

FUNES Tehát marad két lehetőség: 
vagy az irodalmi szövegekben léte
zünk, vagy egy olyan ember tudatá
ban, aki elolvasott minket. Az első 
lehetőség elesik két okból kifolyólag. 
Először: a művek betűje, szövege erő
sebben köt, mint a lánc, amivel itt a 
falhoz kötöttek, és a sorokban úgy
szólván holtan heverünk mindaddig, 
míg ránk nem pillant egy értelmes te
kintet. Másodszor: az egyik írásból 
nincs átjárás a másikba. Josef K. világa 
A per, a Hans Castorpé A varázshegy, 
a Rieux doktoré A pestis, hogy ne foly
tassam a sort. Itt pedig hét írásból lép
tünk ki és jöttünk össze, mégpedig 
anélkül, hogy bármelyikünk akarta 
volna. Ez másképpen nem eshetett 
m eg csak úgy, hogy egy olvasó ösz- 
szehozott itt minket. Láthatják, több

nyire olyan emberekként szerepelünk 
itt, amilyennek megálmodtak és meg
írtak bennünket.

HANS CASTORP Akkor azt is kelle
ne tudnunk, kinek a tudatában va
gyunk.
FUNES Ahhoz az egész tudatot át 
kellene látnunk, márpedig erre lehető
ségünk nincs. Kis részeivé váltunk 
egy nagy egésznek, és annak vagyunk 
alárendelve. Felülkerekedni az egé
szen nem tudunk... És itt kérném a 
segítségüket.
RIEUX DOKTOR Ha pontosan meg
mondja, miben segíthetnénk, akkor 
szívesen.

FUNES Arról lenne szó, hogy min
denki életében van egy-két olyan pil
lanat, amikor megadatik a lehetőség

hogy túllépve önmaga szféráján, rá
pillanthasson az egészre... Termé
szetesen  k i-k i a m aga módján: 
egyesek szokaüanul éles fogalmak, 
mások sejtelmek és megérzések for
májában. Az egész részletes átlátása 
végtelen időt igényelne, de nekünk 
csak pillanatokra nyílik lehetőségünk. 
A felvillanó kép az egész képéhez vi
szonyítva végtelenül szegényes, de a 
mindennapi tapasztalatainkhoz mér
ve végtelenül gazdag.

HANS CASTORP Sejtem, miről van 
szó, de szeretném, ha konkrétabban 
fogalmazná meg.

FUNES Konkrétabban megfogal
mazni nem lehet, de másképpen igen. 
Valószínű, voltak olyan pillanataik, 
amikor elég egyértelműen azt érezték, 
hogy nincsenek magukban, valaki 
magukon felül áll. Olyan valakiről 
lenne szó, aki elüt mindannyiunktól, 
és valahol mégis hasonlít ránk.

RIEUX DOKTOR Most már egészen 
világos, n dre gondol, de sok időt igé
nyel, amíg az ember megtalálja magá
ban azt a pillanatot.

FUNES Nem biztos, hogy mindnyá
jan át is élték ezt az élményt. De ha 
igen, akkor mondják el, kérem.

RIEUX DOKTOR Sokan csak a halál 
felvillanásakor élik át ezt az élményt

FUNES Lehet.
HANS CASTORP Sajnos, így is csak 
részeredményekhez jutunk.
FUNES Az igaz, de ha több részered
ményt összeadunk, lényegesen meg
változik a képzetünk az egészről... 
Mielőtt magukba néznének, elmon
dom, hogyan jutottam el az előbbi el
gondolásokhoz... Rieux doktornak 
említettem már, hogy annyira tökéle
tes emlékezőképességem volt, hogy 
magától el sem romolhatott volna. Es 
mégis, egyszer csak azt vettem észre, 
rohamosan csökken az emlék-készle
tem. Ahogy gyengül ez a képességem, 
mind többet gondolhattam arra, mi 
lehet ennek az elszegényedésnek az 
oka. Egyszer csak átláttam a helyzete
met: benne vagyok egy más léptékű 
memóriában, amelynek alá vagyok 
rendelve, s ahogy az gyengül, úgy ve
szíti az erejét az én képességem is... 
így jutottam el a felettünk álló tudat 
feltételezéséhez.
HANS CASTORP Felettünk álló tu
dat?

FUNES Lehet, hogy nem eléggé pon
tos a fogalmazásom, de mondhatom 
úgy is: létezik egy személy, aki ismer 
minket, tehát benne vagyunk a tuda
tában. megtörténhet, hogy most már 
túlságosan is leegyszerűsítettem a 
helyzetet.

RIEUX DOKTOR És végső soron ki 
lennénk szolgáltatva ennek a tudat
nak?

FUNES így gondoltam.

HANS CASTORP Azt tehet velünk, 
amit akar?

FUNES Lényegében igen. De olyas
mik is történnek velünk, amit ő nem is 
akar, és mégis megesik velünk. Még 
azzal sem vádolhatjuk őt, hogy szán
dékosan tordítana ki a bőrünkből... 
Sokszor olyan benyomásaim vannak, 
hogy ő maga sincs tisztában a saját 
tudatával. Lelke nagy részét olyan sö
tét borítja, hogy még tapogatózva sem 
tud tájékozódni benne.

HANS CASTORP Most kezdem csak 
megérteni, miért szenvedtem oly em
bertelenül csaknem tizenöt éven ke
resztül.

RIEUX DOKTOR Ha elmondja ne
künk is, talán könnyíteni fog a lelkén.

HANS CASTORP Hála Istennek, 
vagy annak a tudatnak, akiről beszé
lünk, most már túl vagyok rajta. Má
soknak jelentéktelennek tűnhet az 
egész, de számomra életbevágóan 
fontos volt... Képzeljék el, éveken át 
szerelmes voltam, mint ahogy most is, 
Madame Chauchat-ba, keresztnevén 
Qawdiába, akinek a nevét, érthetetlen 
módon, elfelejtettem. Hátralevő élete
met adtam volna oda azért, hogy csak 
egy percre eszembe jusson ez az áldott 
szó: Clawdia. Ébren és álomban csak 
ezt a nevet kerestem, és mégsem talál
tam rá. Már felhagytam minden re-
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ménnyel, amikor, úgy két hónappal 
ezelőtt, minden előzmény nélkül, be
ugrott ismét a tudatomba a "Madame 
Chauchat” és nemsokára rá a "Qaw- 

\ dia" is. Ezt mivel magyarázzák, ura
im?

RIEUX DOKTOR Ha az előző fejtege
téseket igazaknak vesszük, akkor ar
ról van szó, hogy hosszú évek után 
önt, Hans Castorpot ismét elolvas
ták... Fun es már említette, hogy baj 
van a minket megtartó memória kö
rül.

HANS CASTORP Erre gondoltam én 
is, csak kíváncsi voltam, talál-e a véle
ményünk.

JOSEF K. Vagy kétszer-háromszor 
határozottan úgy éreztem, mintha új- 
raszülettem  volna. M inden peres 
ügyem  ellenére frissebbnek, élén- 
kebbnek és... és pontosabbnak érez
tem magam. Utoljára mintha egy-egy 
megnyilvánulásomba humort kever
tek volna. Végtelen és sikertelen loho- 
lásaim közben többször azon kaptam 
magam, hogy félhangosan nevetek a 
saját nyomorúságomon... Ez is az új- 
raolvasással lenne magyarázható?

FUNES Minden bizonnyal.

SZINDBÁD Rengetegszer elfogott 
engem is egy olyan félelem, hogy a sok 
álmodozás végül is megártott az el
mémnek. Evek óta, álmodozások köz
ben, rám telepszik egy olyan sejtelem, 
hogy én, az álmodozó Szindbád nem 
is vagyok egyéb, csak álma valakinek. 
Mintha álmaimmal együtt csak álom
má foszlanék szét egy másik álomban.

FUNES Élesebb élménye nem volt, 
ami esetleg többet elárulna a tudat 
tulajdonosának személyéről?

SZINDBÁD (töprengve) Ha jól bele
gondolok, azt mondhatom, volt Len- 
ne egy gyönyörűszép emlékem, amit 
eddig nem tudtam hová tenni. Nem  
velem esett meg a történet, és mégis 
többször tér vissza, mint sok más ve
lem megesett história... Előre kell bo- 
csátanom , m ind ig  is im ádtam  a 
havazást, a hó fehérségét és a szépsé
gükkel elbűvölő nőket. Eddigi életem 
egyéb sem volt, csak rohanás egyik 
nőtől a másikig, és csendes visszatérés 
egy előbbihez. Mindezt csak azért 
mondtam el, hogy lássák, bizonyos 
dolgokra különösen érzékeny va
gyok.. Arról van szó, hogy egyszer, 
mint távoli kívülálló szemléltem vé- 
gig egy lány és egy fiatalember leválá
sát a társaságról, ó k  ketten messze 
elvándoroltak a puha, vastag hóval 
borított mezőben. Egyszer csak arra 
lettem figyelmes, hogy a fiatalember 
átöleli a lányt, fölemeli a hó fölé, hin- 
táztatja a levegőben, majd úgy dobja 
bele a hóba, hogy teljes hosszában 
majdnem átcsapott a lányon a fehér
ség. A hóba keretezett lány fekete haja 
szétterült a végtelen fehérségen, két 
szeme mint két apró ibolyacsokor ra
gyogott a napfényben, arca a lélek me
legétől vörösen tüzelt. És akkor a fiú 
fölé hajolt, és úgy föléhajolva, kiesett 
az időből... De ezt, kérem, ne jelképe
sen értsék A látvány számára meg
semmisítette az időt, a teret, az egész 
világot. Úgy érezte, a világgal együtt 
megsemmisült ő maga is. Számomra 
nyilvánvaló volt, hogy két percig bá
mult így lebénultan a semmibe, de ő 
nem tudhatta, mennyi ideig zuhant a 
sötétségben, mert az időn kívül volt. 
Amikor visszahullott az időbe, halvá-
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nyan örült, hogy él, majd úgy elszo
morodott, ahogy csak én szoktam.

Csend

HANS CASTORP Ön, mint kívülálló, 
mint láthatatlan harmadik észlelte 
mindezt. Én pedig, amikor kettesben 
maradhattam végre Qawdiával, nem 
tudtam megszabadulni attól a kelle
metlen érzéstől, hogy valaki kíváncsi
an, érdeklődve figyel bennünket. 
Kezdetben ösztönösen, később tuda
tosan is többször szétnéztem, de sehol 
sem tudtam felfedezni azt a ránk me
redő tekintetet. Qawdia mondta is 
egyszer, hogy úgy rendeltetett, ne
künk sohasem sikerülhet igazán ma
gunkra maradnunk.. Namármost, 
Szindbád elbeszélése azt sugallja, 
hogy mi képesek vagyunk olykor-oly
kor belelátni az ő életébe. Amit pedig

a láncok csörgése volt a legelviselhe
tetlenebb. Naponta újabb és újabb sze
m élyeket k ísértek  be, s m ire 
megszokhattuk volna a szomszéda
ink lélegzését, már vitték is tovább 
őket... Hová tűnt el az a rengeteg em
ber?

JOSEF K. A repedéseket két oldalt ala
posan szemügyre vettem, de onnan 
kifelé sehová sem vezet út. Egy lépés, 
és már a semmiben van az, aki innen 
küépett. Ellenkező esetben őrök állná
nak a kijárat előtt.

RIEUX DOKTOR Nem tévedek, ha 
azt állítom, hogy egy sorozatos kivég
zés színhelyén állunk.
FUNES Csak a 'kivégzés" kifejezést 
nem találom a legszerencsésebbnek. 
Én úgy mondanám, hogy a memória 
süánysága oltotta ki az itt megfordu-

én meséltem el, az az, hogy ő is képes 
éreztetni a jelenlétét a mi életünkben.

FUNES Végre eljutottak azokhoz a 
kérdésekhez, amelyek engem is izgat
nak, és más formában korábban már 
ki is mondtam.

JOSEF K. Én is elmondhatom, hogy 
bármennyire magányos volt eddig a 
küzdelmem az ártatlanságom bizo
nyításáért, mégis mindig úgy érez
tem, valaki állandóan követ, jön 
velem, és ő is az ártatlanságát szeretné 
elismertetni. A tárgyaláson el is mond
tam, hogy ami velem történt, csupán 
egy eset, amely jelzi, milyen eljárás 
folyik mások ellen is.

Csend

RIEUX DOKTOR Két dologról mind 
ez ideig mintha megfeledkeztünk vol
na. Az egyik bizonyára emlékeznek 
arra, amíg a falhoz voltunk láncolva,

lók életét.

RIEUX DOKTOR Azt már kitalálta, 
hogy miért hagyott pontosan minket 
életben?

FUNES Valószínű, beavatkoztunk az 
életébe, és ő beavatkozhatott a mi éle
tünkbe. Sorsunk valahol összefonó
dott... És mi lenne az a második  
tényező, amit eddig nem vettünk fi
gyelembe?

RIEUX DOKTOR Az, hogy önt spa
nyolul, engem franciául, Josef K.-t, 
Hans Castorpot, Dr.Murkét németül, 
Szindbádod és Gróh doktort magya
rul fogalmazták meg, és mi mégis ki
válóan megértjük egymást.

FUNES Igen, valóban így van, ugyan
azon a nyelven beszélünk. A spanyol, 
francia, német nyelvről lefordítottak 
minket magyarra. Úgy tudom, a ma
gyarok sokat és szívesen fordítanak.

RIEUX DOKTOR Sejtem, miért. A 
magyar kis nemzet, és valószínűleg 
úgy hiszik fiai, ha sokat fordítanak, 
jelentősen megnő a számuk. Úgy tart
ják, hogy általunk, lefordítottak által, 
erősebbek lesznek.

FUNES Tudja meg, ebben van valami 
igazuk.

Csend
GRÓH DOKTOR (elórejön) Tudják, 
mit mondott a legnagyobb magyar?

RIEUX DOKTOR Mit?

GRÓH DOKTOR Oly kevesen va
gyunk, mi magyarok, hogy még az 
ártatlanoknak is meg kell bocsátani.

SZINDBÁD Nem egészen így mond
ta.

JOSEF K. Mindegy, de nekem ez a 
mondás így nagyon tetszik. Ha tud
nám, hogy a magyarok betartják azt, 
amit a legnagyobbjuk mondott, iga
zán sajnálnám, hogy nem magyarnak 
születtem. Egyetlen esélyem lenne a 
felmentésre.

Csend

HANS CASTORP Hagyjuk a kitérő
ket, szerintem  okosabb lenne, ha 
összefoglalnánk mindazt, amit eddig 
sikerült megtudnunk róla.

FUNES Az eddigiek alapján elmond
hatjuk azt, hogy egy személy tudatá
ban vagyunk, aki...

SZINDBÁD ...szereti a havazást és 
lenyűgözi őt a női szépség...

JOSEF K. ...megtapasztalta azt, hogy 
ártatlanul is indíthatnak az ember el
len eljárást, és mód a védekezésre 
nincs...

HANS CASTORP ...akit érdekel az 
idő természete...

GRÓH DOKTOR ...aki melegségre 
vágyik...

DR.MUKKÉ ...aki szereti a csendet...

RIEUX DOKTOR ...aki belátta maga 
is, hogy mindenki fertőzött, és magá
ban hordja a véget nem érő veresé
get...

FUNES ...és magyar... Valamit felej
tettünk-e ki?

HANS CASTORP Nem hiszem, az 
összefonódásból ezek következnek.

FUNES Gondolom, abban egyetér
thetünk, hogy világunk, ha nem is a 
legjobb vüágok egyike, de nem is ne
vezhető a legeslegrosszabbiknak... 
Amíg ő él, itt nyugodtan meghúzhat
juk magunkat.

HANS CASTORP S ha meghal?

FUNES Akkor vele veszünk mi is. De 
egyelőre nem kell ettől tartani, alig 
lépett a középkorúak sorába.

JOSEF K. Azt sohasem tudni, mikor 
hajtják végre az ítéletet. Harmincadik 
születésnapomon tartóztattak le en
gem is.

RIEUX DOKTOR Egy infarktus is 
bármikor végezhet vele. Ebben a kor
ban elég gyakori.

SZINDBÁD Mondjanak akármit, én 
egykönnyen nem tudok beletörődni 
abba, hogy meghaljak... Engem még 
sok ismeretlen nő vár, és sok szeretett
» > » > » >
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nő visszavár.

FUNES Nem kell olyan tragikusan 
felfogni a helyzetet Am i evilági halá
lunk nem minden lehetséges élet lezá
rása. Itt meghalunk, de más olvasók 
tudatában tovább élünk.

HANS CASTORP De így, többé-ke- 
vésbé eltorzulva, ahogy ebben a tu- 
datban élü n k , egyszer iek  és 
megismételhetetlenek vagyunk. Szá
momra az nem vigasz, ha valahol 
máshol, valamilyen más formában to
vább élem az életem. Az az élet már 
nem ez az élet... S ami a legfontosabb: 
nem szeretném valahol máshol Claw- 
diát ismét elveszíteni.

JOSEF K. A torkom elmetszése végső 
soron nem jelentette a megsemmisü
lésemet, és most azt mondja Funes, 
hogy egy másvalaki halála az én halá
lomat jelenti. Saját magamért sem tu
d ok  e leg e t p ereln i, h ogyan  
perelhetnék valaki másért is. Bíráim 
akármikor feltehetik a kérdést, hogy 
egyáltalán mi közöm a más peréhez, 
ítéletéhez.
RIEUX DOKTOR Funes, lássa be, 
vannak emberek, akik egyszerűen 
nem hajlandók meghalni. Még a halál 
gondolatát sem szokják meg, ahogy 
én sem szoktam meg a halál látását, 
pedig rengeteg embert láttam kimúl
ni.
FUNES Mondja ki nyütan a gondola
tát, Rieux doktor. Mire gondolt tulaj
donképpen?

RIEUX DOKTOR Arra, hogy ami 
megkísérelhető, azt meg is kell kísérel
ni.
FUNES Éspedig?

RIEUX DOKTOR Amíg nem késő, ki 
kell innen szabadulnunk.

FUNES Kijutni innen elég körülmé
nyes lenne... Nem vették észre, hogy 
egy furcsa labirintusban vagyunk? 
Nem is egyszerűen labirintus, hanem 
labirintus-rendszer. Ha kijutnánk eb
ből a labirintusból, egy még bonyolul
tabba kerülnénk. Minden labirintus 
kijárata egyszersmind egy még poko
libb bejárata... Csak az Isten tudná 
megmondani, van-e egy olyan kijárat, 
ami csak kijárat lenne.

JOSEF K. Ha bizonyíték arra nincs, 
hogy valahol kijárat nincs, én is azt 
mondom, el kell indulni.

RIEUX DOKTOR Valamilyen cselve
téssel csak túljárunk az eszén. Elvégre 
itt egyikünk sem tökfilkó.

Csend

FUNES De ahhoz a feltevésemhez 
mit szól, doktor űr, hogy amit most 
mondott, azt nem is ön gondolta, ha
nem ő... Ha a feltételezésemet nem 
tudja megcáfolni, akkor elég kellemet
len helyzet állhat elő. Ha igaz, amit 
gondolok, akkor egyet sem léptünk, s 
máris lelepleztek.

RIEUX DOKTOR Fölöslegesen bo
nyolítjuk a dolgokat.

FUNES Ellenkezőleg: leegyszerűsít
jük, amennyire szükséges.

HANS CASTORP Akkor mutasson 
fel egy más, egyszerűbb lehetőséget.

DR.MURKE Véleményem szerint

csak az ő akaratából juthatunk innen 
ki. Ha ő nem exteriorizál minket, ak
kor véglegesen itt szorultunk.

FUNES Nem hiába hallgatott eddig, 
Dr.Murke. Valóban ez a helyzet, más 
lehetőséget én sem látok.

SZINDBÁD Szeretném, ha lefordíta
nák magyarra is, amit gondoltak.

DR.MURKE Mondtam már róla, 
hogy szereti a csendet, különben én 
nem lennék itt. Következésképpen be
szélni csak keveset szeret, és még csak 
abban sem reménykedhetünk, hogy 
valakinek tűrhető részletességgel el
beszélné, ami tudatában lezajlik. 
Önállósulni másképpen nem tudunk, 
csak úgy, ha leír minket. Csak ha pa

pírra vet, akkor jutunk ki innen. 

Csend

HANS CASTORP Most nem jegyzi 
meg, Funes, hogy ezt nem is Dr.Murke 
gondolta, hanem ő?

FUNES Egyre inkább erősödik ben
nem a meggyőződés, hogy ami min
ket foglalkoztat, az köti le most az ő 
gondolatait is.

RIEUX DOKTOR Úgy érti, hogy most 
ő arra gondol, hogy leírja ezt a mi 
vüágunkat?

FUNES Igen. Pontosan erre gondol
tam, és azt hiszem, nem is kell sokáig 
vámunk, már fogalmazza magában, 
amit le szeretne írni. Amit még gondo
lok, azt, szépen kérem, ne kény
szerítsék ki belőlem.

Hosszú csend

Harmadik jelenet
Hang tölti ki a barlang terét. Erőssége 
közepes, inkább felkérő, mintsem felszólí
tó. A felkérésre mindenki lelkesen arra a 
helyre szalad, ahol állt akkor, amikor Cen
zor magukra hagyta őket.

HANG Szereplők: Josef K.

Hans Castorp 

Rieux doktor 

Funes 

Szindbád 

Gróh doktor 

Doktor Murke 

Cenzor

Cenzor átszalad a színen. Átoíllanásával 
elvágja a lelkesedést. Cenzor eltűnése után 
fedezik fel tulajdonképpen egymás jelenlé
tét. Ismeretlennek tűnnek egymás számá
ra.

HANG Hans Castorp.

HANS CASTORP Megvallom, a teljes 
zavar állapotába kerültem.

HANG Funes.

FUNES Kiindulásnak a legmegfele
lőbb állapot.

HANG Rieux doktor.

RIEUX DOKTOR Azt hiszem, nincs 
amiért különösebben zavarba esnünk.

HANG Funes.

FUNES Csak egy kérdést tegyen fel 
magának, úgy kapásból, és máris oda 
fog jutni.

HANG Hans Castorp.

HANS CASTORP Én már a harmadik 
kérdésnél tartok. Csak úgy, kapásból 
tettem fel mind a hánnat. Az első: Kik 
önök? A második: Önök tudják-e, ki 
vagyok én? A harmadik: Hogyan ke
rültünk ide?. Ismétlem: Valaki meg 
tudná-e mondani, ki vagyok én?

HANG Mind.

MIND Nem.

HANG Hans Castorp.

HANS CASTORP Legalább minden
ki tudja-e saját magáról, hogy kicso
da?

Káin és Ábel

HANG Mind.

MIND (nem egészen egyszerre) Igen. 

HANG Funes.

FUNES Bemutatkozunk egymásnak, 
s máris van egy közös alap, amelyről 
ki lehet indulni... Én tudom, ki vagy 
te, te pedig tudod, ki vagyok én. Ha 
ezt a maga mélységében átlátnánk, 
szükségtelen lenne tovább menni.

DOKTOR MURKE Egy pillanat, ura
im! Ezt a szöveget én már szó szerint 
szalagra vettem... Mi lenne, ha szöveg 
nélkül játszanánk tovább a szerepün
ket?... Istenem, csodálatos lenne!... 
Szalagra vehetnem a tudat csendjét. 
Ez még senkinek sem sikerült... Te
gyék meg értem, uraim! Legalább a 
bemutatkozás szövegét hagyják el... 
Meglátják, önök is gyönyörködni fog
nak benne.

HANG (halkabban) Hans Castorp. 

HANS CASTORP.................................

...(Funeshez).

HANG Funes.

FUNES (enyhe meghajlással....

Tanácstalanság, mindenki másra vár. 

HANG Hans Castorp.

H A N S CASTORP .............

HANG Rieux doktor.

RIEUX DOKTOR

HANG Gróh doktor.

GRÓH DOKTOR >-

b

HANG Josef K.

JOSEF K.

HANG  D oktor M urke

DOKTOR MURKE

HANG Szindbád.

S Z I N D B Á D

A barlang bejárata előtt lehull a

Függöny
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HELIKON

ÚJ LEMEZEIMET HALLGATOM 73.

Akkor még becsülete volt a szónak!
------------- --------------------

ncóüyEX—
Öt Melódia-lemezt kaptam 

ajándékba, 1981-es kiadás. Érde
kes és mondhatni, hogy hasznos 
sorozat darabjai. Négy közülük 
nagy karmesterek régvolt pro
dukcióit kelti életre. Ezeknek egy 
része még a húszas évek elején 
készült felvételek rekonstrukció
ja, másik része időben hozzánk 
közelebbi időszak szülöttje: az 
ötvenes évekből őriz emlékezetes 
hangversenyeket. A sorozat an
gol nyelvű dme is előkelő csen
gésű: THE WORLD'S LEADING 
INTERPRETERS OF MUSIC

A szép kivitelezésű lemezborí
tó is csalogatja a lemezbarátot. 
Mindennek ellenére idegenkedve 
fogtam kezembe új "szerzeménye
imet". Taszított a Restauration szó 
— afféle zörgő, színtelen, sápadt 
hangfelvételek emlékét idézi —, 
no meg a dátumok: 1920, 1927, 
1930. Mit is tudhatott produkálni 
az akkori hangrögzítés? És külön
ben is: az akkori előadások egy más 
zenei világot, felfogást, ízlést tük
röznek, mindez már végérvénye
sen a múlté. Hol vagyunk mi már 
ezektől a kezdeti technikai botla- 
dozásoktól? minek újra élni egy 
már letűnt, ellentmondásos kor 
zenéjét — és pláne — előadómű
vészetét? — tolakodnak elő a sű
rűn sorjázó kérdések. Bevallom, 
még bosszankodtam is egy kicsit: 
ennyi erővel nem lehetett volna 
új, technikailag tökéletes felvéte
leken világgá szórni mai nagy el- 
őadóink m űvészetét, mai, 
korszerű muzsikálását, a mi ze
nei ízlésünk szerint? Századunk 
második felében rengeteg ragyo
gó dolog született a sok sávos 
sztereó-felvételektől a lézersu
gárral "olvasott" lemezkorongo- 
ldg, a tudományos igényességű, 
mikroszkopikus partitúra "olva
satoktól" a komputeres kodifiká- 
dókig. A régi muzsikálás ma már 
csak kor- vagy néha kórtörténeti 
dokumentum. Félre is tettem a 
lem ezeket. Majd, valam ikor 
meghallgatom Henry WOODot, 
Franz SCHALKot, Kari MUCKot.

De nem így rendeltetett!
Sok ember, sok zene, sok zaj 

utáni fáradtságomban felfrissü
lést kívánva "tévedtem" új leme
zeim közé. Nosza hallgassuk 
meg Erich KLEIBERt a stuttgarti 
Filharmonikusokkal, 1955. de
cember 31-én az Eroicá t vezényel
te, és a felvétel nyilvános 
hangversenyen készült a mai, 
szokásos retusok nélkül. Hadd 
lám, mit is tudtak akkoriban MO- 
NOként nyújtani a lemezbará
toknak? Hiszen mi akkor még 
csak hírből ismertük a magneto
font és csak később kötöttünk ba
rátságot a mázsás súlyú első 
ilyen gépekkel.

3 P H X  K J 1 A M 5 E P
És megzendül az Eroica két 

hatalmas kezdőakkordja. Nem üt 
a hangzás, nem csapkod, nem 
akar eget-földet rengetni. Egy
szerűen csak forte negyedhang 
staccato jelzéssel. Ez az előadás 
nem akar több lenni, mint a par
titúra, nem akarja önmagát sem 
túldimenzionálni — villan belém 
a felfedezés. Ettől kezdve már 
csupa fül és lélek vagyok, együtt 
lelkesedem, együtt panaszko
dom, együtt lélegzek, együtt har
colok a zenével. A fafúvók dolce 
piano motívumai mélyen meg
hatnak. A melléktéma könyörgé
se szívbemarkoló. A crescendo 
tényleg emelkedés, visz magá
val, sodor előre, nem tehetetlenül 
vergődő nekirugaszkodás. A be- 
ethoveni jellegzetes sforzatók 
nem bárdolatlan "odaütések", ha
nem elektromos áramimpulzu
sok. Itt m inden IGAZ! Itt 
nincsenek idézőjelbe tett gondo
latok, itt mindennek tisztessége, 
becsülete van: A ZENE ÖNMA
GÁT BECSÜLI MEG. Az szólal 
meg, ami a zenében benne van, 
filozofikus háttér, két- és többér
telműségek polifon lármája nél
kül. Ironikus háttértaktikázások, 
esetlen groteszkkedések hálója 
sem feszül a zene fölé.

Egyszer még volt mindennek 
tisztessége, a kimondott szónak 
és a megszólaló hangnak, a felraj
zolt vonalnak. Hát ez a mi fejlő
désünk, a kétes gondolatok, a 
hamis gesztusok, a mérgező hi
valkodás dzsungele? Erre va
gyunk oly büszkék? Hiszen mi 
újra és újra kiűzzük magunkat a 
Paradicsomból.

Az Eroica gyászindulójával 
siratom elvesztett (zenei) boldog
ságunkat.

TERÉNYI EDE

A  római hódítással szemben már Makedónia s Görögor
szág is keletként viselkedett... A latin hódítás nyugaton teljes 
volt: Galliában száz évvel Cézár után latinul beszéltek... Illíria 
keleti határán azonban csak a kard ért túl, a latin mint az 
uralkodók és jogászok nyelve uralkodott... Kard, szellem, val
lás: ebben a sorrendben terjeszkedett ki Kóma a világra... De a 
civilizáció, ha csakaz, éppen mert átvállalja gondjaink jórészét 
s rendezi körülményeinket, magára hagyja lelkünket... Ez ma
gyarázza meg Egyiptom, Szíria, Perzsia vándor vallásainak 
sikerét az isten-éhes birodalomban. (Németh László: Töredé
kek Róma utódaiból.)

Nemrégiben egy társaságban valaki szóba hozta Áthoszt 
és azt mondta róla, hogy az egy sziget, amelyen magas hegy 
emelkedik, tetején kolostor van, és abban élnek a baziliták. Jó 
példa ez az orthodoxiával kapcsolatos tájékozatlanságra... A 
"bazilita" megjelölés kifejezetten nyugati eredetű, csak nyuga
ton használatos, és arra való, hogy a keleti szerzeteseket beso
rolja a nyugaton ismert szerzetesrendek sokaságába... Ezek 
analógiájára használják nyugaton az orthodox szerzetesekre is 
a bazilita elnevezést, ami keleten azért is felesleges, mert az 
orthodox egyháznak csak egy szerzetesrendje van. (Rapcsányi 
László: Athosz.)

Másutt is van kolostor; a Meteoratól nem messze van 
Áthosz, s ennek jellege egészen keleti. Kis-Ázsiában is van elég. 
Tibetben egész kolostorvárosok vannak. De sehol a földön 
nincs meg ez a kihívó felülemelkedés s ez az arcátlan elvonu
lás... A kolostorban félig meghülyült, koszos emberek laknak, 
egy-két tanítvánnyal, akiknek vallásos gyakorlatai sokkal job
ban hasonlítanak a pápuák babonáihoz, mint a keresz
ténységhez... Meteora megértéséhez az első lépés: a Balkán 
szelleme. Mindaz, amit Bizáncban alkottak — hallatlanul kifi
nomult, kényes, bonyolult életrend: példátlan képmutatás, 
magasrendű romlottság, ördögi ceremónia, kenetteljes züllött- 
ség, esztelenül kegyetlen hatalom és aranyéhség — mindez 
lekerült olyan néprétegbe, amely még csak nem is volt barbár, 
mert a népek a Balkánra nem akkor kerültek, amikor még 
olyan vadak voltak, mint a musztángok. Népcsonkok voltak 
ezek, szétrobbant népszilánkok, éspedig sajátságosán metsző 
élekkel bíró repeszdarabok, amelyek még ezer év alatt sem 
csiszolódtak le, s ezek a repeszdarabok máig sem tudtak egy
séges néppé összeforrni. A világtörténet legférgesebb és leg- 
züllöttebb életrendje ide került, ebbe a vegyes csőcselékbe, a 
néptöredékek e szemétdombjára... A Balkán nem a magaskul
túra és a barbárság egybeolvadása, mint amilyen az volt, hogy 
a vad görögök s a virágzó földközi-tengeri világ egyesült, vagy 
ahogy a népvándorlás legtöbb népe és Róma találkozott. A 
tiszta vadság és a tiszta kultúra rokon végletek: ezért illenek 
össze és vonzzák egymást. Itt nem volt szó sem magaskultú
ráról, sem barbárokról. Amiről szó volt, az a földön páratlanul 
álló elaljasodási járvány állandósulása, amit bizantinizmusnak 
hívnak, és a történet szélviharaitól egy félsziget sarkában 
összesodort, csonka törzsek találkozása, valószínűleg azért, 
mert ezek is így vonzották egymást és így illettek össze... A XV. 
század közepén, amikor a mohamedánok Bizáncot elfoglalták, 
úgy látszott, hogy a görög császárság mindörökre eltűnt... Száz 
év se múlt el, és Bizánc szelleme hatását máris éreztette. Az 
állandósult elaljasodás a muzulmánságot is kikezdte. A bizánci 
lápban az egész mohamedán birodalom kezdett elsüllyedni... 
Összeforrhatnak egészséges és ép néprészek, tagok, törzsek, 
de cafatok nem. Amohamedánság a Balkánon csődöt mondott, 
mint ahogy itt csődöt mondott volna Julius Caesar, Nagy 
Sándor, Nagy Károly, Hódító Vilmos, Attila, Augustus, Napó
leon, az egyiptomiak, a rómaiak, a spanyolok, az angolok, 
külön-külön és együttvéve. S azóta a Balkánon a népforgácsok 
értelmetlen szennyeskosarán kívül most már itt van a muzul
mán világbirodalom holttestének végső maradványa is. (Ham
vas Béla: Meteora.)

—  intpEX
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Berae Áron (1819-1892) németor

szági tanulmányok után a kolozsvári 
Unitárius Kollégiumnak volt 1844- 
1863 között a kémia-fizika tanára, 
négy évig igazgatója is. ó  írta az első 
magyar meteorológiai könyvet (Lég- 
tüneménytan, 1847) és az ó átdolgozá
sában jelent meg a harmadik magyar 
vegytan könyv (1849). Az akadémia 
levelező tagjai sorába választotta. 
1863-tól a megnyíló kolozsvári jog
akadémián, majd az 1872-ben alapí
tott tud om án yegyetem en  a 
közgazd aságtan  professzora, az 
egyetem első rektora volt. Közben 
még szerkesztett is.

*
Berde Áron nehány évi tanári 

munka után felismerte, hogy az isko
lai órákon, ismeretterjesztő előadáso
kon nagyon kevés emberhez jut el a 
term észettudom ányos műveltség. 
Még az iskolázottaknak is hiányoz
nak az alapismeretei. Ebből kiindulva 
egy népszerű folyóirat megjelenteté
sére határozta el magát. Tervében 
szövetségesre talált a Református 
Kollégium 1845-ben kinevezett ter
mészet-, vegy- és számtan tanárában, 
Takács Jánosban. Közös erőfeszíté-

szól, a tudományterjesztés nehézsé
geit vázolja, a nagyközönség hiányos 
előképzettségére utal, majd így fog
lalja össze a lényeget: 'lapunk nem 
unaloműzésre, hanem hasznos ösmé- 
retek terjesztésére s a természet jelen
ségei iránti okszeres 
figyelemébresztésre szánvák, dkkje- 
ink egyébaránt a lehetőleg népszerű
ek leendenek".

Az első számok jó részét Berde 
írta tele. Három-négy cikk kitett egy 
számot. Többnyire B., Laborfalvi, La
borfalvi Vince, L.V. aláírással vagy 
név nélkül közli kis tanulmányait, 
melyek nagy része a meteorológia, a 
vegytan, a természetrajz témakörébe 
illeszkedik. Rendre kapcsolódnak be 
a természettudomány iránt érdeklő
dő tanárok, nevelők, lelkészek: Bras- 
sai Samu, Gáspár János, Hankó János, 
Katona Dienes, Keserű Mózes, Lu- 
gossy József, Mentovich Ferenc, ifj. 
Szász Károly— hogy csak a legismer
tebb neveket emeljük ki. Számos szig
nót, á ln evet nem  is tudunk  
azonosítani.

Az első félévet záró tartalomjegy
zék a következő rovatokat tünteti fel: 
Természet- és vegytan -11 írás, Lég-
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Berde Aron, a lapszerkesztő
síikkel indult meg 1846 júliusában a 
Természetbarát. Természettudományos 
folyóirat. Hetente egyszer, csütörtö
kön jelent meg. Mindkét tanár szer
kesztőként jegyzi, a Királyi Lyceum 
nyomdájában kivitelezik. Első évfo
lyama 1846. július 2.— december 31. 
között az 1-27., n. évfolyama 1847. 
január 7.— július 1. között a 28-53. (I. 
félév), július 8.— december 30-ig az 
54-79. (II. félév), ül. évfolyama 1848. 
január 1.— június 29. közöttről az 1-
26. számot tartalmazza. Összesen te
hát 105, egyenként nyolcoldalas 
száma jelent meg. A megváltozott cí
mű Ipar- és Természetbarát (Új folyam) 
keretében 1848. július 2. és november 
9. között 38 négyoldalas szám lát 
nyom dafestéket hetente kétszeri 
megjelenéssel. Az utolsó öt számot a 
Református Kollégium  nyomdája 
hozza ki. A folyóirat végig kis ívű, 
negyedrét alakú.

A szerkesztőtárs 1847. szeptem
ber 23-ig szerepel az impresszumban. 
Akkor nyilatkozatot közölve megvá
lik a laptól. Figyelembe véve, hogy 
egyetlen nagyobb cikkel sem szere
pelt Takács a folyóirat hasábjain, s 
maga is jelzi, alig segíthetett Berdé
nek, a Természetbarát szerkesztését tel
jes eg észéb en  Berde m űvének  
tekinthetjük.

E hetilap úttörő szerepet tölt be a 
magyar sajtótörténetben. Ósszmagyar 
viszonylatban a rövid életű pesti Termé
szet (1828. április-szeptember) után a 
második, Erdélyben az első termé
szettudományos periodika. Az első 
azon célkitűzésében is, hogy magyar 
nyelven a tudománynépszerűsítésre 
vállalkozik. Kolozsvár sajtótörténeté
ben a 11. hely illeti meg. A város 
következő természettudományos peri
odikája az 1874-ben iduló Orvos-Termé
szettudományi Értesítő.

A lap első számában hosszú, alá
írás nélküli Előszó a célkitűzésekről

tüneménytan -12  írás, Földtan és föl
disme - 7 írás, Világtan - 3 cikk, Ter
m észetrajz: állattan - 5 cikk, 
növénytan - 8 dkk, Gazdasági füzér - 
10 cikk, Ipar- és műtan - 6 cikk, Ter
mészettudományi egyletek - 9 hír
adás, b eszám oló , Vegyes 
közlemények -14 híradás. Tanárbeik
tatások, természettudósok halála, fel
fed ezések , term észeti csodák, 
katasztrófák, kísérletek képezik a két 
utóbbi rovat tárgyát. Néhány ekkori
ban vüághíressé vált felfedezés több 
cikkben tükröződik. A lőpamut felfe
dezése után nem sokkal Berde Nagy 
Péterrel (református tanár, később 
püspök) második kísérletre azt Ko
lozsvárt is előállítja. Az éter felfedezé
se forradalm asítja a sebészetet. 
Rövidesen Kolozsváron narkózisban 
végzett műtétről olvashatunk. Az
után a kloroform alkalmazása jelenti a 
szenzációt. Számos tévhit, babona he
lyesb ítését, le lep lezését, termé
szettudományos magyarázatát közlik.

A szerkesztő 1848 tavaszán kerül 
nehéz helyzetbe, amikor az általános 
lelkesedés közepette tőle is elvárják 
az állásfoglalást. Az április 13-i szám
ban vezércikket közöl Felvilágosításul 
címmel, s ebben utal arra, hogy a ter
mészettudományok a haladást szol
gálják. "Szoros értelem ben vett 
politikai esem ényeknek a Termé
szetbarát hasábjain azért nem adunk 
helyet, mert e mezőn oly sokan fára
doznak, hogy a napszámosok táborát 
szaporítani nem szükség. Különben 
is mi lenne azon épületből, melynek 
minden ember csak a falait akarná 
összerakni, az építésre szükséges 
anyagokat hordani pedig senki sem, mi 
történne, ha az ember csak örlene, ga
bonát pedig senki sem termesztene."

Berdének azonban nem sikerül 
távoltartania a politikát. Meg is álla
pítja: "A tudomány, a természet mú
zsájának, úgy látszik, darab időre tán

el kell hallgatnia” (máj.4.). A követke
ző számban Üdv székely rokonainknak 
című, az unióra biztató fél számot ki
tevő cikkét ily vallomással kezdi: "Én 
eddig elé a nagy természet örök igaz
ságai rak keresésével, bámulásával 
foglalkoztam nagyobbára, itt keres
tem és találtam azon lélektápláló gyö
nyört, melyet az emberek közt fel 
nem lelhetni, de e mellett mindig lel
kem legfőbb óhajtásai közé tartozott: 
szabadnak látni szép magyar hazán
kat, szabadoknak és boldogoknak hű 
gyermekeit". Rendre elfogynak a 
munkatársak, Berde az utolsó számo
kat egyedül írja. Mindenkit a forrada
lom köt le.

Hogy lapját mégis valahogy fenn
tartsa, Berde szövetkezik Brassaival, 
s a második félévtől ennek Vasárnapi 
Újságához kapcsolja közlönyét, címét 
pedig a gyakorlatiasabb Ipar- és Ter
mészetbarátra változtatja. A két szer
kesztő leszögezi: "Azon leszünk, 
hogy eredeti közleményeinken kívül 
azok, akiknek sok más lapot járatni 
módúk nincs, az ezekben foglalt érde
kes és fontos dolgokról főképp ma
gyar lapokból röviden értesüljenek. 
Mívelten és értelmesen, vüágosan és 
tartalmasán: ezek lesznek eléadási 
modorunk vezérelvei".

Az új folyam cikkeinek túlnyomó 
többségét Berde írja. A hosszabb, ta
nulmányszerű írások helyett sok ap
ró cikket, h aszn os tanácsot, 
kuriózumot közöL Érdekes színfolt 
Gábor János vízaknai katolikus pap 
bibliai idézetekkel alátámasztott nyüt 
levele a papi nőtlenség ellen (aug.
31.), vagy Jakab Józsi unitárius teoló
gus folytatásokban közölt skóciai út
leírása (szept.3-szept.17.). Laborfalvi 
(Berde) kiszámítja, hogy a románok 
összlétszáma nem 8 millió, ahogyan 
politikusaik hirdetik, hanem körülbe
lül 3 800 000. "A nemzetiség igényei- 
érti k ü zd elem  egy ik  hatalm as
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fegyvere az illető nemzet száma lé
vén, igen természetes, hogy a küzdő 
vezérek erejüket számba veendők, 
széttekintenek a népek során, utána 
látandók, hány egyént csatol hozzá- * 
jók a nemzetiség erős kötele, hány 
tagot számlál az a család, melynek 
egyetemét nemzetnek nevezik. Ezen 
utat követték a román nemzetnek ed
digi vezérei is, azon lényeges különb
séggel, hogy ők ahelyett, hogy a 
statisztika hiteles adatai után indul
tak volna, csak önkényes számot vet
tek fel, a román ajkúak szám át 
minden alapos összeszámítás nélkül 
8, mond nyolc millióra tévén" (aug. 
24.). Ez a számítgatás épp úgy a poli
tikai-napi eseményekhez kötődik, 
mint a lóporgyártásról és a koleráról 
szóló vagy a kolozsvári kórház ügyét 
támogató cikkek.

Brassai 1848 novemberében, mi
kor Karl Urban alezredes bevonul 
Kolozsvárra, sietve elmenekül, a Va
sárnapi Újság ezzel megszűnik, s Ber
de lapjának sorsát is megpecsételi.

Berde második lapalapítása az 
önkényuralom korára esik. Azokra az 
évekre, amikor a nemzeti gyász kezd 
oldódni, mikor a magyarság kezdi so
rait rendezni, hogy az új keretek meg
szabta lehetőségek közt is valahogy 
vegetáljon. Ez már a második, forra
dalom utáni lapalapítási kísérlet. Az 
első, a Kolozsvári Lapé Makoldy Sá
muel nevéhez fűződik. Ez 1849 no
vemberétől 1852 júniusáig jelent meg, 
hetente kétszer, 1850 januárjától há
romszor. Minthogy politikai jellege 
volt, kényszerítették a hivatalos hí
rek, közlemények, rendeletek, hadi 
törvényszéki ítéletek közlésére, sőt a 
lap nagyobb részét ezek tették ki, 
amivel inkább elriasztotta, mint von
zotta olvasóit. Megszűnte után egy 
negyed évig nem volt magyar lapja 
Erdélynek. _

Berde Áron a Természetbarát szer
kesztésével szerzett tapasztalata  
alapján, bizonyára a kolozsvári értel
miség biztatására folyamodott lap
alapítási engedélyért. A hatóságok 
előtt elfogadható személynek számí
tott, aki nem kompromittálta magát a 
forradalom idején. Ma már nem tud
juk eldönteni, hogy eredetileg politi
kamentes lapra kért engedélyt, vagy 
csak ilyenre kaphatott. 1852. október 
2-án jelent meg a Hetilap (Gazdászati, 
műipari és kereskedelmi folyóirat) el
ső száma másfél íven, 12 oldalon, a 
Római Katolikus Lyceum nyomdája 
kivitelezésében . Decem ber 25-ig  
megjelent 13 szám. 1853. június 1-től 
áttérnek a heti kétszeri megjelenésre, 
úgyhogy ebben az évben december 
31-ig 84 számot hoznak ki. Júliustól 
az eddigi kis formátumról átváltanak 
a háromhasábosan tördelt ívrét alak
ra. 1854 folyamán 104 számot, 1855- 
ben március 21-ig (a megszűnésig) 26 
számot jelentetnek meg. Tehát a lap 
két és fél éves fennállása alatt 227 szá
mot hozott ki. Mindvégig az imp
resszum ban ez áll: A kolozsvári 
Kereskedelmi és Iparkamara befolyá
sa mellett szerkesztő Berde Áron. Ez 
a megjelölés kétélű fegyver vo lt a Ke
reskedelmi és Iparkamarát Kolozsvá
ron 1851. január 11-én alapították 
m eg Dietrich Sámuel elnökletével, 
bécsi utasításra. Mint pártoló intéz
mény, valamelyes védettséget bizto
síthatott Berdének a hatóságokkal 
szemben. Ugyanakkor az 50-es évek-



ben a Kamara a nagyközönség előtt
— mint minden hatalmi kezdemé
nyezés — népszerűtlen volt, s ez rész
ben rávetült lapjára is.

Berde az első számot a Tájékozzuk 
magunkat című bevezető cikkel indít
ja. Nem lelkesít, nem ígérget, csak a 
tényekkel való szembenézést, a mun
ka újrakezdését szorgalmazza: "Mi
ként tegnapi magunkat, úgy nem 
lehet visszavarázsolni a nemzet már 
leélt napjait is. A múlt régi alakjában 
többé meg nem látogat. Amúlt eltűnt, 
a jövő, egyedül a jövő miénk. [...] Tud
juk mi jól, hogy az ipar és kereskede
lem hitelt óhajt, tudjuk miképp a 
földbirtokos kárpótlás és tagosítás 
nélkül koldusbottól remeg... ismerjük 
hazánk aggodalmait. [...] Ha nem se
gíthetünk a gyökérén, legalább gon
dolkozzunk, hogy a koldusbot meg 
ne lepjen. Mi megnyitjuk e lapot Fel
hívunk mindent, mint tengeri vész 
után a hátramaradtak egymást... Tűz
zük ki a nemzetiség s anyagi haladás 
zászlóját. Csoportozzunk, beszél
jünk, kezdjük". A decemberi előfize
tési felhívás leszögezi; 'Lapunk köre 
egy politikai lapé után mindjárt a leg
tágasabb lapirodalmi köré". Reméli, 
hogy "Erdély fél milliónál több ma
gyarja, mely a forradalom előtt há
rom-négy lapot megbíra", legalább 
ezt az egy lapot képes lesz éltetni 
(dec.4.).

A hetilap első számai meglehető
sen hasonlítanak az Ipar- és Termé
szetbaráthoz , ső t n éh ány cikk is  
azonos. Berde írta őket, hogy megtölt
se az oldalakat. Sok az álnév, betűjegy
— bizonyára kompromittált neveket 
nem volt tanácsos kinyomtatni. A 
rangosabb munkatársak közé tarto
zik; Brúz Lajos (Kenyérvízi), Dózsa 
Dániel, Finály Henrik, Herepei Ká
roly, Jakab Elek, Kőváry Józsa, Kő- 
váry László, Medgyes Lajos, Nagy 
Ferenc, Ötvös Ágoston, Szüágyi Sán
dor és Gámán Zsigmond, akit 1854- 
ben a lap segédszerkesztőjeként 
említenek.

A Hetilap mint kordokumentum 
egyedülálló e pár évre nézve. Követni 
lehet, miként indult meg a magyar 
szellemi-gazdasági élet Erdélyben a 
forradalom után 1854 februárjában 
gróf Mikó Imre itt közölt cikkével ké
szíti elő az Erdélyi Gazdasági Egyesü- 
le t újjáalakuló gy ű lésé t. Az 
Iparkamara hírei mellé ezután az EGE 
hírei is rendszeresen felsorakoznak. 
1854 decemberében A magyar irodalom 
Erdélyben címmel kapunk egy hosszú 
névsorral kísért összefoglalást.

Talán csak akkor értjük meg, mi
ért fáradt bele Berde a szerkesztésbe, 
ha elolvassuk Ürmössy Lajos sorait: 
"Szinte hihetetlen, hogy a legártatla
nabb dolgokkal tele töltött Hetilapért 
szerkesztőjét, Berde Áront majd min
den héten megidézték a rendőrség
hez, hosszas vallatások alá fogták 
egyes szavakért, avagy egész cikkért, 
mind hiába védekezett a szerkesztő a 
cenzúra előzetes megtörténtével, az 
ilyen érvek mentségül el nem fogad
tattak, s nagyon is megköszönhette a 
szerkesztő, ha az egyszerű leszidással 
megmenekülhetett a komolyabb ba
joktól” (Tizenhét éo Erdély történetéből. 
Temesvár, 1894).

A Hetilap m egszűnte után egy 
egész évig Erdélynek nincs egyetlen 
magyar lapja sem. Az 1856. március 
31-én megindított Kolozsvári Közlöny
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szintén Berde Áron nevéhez fűződik. 
Keletkezéséről Ürmössy Lajos így ír: 
"Még a múlt év (1855) tavaszán Berde 
Áron és Vida Károly egy-egy lap meg
indítása érdekében Szebenbe utaztak 
Schwarzenberg kormányzóval való 
értekezés végett De az engedély nem 
adatott meg. Látva Berde s Vida a 
nehézségeket, felhagytak a külön va
ló lap tervezkedésével, hanem egy 
közös lap kiadásában egyeztek meg, 
mihelyt az engedélyt kinyerhetik. Ez 
ügybét való fáradozásaikat végre si
ker koronázta, amennyiben március 
elején értesíttettek, hogy egy politikai 
lapkiadására az engedély megadatik, 
m ely engedm ény kieszközlésében 
nagy tényezők voltak Mikó Imre és 
Jósika Samu báró. A Bach-kormány 
népszerűségét mi sem jellemzi job
ban, mint Jósika Samunak azon nyi
latkozata, mit a Kolozsári Közlöny 
érdekében tartott összejövetel alkal
mával mondott, midőn a lap kiadása 
megengedtetett, hogy: kormány mel
lett egy szót se írjon a lap, bármüy 
hasznos intézkedést is tenne olykor; 
de viszont ellene se, mert könnyen a

Vida szerkesztő állandóan pole
mizált, s rövidesen Berde és Vida kö
zött is nézeteltérések robbantak ki a 
lapot illetően. Berde a lapindításkor 
kötött szerződés értelmében nem bo- 
csájthatta el Vidát, így inkább beszün
tette a lapot. A június 29-i 27. számban 
közli Vida, hogy ezentúl egyedül Ma
gyar Futár címmel szerkeszt újságot 
Ez 1859 végéig jelenik meg.

Abban az időben nagy dolog volt 
egy lapindítási engedélyt kijárni, s így 
a magyarság ügyének számíthatott 
Berde érvényes engedélyének fel- 
használása. Ma már nem tudjuk el
dönteni, hogy Berde kereste-e Mikó 
Imre támogatását, vagy éppen a gróf 
biztatta lapja újraindítására a tudós 
tanárt. A Kolozsvári Közlöny. Politikai, 
tudományos és szépirodalmi lap 1856. 
október 1-én újra indult. Tulajdonosa 
és felelős szerkesztője Berde Áron. Az 
Ev.Ref. Főtanoda nyomdájában ké
szült ívrét alakban, heti kétszeri meg
jelenéssel Az előfizetési felhívásból 
kiderül, hogy egy héttagú szerkesztő
ség támogatja Berdét: Dózsa Dániel, 
Fekete Mihály, Gyergyai Ferenc, Hal

csövévé vált. Ez egyben az első mai 
értelemben vett hírlapunk. A cenzúra 
fokozatos enyhülése lehetővé tette, 
hogy mindennel foglalkozzék, ami a 
korabeli olvasókat érdekelte. Volt 
benne politikai-gazdasági vezércikk, 
tanulmányokat, szépprózát és verse
ket közlő tárca, belföldi levelezés. Ko
lozsvári Napló (vegyes hírek) rovat, 
Külföldi-összeállítás, Nyűt posta és 
hirdetési anyag. Állandó témája a Mi- 
kó-féle Múzeum-alapítás. November 
19-én Mikó AZ EME ügyében — a sza
bályzat és az EME ügyének pillanatnyi 
álása címmel közöl vezércikket. Meg
kezdődik a Múzeum céljaira tett aján
latok listájának közlése rögtön a fejléc 
alatt: 1857 májusában már az 1500-as 
sorszámú megajánlásoknál tartanak.

Az 1856. december 31-ig megje
lent 17 számot még Berde szerkesz
tette. 1857. április 1-én az 53. számtól 
áttérnek a heti háromszori megjele
nésre. Az 56-os számban történeti be- 
szélyre kiírt pá lyázati 
bírálóbizottságban Dózsa Dániel 
mint a Közlöny főmunkatársa szere
pel. Úgy tűnik, hogy április 1-ével

A kolozsvári unitárius kollégiuma XIX. században

lap felfüggesztésével fog végződni a 
dolog".

Á hetente kétszer az Erdélyi Mú
zeum melléklettel megjelenő lapot Vi
da Károly felelős szerkesztőként, 
Berde tulajdonos kiadóként jegyzi. 
Előállítója a Római Katolikus Lyceum 
nyomda. Az Előfizetési felhívás jelzi, 
hogy az Erdélyben körülbelül 1100 
négyzetmérföldön 600 helységben 
elő 600000 magyar igényeit tartják 
szem előtt A Vida szerkesztette lap
ban alig találunk nehány tartalma
sabb cikket, csak apróbb politikai, 
közéleti híradások töltik ki. Bizonyá
ra az Erdélyi Múzeum hozta a közér
deklődésre számot tartó tárcákat. 
Ennek ma már egyetlen példánya 
sem  lelhető fel Kolozsváron. (Az 
Egyetemi Könyvtár unikumpéldá
nyát Kovács József egykori prorektor 
törvényellenesen kikölcsönözte és el
vesztette!)

mágyi Sándor, Kocsi Károly, Kriza Já
nos, Vass József tagokkal. Á21 támo
gató névsorában szerepel Mikó Imre 
m ellett Gámán Zsigm ond, Jakab 
Elek, Kőváry László, Sámi László, Te
leki Domokos.

Az első szám politikai hitvallással 
felérő vezércikkét maga Mikó Imre 
jegyzi Nézeteim e lap feladatáról cím
mel. Itt csak a szerkesztésre vonatko
zó intelmeiből idézünk: "Ezzel már 
két magyar lapja van Erdélynek; hi
tem szerint egymás mellett mindket
tő megállhat, ha bebizonyítja, hogy 
nem magánszenvedélynek, nem ön
ző céloknak, de egyedül a közjónak 
kíván szolgálni [...]. Legyenek foly
vást erősek a dologban, mindig szelí
dek és illedelmesek a modorban".

Épp Mikó és a hangadó erdélyi 
magyar politikusok támogatásának 
köszönhetően a Kolozsvári Közlöny Er
dély Pesti Naplóiévá, félhivatalos szó

Dózsa kezébe kerül a tulajdonképpe
ni szerkesztői munka. Dózsa új enge
délyt kellett hogy kiváltson, ami 
nagyon nehézkesen intéződött még 
ekkoriban is. Csak az 1859-i negyedik 
évfolyam február 4-i 16. számában 
jelzi Dózsa: 'Most a tulajdonosi jog és 
felelős szerkesztőség legmagasabb 
helybenhagyás és engedély folytán 
reám átszállíttatván a mai napon 
kezdve a Kolozsvári Közlöny szerkesz
tését nevemre átveszem". Azt is le
s z ö g e z i, h ogy  a lap  ed d ig i 
irányában nem lesz változás. Esze
rint a Kolozsvári Közlöny 181 szá
m át jeg y z i Berde fe le lő s  
szerkesztőként, de csak az első 50- 
55 számot szerkesztette ténylege
sen. A lap Ocsvai Ferenc, Kőváry 
László, majd Sándor József szer
kesztésében 1873-ig fennmaradt és 
megőrizte félhivatalos vezető szere
pét.
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HOL- ___
Ötvenkilencmillió példányt adtak el ed

dig az egyik legolvasottabb francia író, Anto
ine de Saint-Exupéry könyveiből, több mint 
negyven nyelvre fordították le, ezek közé tar
tozik például a baszk, szingaléz, eszperantó, 
kínai és maláji. A La Pléiade sorozatában Saint- 
Exupéry művei — Prousttal és Camus-vel 
vetekedve — a legkelendőbb könyvek közé 
tartoznak, eladott példányszámuk évente tíz 
százalékkal növekszik. Az író-pilóta repülő
gépével 1944 márciusában vagy áprilisában 
tűnt el. Halálának ötvenedik évfordulójára a 
Pléi'ade-ban újra megjelennek művei, két kö
tetben, és ezek magukba foglalják utolsó, be
fejezetlen regényének (Citadelle) az új 
változatát.

Ez évben viszi színre a Berliner Ensemble 
Rolf Hochhuth új darabját, amelynek dme 
Wessis in Weimar (Nyugati németek Weimarban). 
A darab alcíme: Kilenc szatíra egy megszállt 
országból. A szereplők közt föltűnik Detlev 
Karsten Rohwedder, a német vagyonügynök
ség terroristák által meggyilkolt főnöke is. A 
darab szövegét a hamburg-reinbeki Rowohlt 
Kiadó jelentette meg, de a Der Spiegel magazin 
már közölte a mű első jelenetét. Az eddigi 
közlés és a szerzővel készült interjú nyomán 
éles sajtóvita bontakozott ki: némelyek sze
rint Hochhuth az erőszakos cselekmények el

követőit védelmezi. Az író szerint kritikusai 
félreértették szándékát.

Szerb Antal Utas és holdvilág című regé
nye francia nyelven jelent meg az Alinéa 
Könyvkiadónál, Charles Zaremba és Natalia 
Zaremba-Huszvai fordításában. A Magazine 
littéraire kritikusa így kezdi beszámolóját: 
"Mint minden nászút, ez is Velencébe vezet", 
azután megállapítja, hogy Mihály, a regény 
főszereplője számára "a múlt többet jelent, 
mint a jelen", de mivel felesége nem érd meg 
őt, egyedül ered fiatalkori barátai nyomába. A 
cikkíró szerint a könyv "példázat arról, ho
gyan kísért a múlt".

Civilizált kiadók a kalózkodás ellen néven 
indult kiadói szövetség Oroszországban. Szá
mos orosz kiadó ugyanis továbbra is tartja 
magát ahhoz a régi szovjet hagyományhoz, 
hogy a szerzői jogok megszerzése nélkül je
lenteti meg könyveit. Alexandra Ripley Scar
lett című regényének kalózkiadását például 
160-240 rubelért árulják a moszkvai utcákon.

Margaret Mitchell Elfújta a szél című regé
nye lett az "év könyve" Oroszországban a 
moszkvai Knyizsnoje obozrényije című folyói
rat közvélemény-kutatása szerint. Az első tíz 
helyen lektűrök végeztek, míg például Vladi
mir Nabokov Lolitá]aa tizenkettedik, Szolzse- 
nyicin Rákosztálya a huszonnegyedik, 
Mandelstam összes művei pedig a negyven- 
hetedik helyen végzett az olvasók szavazatai 
alapján.

Imago címen jelent meg Franciaország
ban Gergely Ágnes válogatott verseinek köte
te Fázsy Anikó és André Doms fordításában. 
A kétnyelvű kötet előszavában André Doms 
mutatja be és méltatja a költőt. Gergely Ágnes 
Az író nem kereszteslovag című esszéje kíséri a 
verseket. A kiadó, a nord-pas-de-calais-i Köl
tészet Háza 1988-ban határozta el, hogy két
évenként költőtalálkozót rendez. Az ideire 
négy kötetet jelelntetett meg a belgiumi L'Arb- 
re h paroles Kiadóval közösen: Pétre Andre- 
jevszki macedón, Douglas Dunn skót, 
Gergely Ágnes magyar és Fritz Werf német 
költő válogatott versei. A megjelenés alkalmá
ból a költők és fordítóik találkozhattak a fran
cia olvasókkal a háromnapos Passeurs de mots 
című rendezvénysorozat keretében. Harminc 
francia és belga kiadó állította ki költészeti 
kiadványait, folyóiratait. A műfordításról tar
tott kollokviumok, kerekasztal-beszélgetések 
több országból érkezett résztvevői elméleti és 
technikai kérdésekről tárgyaltak; többen hi
vatkoztak a Magyar PEN Club fordítói mű
helyére, amely másfél évtized alatt valóságos 
iskolát teremtett, új műfordítói meódszerek- 
kel gazdagította a fordítástechnikát, és sajnál
kozásukat fejezték ki, amiért a nagy múltú, 
sok külföldi költőt, írót vonzó műhely az el
múlt években elsorvadt.

-MI

FESTA
Johannes Poethen verséből idézünk öt sort a 

vízszintes 1., függőleges 15., vízszintes 37., füg
gőleges 74. és 22. számú sorban. Tóth Bálint 
fordítása.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt 
betűk: Z, N). 15. Hullócsillag földre lehullott 
darabja. 16. Hazafi. 17. Kis Imre. 18. Nagy 
Konstantin szülővárosa. 20. Gibbon fele! 21. 
A szobába. 22. Korhol. 24. Víz, spanyolul. 27. 
Finnország és Románia betűjelzése a gépjár
műveken. 28. Rég élt elődöm. 29. Lengyel 
költő, hum anista, reformátor (Mikolaj, 
1505—69). 30. Ünnepély. 32. Rom kevert be
tűi. 33. Megvan a középen! 34. Fafajta, népie
sen. 37. Az idézet harmadik sora (zárt betűk: K, 
D). 39. Bajnak,... nincs gazdája — közmon
dás. 41. Paraguayi költő, regényíró (Augusto 
... Bastos). 43. Apró mészképződmény. 44. 
Munkahely. 45. Magyar származású francia 
zeneszerző (József). 47. Le. 48. Meggyőződé
se. 49. Harangütés. 51. SFV. 53. Terhére van. 
55. Német tojás. 56. Vissza: rag, a -hoz, -hez 
társa. 58. Kihívóan szemtelen. 59. Semmi 
eredmény. 61. Nagyon öreg. 63. Valami köze
lében lent. 64. Szerelőlap. 65. Fasor. 68. Ehelyt. 
69. Kipusztuló. 72. Működő, menő. 73. Fél
szeg! 74. Csak a végén zokog! 75. Ló, szarvas- 
marha lábának a vége. 77. Szomorkodik 78. 
Bolgár pénz. 79. Kamcsatka-félszigeti város 
lakója. 80. Paszuly mellé teszik. 82. Növény 
sarjat ereszt. 84. Indulatszó. 85. Vörös, néme
tül. 87. Elavult súlymérték. 89. Az ENSZ fran
cia nevének rövidítése. 90. Segítőkészség. 94. 
Hűbéri.

FÜGGŐLEGES: 1. Bánsági szeméi /  (két 
szó). 2. Országos Társadalombiztosítási In
tézet. 3. Elöl megy! 4. Sörtés szőrű éjjeli 
ragadozó állat. 5. Francia arany. 6. Francia 
színész (Max, 1883—1925). 7. Kis Attila. 8. 
Sérteüen. 9. Veszedelmes amerikai vadál
lat. 10. Raktár közepe! 11. Ábrázat. 12. Hull 
a könnye. 13. Ónkényes jogelvonás. 14. Új
rafogalmaznak. 15. Az idézet második sora 
(zárt betűk Z, T). 19. Részvénytársaság 
francia rövidítése. 22. fia idézet utolsó sora 
(zárt betűk: N, R). 23. Előázsiai köztársaság. 
25. Egyforma betűk. 26. Lent. 31. Mesterkélt 
sóhaj. 35.... szemem lefogták, Ady-vers. 36. 
Taglejtése. 38. Angolna, németül. 40. Lásd a 
85. sort. 41.... nővérek, Maupassant-regény. 
42. Talizmánként viselt tárgy. 45. Disznó
csorda. 46. Lenn. 47. Marosvásárhelyi fut
ballcsapat. 49. A kutya hímje. 50. ÁBS. 52. 
Felfrissít. 54.... a vüág: az idők végtelenjéig. 
57. Kevés beszédű, csöndes. 60. Unalom 
kezdete! 62. H atékony munkát végző, 
együttműködő alkatrészekből álló szerke
zet. 64. Arcszín. 66. Trójai főpap, ellenezte 
a faló beengedését Trója városába, ezért az 
istenek tengeri kígyókkal őt és gyermekeit 
megölték. 67. Forma. 69. Pépszerűvé főzött 
dara. 70. Associated Press. 71. ... menni: 
keresztül óhajt jutni (Rét szó). 72. Finom sajt 
alapanyaga. 74. Az idézet negyedik sora (zárt 
betűk O, Z). 76. Arra fele! 81. Hízó lakja. 83. 
Féldrágakő, zsád. 86. Paszuly. 88. AFE. 89. 
... Bienkopp, Strittmatter-regény. 91. Kicsi
nyítő képző. 92. Jeleket vés. 93. Tantál vegy- 
jele. 95. Úgynevezett. 96. ÁV.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 3. számában közölt, T é l i  e s t e  dm ű 
rejtvény megfejtése: Ha indul a hófúvás,/nagy jel zeng az 
estharanggal,/sok vendéget vár az usztal/s menedék és kincs a 
ház.
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