
LÁSZLÓFFY CSABA

Ä  zsarnok szerencséje
A királyné ru tinos m ozdulattal nyűi 

a tükör u tán . Belepillant. Elégedetlen 
képm ásával. Arcán a bibircsót s a k iü
tésnyom okat nem  tü n te tte  ei m aradék
talanul a smink, A tükörben jól lá tha
tó feje fölött a díszlet. Az ijesztő Krisz
tus. Megborzong. Nem először; m ár e- 
gyik próbán m egtörtént vele. A kereszt
re  feszíte tt orrának, arcának részei in 
kább csak üregek; m intha lepra te tte  
volna, nem  a díszlettervező keze.

Idegeire m ennek m ár ezek a békétle- 
nek. Ez m a gálaest; de ő tud ja  csak, mi 
m ent végbe itt, nap m int nap, a szín
falak  mögött. Á részeg strázsák, az ocs- 
m ány csipkelődések. M int istállóban fo
lyó tivornya. Olykor egy rekedt kiá tás 
(az ügyelőé), s fo jto ttan  megy tovább u - 
gyanaz, m in t besúgó-hangú papucscso- 
szogás egy bordélyházban. A palotatér 
sakkockáira csepegtetett híg*ojásnyomo- 
ka t úgy veszi szem ügyre, akár egy pe
dáns háziasszony.

Cseppet sem kel’ernes itt a gyilkosá
ra  várni. Addig még egy kis enyelgés, 
m enyám ítás, hogy aztán á  lomha já
rású, juhászkutya szuszogású hős (mé
giscsak ő itt  a bonviván!) m arkolatig 
döfje belé —  m in t m áskor csókját a 
férfiszenvedély — a kést. Ide, valaho
va elomló keble alá.

M egfájult a feje („m intha piszto y 
sült volna el benne“ — m ily anakronisz
tikus kiszólás lenne ez: a véres korból. 
M intha a mai különb volna!). A színész 
legyen fegyelm ezett. Most több türelm et 
kell m u ta tn ia  éppen a partnernőjével 
szemben. Hol dézsába, hol koporsóba kell 
belebújni — am int a cursiv betűs u ta 
sítás s z ó l . . .  Vesd le, leányom, ázott 
gúnyádat! Úgyse lá t senki, ha m eg
indulsz a történelem  sötét folyosóján, 
neglizsében. A külvilágot elfüggönyözi a 
zivatar meg az elsötétítést segítő zene.

M indjárt tö rténni fog valami. Valami 
rémes, valam i eget verő. Mindig így va- 
la: vérto lulás ellen a nem zet időnként 
m egpiócáztatja magát. Addig? Egyesek 
elkábulnak a csetepatéban, m in t . .  . (ezt 
m ost egy szexuális igényeit pótló olvas
m ányból idézi föl): m int egy éjjeliedény  
a tivornya éjszakáján . .  . Egyelőre csak 
a strázsa csámcsogása. Aztán ütés, ra jta 
ütés. Neki m indenekelőtt m éltóságát 
kell őriznie. Nyelje a könnyeit más, a 
gyenge; s fröcskölje rágalm ait, obszcén 
tré fá it udvaronc-füleknek a gonosz in í- 
rikus, a cselszövő.

A legborzasztóbb ez a pár pillanatnyi 
látszatnyugalom . A kopott m ennyezetű 
öltözőkben, m in t lisztfehér borostájú 
szakácsm ester, ilyenkor kotyvasztja az 
unalom  a leleményes kis bonyodalm a
kat a színpadi hom álynál, halálnál ta r- 
tósabb valam ire (pletykára?) éhes kö
zönség szám ára. Az a női köntösök közt 
mohón (pe)túrkáló férfivágy — a gyer
tyával együ tt a huzat szerencsére ki
fú jta  vörös tekintetét! —, hazafelé m ár 
unottan, sárkupacokat kerülgetve sétál
ta tja  m eg magát, míg sikerül vissza
nyern ie utálkozó házastársi ábrázatát.

H allható még valami, kollégák? . . . 
S. pe tyhüdt bohócképéről a szín1 élt böl
csességet egyből letörölte a dühös h iú 
ság, m időn m egjósolta volt, hogy bot
rányra  szám íthatunk külföldön — Graz
ban. Luganóban, bárhol, hogyha nem 
neki ítéli oda a m űvészi tanács a leg- 
ősibb-hősibb fő-főszerepet!

„M agamban beszélek?“ A királyné 
felijed — ez m ár m agában is meggon
dolatlanság. Az ő szerepére nem vonat
kozik a hajlás a téboly felé. „Csak szú
nyogok . . .  csak szőnyeget nekik.“* Ez 
így jó lesz, ez a sejtelm es indítás; m it 
számít, m ire gondol szerző vagy néző.

Egy-egy kiszólás (nem a darabból — 
írás közben inkább) ismerősen cseng. A 
visszatérő helyzetekről gondoskodik az 
idő. Z aklatott este (am elyiken ezt írom); 
ki f,udná megmondani: nem  torpannak-e 
meg a pártütők? A m erénylők. (És m a
ga az olvasó!)

Valaki — színpadon, utcán, tévében? 
— torkaszakadtából kiabál. Lehet, hogy 
segítségért. A királynénak — hallja? 
nem hallja? — semm iképp sem taná
csos kilépni szerepéből. Minden fordu
latnál ezt fontolgatja. Kettős sorsveszély. 
M agánéleti jelenése négy fal közé rejtve 
is nyitott; a darabbeli sajnos determ i
nált.

A kis torzsalkodások, anekdoták is 
belejátszanak olykor a cselekménybe. 
Különösen ha ilyen idők járnak.

A szerzői és rendezői utasítások rá 
csai mögé zárt művész felkapja fejét. 
Milyen idők? Pusztán term inológia kér
dése volna a kor?!
„Legszentebb eszménk a nemzeti

egység.“
„Lázit a dem okrácia-m ánia.“**

A sok „szép és épületes proklam áció“ 
halla tára  könnyen kitör a tömegőrület, 
egyeseken a hipertónia. De a színész 
most nem kezeket feltartó  családos el
tartó. Nem polgár.

A királyné önuralom ra inti magát. 
Jöhet vízözön, akárm ely rontás — neki 
a kosztüm ök ürügyén felizzó feszültsé
get kell szolgálnia, fokozódjék odáig bár, 
hogy királyi széke kárpitjának zsinóri- 
vcil fojtanák beléje leikét. Feszültség 
nélkül, m int egy cérnaszál vagy inkább 
bugyigumi, ha elszakad —- az egész o- 
Jyan. Az előírt m ozdulat nyom ban ne
vetségessé válik, képtelenségnek tetszik 
gyalázat, vérbosszú, m ihelyt eltűn ik  a 
drám ai feszültség tere, s hirtelen  föl
húzzák kötélen a díszlete*.

A királyné elsápad. A rep likára nem 
jön válasz (vagy ő keverte össze a sza
vakat?); elejti legyezőjét — m intha nem 
csupán csuklóját, de torkát is vasm arok
kal szorítanák. Pedig ez nem othellói 
jelenet, hogy „ne bízz és ne félts . . . v i
gyázz! ( . . .)  az az erkölcs arrafelé: csi
náld, csak meg ne tud ják .“*** Nem, az 
ő tudata la ttijá t nem ragadhatják el in 
nen fölfújt. légnem ű gyanakvások töré
keny képzelet-magasba. Benne most más 
idők v ihara  dúl. Olyan varázslat a la tt 
áll, akár a fölserkent porhüvely, midőn 
a lélektől elhagyott test maga kél ki sír
jából, s nem  ism er más term észetes von
zalmat, csupán az em lékek táplálta  gyű
löletet. K it érdekelne e p illanatban a 
sz'nen, hogy m ilyen az idő hangulata, 
hevülete kint (a kanyargás sikátorokban, 
a holdfényben szelíd kom ondorokként 
virrasztó ódon házak között; egyikben 
valahol az unokahúgocska súlyos copfjá
val talán épp most veri le a kompótos 
csészét, s körös-körül m inden ragad és 
ragyog). Egyáltalán m ilyen nap van ma? 
,.Regs?el lejár a term inus, el ne fe le jt
sem kifizetni a villanyszám lát.“

Nehezen tud ja  legyőzni émelygését, 
öregedő lelkén kotolva ül a m é la k ó r .

Egy ism eretlen férfi tiszta szemébe néz
ni, s egy nyelv meleg, lágy érintését tű r 
ni ajkán — most még ez is undorral töl
tené el. Úgy tűnik neki, hogy m ezítláb 
fu t végig a deszkákon, kibontott hajjal. 
És fehér kreppselyem  ruhácska van ra j
ta. „Csak az em lékeket bele ne keverjem  
a begyakorlott indulatkitörésbe.“ M int
ha tú l korán kiterveltek volna ellene va
lamit. M intha m ár régen (a darab leg
elején vagy még azelőtt) m erénylet ál
dozata le tt volna; m ielőtt még a közön
ség felszisszenhetett volna. Fején vad- 
csalán-koszorú. (Sehol a korona.)

Torz férfiarc tolakodik elő. Egy d u r
va lökés! — a melle attól rázkódik még 
mindig(?). A fűzőben hevesen szuszog; 
szinte hallatszik a testén m egpattanó ru 
gók zaja. „Nem lehetek robot.“ Kétség
beesett botladozással haTani véli a szét
szóródó csavarok és szögek fémes, ide
gen pörgését. A kihunyó fényrezgést pu 
pilláján.

A királyné összeesett. Az á ju lt zsar
nokon ezen a kínos estén nem vehetett 
elégtételt senki. A bosszúra éhes m e
rénylők elképedten állták körül. Még a 
szerző is zavarba jö tt volna.

* Katona: Bánk bán
l%* Peter W eiss: M ockinpott ú r kín ja i és 

m eggyógyíttatása  
*** Shakespeare: Othello

JANCSIK PÁL

F E L H Ő K  H A S A R A

Felhők hasára írod verseid, 
felhőkre, melyeket elsodor a szél, 
amelyek esővel lesznek terhesek, 
leznhogn:;k a földre és
sár lesz belőlük, locspoes és hideg semmi.

Te mégis hidd, hogy
a sárral s a hideg semmivel együtt
emberi lényed leglényegáből is
eljut valami a többi emberhez,
és szomjat olt és új vágyat ébreszt —
amiképpen
az esővíz is eljut
a szomjazó s teremni vágyó
magvakhoz', hajszálgyökerekhez,
s nemcsak gyümölcs, bő termés lesz belőle,
de szépsége, jósága is a Földnek.

SZENTGYÖRGYI DEMOKRITUS

Versenyfutás, 
avagy miért futottak

a lerakat korcs kutyái? *
Hajnal volt, a külvárosi kis 

utcában fejüket hátra-hátra- 
kapva, sietős alakok tűntek 
fel, árnyékok váltak el a fal
tól és kezdtek gyülekezni a 
lerakat kapuja előtt. A nagy
kapu azonban zárva volt. Ha
talmas, rozsdás lakat lógott 
rajta, s amikor végre, hosz- 
szadalmas előkészületek után, 
kisütött a nap, ezek a rozs
dafoltok mint száradó vér- 
cseppek, figyelmeztetően csil
lantak fel a lakaton. Aztán 
megjelent egy roskatag öreg
asszony, hatalmas seprűjére 
támaszkodva bicegett a kapu 
felé. Az om inózus alakok, 
anélkül, hogy megszűntek vol
na továbbra is gyanakodva 
szemlélni egymást, osztatlan 
tisztelettel nyitottak utat neki.

— Fogd csak meg, lelkem  
— mondotta hörögve a „fél
világ mamikája“, és egy öt
ven körüli bőrzakós, evik- 
keres úriember kezébe nyom
ta koszos seprűjét, kulcsot 
halászott elő köténye való
színűleg feneketlen zsebéből, 
káromkodva dugta be a la
katba s próbálta kinyitni, elő
ször persze nem sikerült, 
másodszor sem, elkeseredett 
moraj futott végig a társasá
gon, de hamarosan egy kis
termetű, agár arcú, ballonka
bátos férfiú tűnt fel Mami 
mellett, válltáskájából olajo- 
zót húzott elő, áhítattal kez
dett olajat csepegtetni a la
katba. Harmadszorra, ha ne
hezen is, de sikerült a dolog 
és a lakat, ha csikorogva is, 
de kinyílott. Az eddig tisztelt 
öregasszony pedig azt vehet
te észre, hogy máris a földön 
fekszik, kiterülve, mint egy 
rongycsomó, közelében a sep
rűje és a lakat, mellette pe

dig jólöltözött férfiak rohan
nak, egymást lükdösve, iszo
nyú versenyben, mintha nyo
mukban lennének a tatárok, 
az udvar belsejében, a kapu
tól úgy száz-százötven méter
re meghúzódó épület felé.

Ebben a pillanatban, mint
ha bekapcsolták volna, fe l
harsant a kutyaugatás is, s 
a lerakat eddig békésen pi
henő korcs kutyái a férfiak 
nyomába vetették magukat. 
Várható volt, hogy a körül
belül százötven-kétszáz önje
lölt versenyző és a hatvan-het- 
ven kutya versenyéből végül 
is egy korcs, kiéhezett, s ép
pen ezért mindenre elszánt 
dög fog kikerülni győztesen. 
Mégsem így  történt, a ku
tyák egy adott ponton várat
lanul egymást marcangolva 
kanyarodtak el és a Hivatal 
ajtajához elsőnek a még min
dég olajozóját szorongató kis
termetű ballonkabátos alak 
ért, utána közvetlenül és li
hegve Odösszeusz barátja és 
titkainak tudója (felderítője?) 
esett be az ajtón. Amire ki
fújván magukat odaálltak az 
ablakhoz, lassan beérkeztek 
a többiek is. Addigra persze 
az ő aktáikat már el is vet
ték . . .

így  történhetett azután, hogy 
Odüsszeusz már fél tízkor 
— kora délelőtt —- beülhetett 
saját vadonatúj ezerszázas 
Ladájába (mert autókat őriz
tek eme lerakatban!) és a 
kocsi kigördülhetett a reggeli 
verseny színteréről. A többi 
versenyző még sorban állt a 
hivatali ablak előtt, a korcs 
kutyák pedig lógó nyelvvel 
hevertek a porban, s a ver
senyzőkre  és a különös ver
senyre  talán csak „félvilág 
Mamikája“, a földre lökött

öreg takarítónő emlékezett, 
aki nyögve, örökké s mind 
jobban fájó derekát tapogat
va, seperte a hatalmas ud
vart.

Odüsszeusz előtt, miközben 
majd egy évtizedig városát 
(demokritusa fő színterét) jár
ja kocsija „anyósülésén“ gub
basztva** sokszor megktpzö- 
dött a különös verseny, az 
autókat igénylő állampolgár 
— megannyi meglett elvtárs, 
illetőleg azóta úr —, és a 
korcs kutyák szörnyű vessző
futása. Mintha menekültek 
volna valami elől? — gondol
ta Odüsszeusz, sajgó tarkóját 
masszírozva. Feje persze nem 
csak ezert fájt, számtalan más 
oka is volt szaggató, vissza
visszatérő fejfájásainak. Akik 
figyelmesen olvassák Demok
ritusa darabjait, nagyjából 
rájöhetnek — a végére érve 
—, hogy m iért is fájt annyi
ra a szerző feje? De a vége 
persze még távol van, s ki 
tudja, ki tudhatja már, hol 
van az eleje?!?

B O G D A N  L A S Z L Ö
*

Házi feladat. Próbáljátok meg
jelölni az alcímben megfo
galmazott kérdésre a helyes 
választ:
1 — Ok se tudták!
X — Utánozták a bálványo
zott embert, aki annyiszor el
rúgta magától őket.
2 — Éhesek voltak s azt hit
ték, a célnál csontot oszta
nak. Ha tudták volna, hogy 
csak autókat, lehet, futni se 
kezdenek, az autókat ugyanis 
nem lehet m egenni. . .
**
Ö nem vezetett. .Ellenkezőleg, 
őt vezették az orránál fogva. 
De orra nemcsak ettől volt 
fokhagymás.

Béguin kb. 1550 és 1620 között élt. Vegyész volta nem gátolta 
abban, hogy XIII. Lajos udvari papja legyen. Utazásai során 
magyarországi bányákat is meglátogatott.

1.3. FÉRNÉL, Jean: Uni versa medicina. A híres párizsi pro
fesszor e főmüve indítja újkori útjára a physiologia  szót — 
egyelőre jócskán arisztotelista színezettel. A Pápai-hagyaték 
Monai-féle listáján kétszer fordul elő, éspedig a nyolcadrétű 
könyvek sorában. Föltehetően az 1581-es frankfurti és az 1604- 
es genfi kiadásról van szó, a ma R 115009-es, ill. R 114838-as 
jelzetű példányról. Az utóbbiban négy 1604-es kiadású Fer- 
nel-mü van egybekötve: az Universa medicina (ebben a fizio
lógia és a kórtan 7—7 „könyve“), a De abditis rerum causis, 
a Therapeutices universalis. . .  libri septem és a Consiliorum  
liber. A dolgok rejtett okai — abditae rerum causae — kate
góriájába tartoznak azok is, melyek folytán Monai A. József 
1763-ban, Pápai András halála után készült listáján „Fernelii“ 
helyett másodszor, a 88. pontnál „Hernelii“ áll. Mindenképp 
érdemes itt még jelezni, hogy Pápai Páriz Ferenc fennmaradt 
bázeli jegyzetei közül az egyik J. C. Bauhinnak in Fernelii 
Pathologiam  tartott előadásain készült. Ez a Bauhin nem té
veszthető össze az apjával, Caspar Bauhinnal, akinek Pápai 
néhány növénytani és — 1675-ben, Schaffhausenben — egy 
bonctani munkáját szerezte be.

1.4. FONTANON, Denis: De morborum internorum cura- 
tione, Lyon 1574, R 114596. Ez a montpellier-i egyetemen ta
nító, 1544 táján elhunyt szerző posztumusz művének alighanem  
a harmadik kiadása. A példányt B. (Bölöni) Sikó János bi
zonyára Utrechtből hozta haza, ahol 1657-ben H. Regius elnök
letével értekezett orvosi témáról. Sikó igen korai halála 
után, 1665-ben vásárlás útján került az Enyeden akkor teoló
giát és filozófiát hallgató Fogarasi K. Jánoshoz. Pápai ajándé
kul kapta szobatársától, a „Prof.“ (ti. tanító; esetleg projuqus, 
azaz menekülő) Fogarasi K. Józseftől — 1666 nyarán, amikor 
ez Magyarországra távozott, alkalmasint közeli rokonával,

Jánossal, aki aztán Debrecenben, Leidenben és Utrechtben 
gyarapította ismereteit.

1.5. Latinosított neve — Fontanus — miatt itt, Fontanon 
után  említjük Jacques FONTAINE két egybekötött, Párizsban, 
1611-ben megjelent könyvét: a „Practica curandorum morbo
rum corporis humam"-t (címlapján MXCXI áll MDCXI helyett) 
és a „Physiognomia Aristotelis ordine compositoria editá“-t. E 
kolligátumra Pápai 1676-ban tett szert; talán Debrecenben, ahol 
akkor nőül vette „borosjenei Zöldi István uram őkegyelme ha
jadon leányát", kinek kezét föltehetően nem az Arisztotelész
nek tulajdonított arcismereti nézetek hatására kérte meg.

1.6. Már Nagy Géza jelezte kitűnő Pápai-tanulmányában, 
hogy 1672-ben került Pápai Páriz Ferenc tulajdonába „a fran
cia Petrus Morellus receptírói módszertana s ezzel egybeköt
ve Johannes Jacobus a Brunn bázeli orvostanár gyógyszer- 
könyve". Pierre Morei „királyi orvos" Formulae rem ediorum  
című, Brunn gondozta, a padovai Frambotti nyomdából 1647- 
ben kijött művéről van szó, továbbá Brunn System a matériáé 
m edicae-jének ugyanott, 1646-os évszámmal készült edíciójáról.

1.7. RIVERIUS (Lazare de la Riviére) Praxis médiaijának  
a hollandiai, a Rotterdam és Utrecht közti Goudában kijött, 
1649-es kiadásának az R 115310-es jelzetű, latin széljegyzete
ket tartalmazó példányát (vö. az R 115041-es, 1688-béli, genfi 
példánnyal) maga a kiadó kötötte egybe a szerző M ethodus 
curandorum  jebrium  című munkájával. Az utóbbiban néhány 
sajtóhiba tintával ki van javítva. Az error typinél súlyosabb 
az, amit A. Ccnring német polihisztor vetett szemére — 
rossz, „pleonasztikus“ nyelvek szerint „rivalitás révén" — a 
nála mintegy 16 évvel idősebb, a montpellier-i egyetemen 
oktató Rivariusnak — ti. a plágium, a más auktortól meg nem 
engedett, túl „diszkrét“ módon való másolás.

1.8. Másképp kifogásolható másolás eredménye folytán 
szerepel Pápaiék könyvörökségének a Monai-féle lajstromán 
„Tanori Nova Anatómia“. Létezett Tanori vagy Tanorus nevű

anatómus? Kötve hisszük. Ám létezett egy alig 16 évesen dok
torált és utána csak 16 esztendőt élt Dániel TAUVRY, aki Pá
rizsban az állatboncnokként nagyhírű Duverney-t audiálta. A 
szinte kiskorúan, franciául irt föművének a német Geudertől 
való, többnyire bővített, néhol kurtított latin változata a Nova 
anatómia  (Ulm 1694; R 114578). Ennek a jelzett példánya haj
dan, bizonyos polcokon szomszéd volt eredetijének a 2. kiadá
sával, melynek címe: „Nouvelle anatomie raisonnée, ou l’on 
explique les usages de la structure du corps de l’homme et de 
quelques autres animaux, suivant les loix des macaniques“ 
(Paris 1693; R 115628). A címlap versóján: „Fr. P.P. a Paris 
1719". A könyvet tehát Pápai második fia birtokolta, akiről 
apja nem éppen more mechanistico-socialistico jegyezte föl 
naplójában 1687. május elsején: „Este 8 órakor született Fe
renc fiam, teleholdkor, a nyilas jegyében." Kiemelnök például 
a 228. lapról azt, hogy Descartes úttörőén alkotott az állati cse
lekvések magyarázatára szolgáló, valószínű rendszert, amely 
azonban „annyira nem felel meg a részek struktúrájának, hogy 
az ember kénytelen elhagyni". Tauvry szerint „a test nagyon 
összetett gépnek tekinthető“ (340. 1.). Szerzőnk mégis — alig
ha utónevének teoforikuma (az el) miatt —■ elhatárolja magát 
a szigorú gépelvűségtől, és — meg nem nevezett okkaziona- 
listát idézve — Deus ex machinához folyamodik: a Minden
ható szabta törvényeknek tudja be, „hogy némely mozgások 
alkalmával a léleknek bizonyos gondolatai támadnak, és bizo
nyos gondolatok alkalmából a test bizonyos mozgásokat tesz" 
(242.1.). .?

(Folytatása  a következő  szám unkban)



Ez az este se volt különb, m in t a többi. A gyár 
m elletti, Zöld V áladéknak becézett kocsmában vastag 
füstben, áporodott, m ár m egem észtett és kilehelt szesz
gőzben ültek, álltak, tám aszkodtak a vendégek, be
szélgettek, vitatkoztak, vagy csak magányosan néztek 
a levegőbe a pohár vagy az üveg m ellett. Béla lökdö
sődve jö tt-m en t köztük, összetolt két asztalt, szólt két 
em bernek, hogy m enjenek arrébb, és ne is jöjjenek 
vissza, mi van, kérdezte az egyik, semmi, m ondta Béla, 
csak így akarom , rendi? A csapos egy láda sört te tt 
le az asztal mellé, hozzál m ár egy felest, m ondta neki 
Béla, és számold is össze, még m ielőtt elfelejtem . Leült, 
felbontott egy sört, a csapos ham ar hozta a féldecit, 
m g egy cédulát, Béla fizeteth A többit m ajd menet 
közben, m ondta a csaposnak, a felest m ajd akkor hoz
zad, ha itt  lesznek, oké? Aztán felhajto tta  a pálinkát, 
és m ind járt könnyebben lett. ö t r e  beszélte meg a 
barátaival a találkozót, ma lesz a ballagásom, m ondta 
nekik, gyertek, ha akartok, de am elyik nem jön, annak 
a szeme folyjon ki. Bélának felm ondták a m unkahelyét, 
pontosabban m egszüntették. Eladták a gépét, m ondta 
neki a m űvezető, eladnak ezek m indent, aztán m ajd 
k iírjuk  a gyárkapura is, hogy eladó. Én is m ár csak 
dísznek vagvok itt. Na de maga még fiatal, dolgozni 
tud, gyerek nincs . . . Ezt ne m ondja többször, vágott

dolta, m ert m indjárt elsírom  vagy elhányom  magam. 
A többiek tax it hívtak, Béla azt m ondta, ő inkább 
gyalog megy, integettek, ő is, aztán hirtelen  ottm a
rad t egyedül a sötétben. Nagyokat lélegzett, hogy tisz
tuljon a feje, aztán elindult, kicsit mackósán, de nagy
jából egyenesen.

Ju tka, a felesége riad tan  ny ito tt ajtót, m egint sá
padt volt, és ráncos a homloka, jaj, m ár azt hittem  . .. 
kezdte, de Béla megölelte, ne félj mindig, m ondta ne
ki, nem  bánt senki. Ju tk á t évekkel ezelőtt három  fiú 
m egerőszakolta valami diszkó után, hazafelé menet, 
egy parkban, Béla tud ta  ezt, m ikor feleségül vette, 
csak azt nem, hogy ezt az esem ényt nem fogja tud 
ni soha kitörölni a felesége agyából. Félénk lett, zár
kózott, aztán a szülei haltak  meg és a testvére egy 
balesetnél, akkor m ár házasok voltak, Ju tk á t orvos
hoz viLe a férje, m ert nem  tudta  elviselni az állan
dó búskomorságát. Közben derült ki az is, hogy nem 
lesz gyerekük, na és, m ondta akkor Béla, van elég 
a lelencben, m ajd hozunk vagy hárm at. A felesége 
nem vette  ilyen könnyedén a dolgot, hetekig nem le
he te tt hozzá szólni, ő akkor m inek él, minek, riká
csolta rekedten, aztán volt egy kis szünet, jö tt az if
jabb: váljanak  el, ő nem köthet le egy egészséges fér
fiem bert, m ikor meddő, m enjen nyugodtan, keressen

közbe akkor Béla durván, inkább énekeljen valamit. 
Béla m indent é rte tt, nincs többé szükség a szikraforgá
csolóra, meg őrá sem, de ma, am ikor m eglátta  a hat 
tőcsavart árván meredezni a betonból, meg a nagy 
olajfoltot a gép helyén, nyelt egy nagyot. Te még jól 
jártál, k iá lto tta  oda neki a gépszomszédja, m ár fel is 
vettek, úgy hallom  a Csapágyműbe!, de m ajd ha‘ mi m e
gyünk, hol lesz akkor m unka? M ert megy itt m inden
ki, most még csak haladékot kaptunk. Bé a iszogatott 
a sörből, nézte az óráját, m ár itt lehetnének, csak nem 
teszik meg, hogy nem jönnek el? Az asszonyon persze 
m egint k ijö tt a hoppáré, egy kicsit hisztizett, aztán 
csdk nézett maga elé, ahogy szokott ilyenkor, az arca 
teljesen lefehéredett, a homloka 'tiszta ránc. Az se te t
szett neki, hogy ma be fog rúgni, én meg m it csinál
jak  itthon, kiabálta rekedt hangján, nem érted, hogy 
félek? A kkor gyere te is, m ondta neki türelm etlenül, 
vagy m enj át addig Olgáékhoz, m iért kell neked m in
dig m indentől elvenni a kedvem? Nincs elég bajom? 
M egint m eghúzta az üveget, aztán fe ltarto tt kézzel m u
ta tta  a csaposnak, hogy még egy féldecit kér. Egy 
tönkrefestett nő őgyelgett az asztalok között, néhány 
foggal mosolyogva, részegen. Kisapám, szólalt meg, 
m ikor Bélához ért, te aztán érted a módját! K ét asztal, 
láda sör! Leült Bélával szemben, és széthúzta magán 
a ruhát, a la tta  nem volt semmi. Tehetek érted  valam it, 
kérdezte, Béla a citrom  m elleket nézte, az egyik fö
lö tt egy forradás, tehetsz, m ondta aztán. Mire gon
dolsz? Nem arra, am ire szoktál. Jó, m ondta a nő, az 
ötszáz, de nem  nyelem  le. Azt teheted, m ondta Béla, 
hogy innen rögtön felállsz, és becsukod ott hátul a 
budiajtót, m ert m ár eszi a szemem a húgyszag. Na, 
nyomás! A nő bizonytalan mozgással felállt, m intha 
köpni készülne, de a csapos m ár m ellette volt, és bá
m ulatos gyorsasággal tün te tte  el a füstben. Béla ú jra  
ivott a söréből és az órájára nézett.

Hát persze! Pohos, Dani meg Rétes, egyszerre! És 
m ár valahol fogyasztottak, m ert igencsak jókedvük 
volt, gondolhatta volna, hogy azért késnek, Rétes az
zal kezdte, hogy finom kis sütem ény vagy te, Béla, az 
előbb lá ttu n k  innen vágtában egy ennivaló leányzót el
ügetni, eredj m ár, tiltakozott Béla, az a beles asszony 
volt! Belevaló, m ondta Pohos, és nevetni kezdett, kép
zeljétek, m ikor Pesten voLunk, ez a hülye Rétes mit 
csinált. Ki volt egy hentesboltra írva, hogy belsőségek. 
Ez meg beállt a sorba, á llt  ott egy darabig, nem tud
tuk, m it akar, aztán, m ikor odaért, azt mondja, hogy 
huszonnyolcas biciklibelsőt kérek. Nem vártuk  meg a 
hentest. K itö rt a nevetés, de hülye vagy te, Rétes, 
m ondta Dani, aztán lassan jöttek a többiek is, a csa
pos egy tálcán kihozta a féldeciket, m egitták, Béla in
tett, hogy m égegyszer. Aztán belelendültek a dumába, 
fogyott a sör, vicceket mondtak, de valahogy azért 
nyom ott volt a hangulat. Nem olyan volt, m in t m ás
kor. Béla is érezte, hogy hiába iszik, nevetgél a töb
biekkel, csak nő benne a feszültség, és amikor újabb 
söradagért m ent a pulthoz, idegesen förm edt egy rossz
arcú, rongyos öregem berre, eredjen m ár arrébb, olyan 
büdös maga, m in t a vadászgörény, tán beszart? A férfi 
ránézett annyi bánatta l az arcán, am ennyit Béla most 
nem b írt elviselni, na itti van egy sör, igya meg, 
m ondta aztán, csak ne dörgölőzzön, ez a legjobb ruhám .

Lassan azért berúgtak, veregették Béla1 vállát, han
goskodtak, kin t, a kocsma előtti sötétben valam env- 
nyien levizelték a falat emlékül, ígérgették, hogy a- 
zért a bará tság  az barátság m arad, többször is elbú
csúztak, kezetráztak, Béla egyre rosszabbul érezte ma
gát, a gyom ra is ém elygett, csak m ennének már, gon-
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m agának valam i egészséges nőt, vele meg m ajd lesz 
valami. Béla csak nevette, csitította, de nem ért sem 
mit, az asszony egyre csak azt hajtogatta: hogy 
ő úgyis öngyilkos lesz. Béla akkor az egyszer rende
sen pofonvágta, de azután soha többször. M egfüröd- 
nék, m ondta most jókedvűen, de nincs, meleg víz, 
foly tatta  a felesége. Teszek fel a gázra, vetkőzz ad
dig. Nem eszel? Aztán lem osta a férje  testé t a kád
ban egy vizes törölközővel, Béla hátradőlt, élvezte, 
hogy az asszony dörzsöli a bőrét, dudorászot't is egy 
kicsit. Tíz éve mondom, hogy ne igyál, suttogta az 
asszony rekedten, va’ami baj volt m indig a torkával, 
most m ár kom olyan vehetnéd. Ha nem lesz m unkád, 
tönkrem együnk. Nem m együnk, m ondta Béla, m ert 
van m unkám . Aztán beszélt m indenfélét összevissza, 
hogy húzza az időt, az asszony a vécé deszkáján ült 
m ellette, most m ár kim ászhatnál, k iabált rá  hirtelen, 
nekem nincs olyan jó kedvem! Mi a baj, kérdezte Bé
la1, mi lelt? Aztán kiugrott a kádból, felkapta az asz- 
szonyt és berohant vele a szobába. O tt m ár úgy tette  
le, m int egy gyereket, csókolgatta, vizes vagy, mond
ta az asszony, meg sokat is ittál, te tte  hozzá felesle
gesen, aztán csendben voltak, az előszobában megszó
lalt a kakukkos óra. M egfázunk, m ondta később az 
asszony, kezével a férfi száradó hajában turkálva, és 
felsóhajtott. M áskor alig lehet vele beszélgetni, csak 
ha iszik. Pedig úgy kellene. Fészkelődni kezdett, de a 
férfi nem engedte, a ruhák is szanaszét, mi lesz, ha 
jön valaki, de csak annyit mondott, hogy rumszagod 
van, am ikor a férje m egint a nyakán kezdett babrálni 
a szájával.

Ju tka  később elpanaszolta, hogy a főnöke egy da
gadt állat, a ján latokat tesz neki, de róla ez lepereg, 
sőt, idegesíti, és ez így megy m ár régóta. Micsoda? 
Béla egy kicsit odafigyelt, m ire az asszony elmondta, 
hogy az iroda szűk, és a főnök m indig úgy megy el 
mögötte, hogy a hátához súrolja a testét. Az is lehet, 
hogy ki is veszi, m ert néha m intha u jja l nyom ná a 
hátát, nem  tud ja  biztosan, m ert nem m er m egfordul
ni. K etten vannak a ketrecben, nem szeret ott lenni. 
M iért nem m ondtad ezt ham arabb, kérdezte Béla dü
hösen. Az a rohadt szemét, na várjál csak . . .  Az asz- 
szony a hasához szorította a férfi fejét, bár így lennél 
mindig, gondolta, akkor azt se bánnám, ha iszol.

Béla m ásnap a portán várta  a felesége főnökét. Lá
tásból ism erte, maga Zarándok István, kérdezte, m i
kor a kövér em ber odaért. Én. Na, én meg a felesé
gem férje vagyok, m ondta Béla. és jobbról-balról ir 
tózatosan pofonverte, a rendészek segítették fel a fel
háborodott. lángoló arcú em bert. Ezt még megkese- 
rüli, kiabálta, azt tudom, m ondta Béla, ebben biztos 
vagyok! És összenevetett a köréjük gyűlt em berek
kel, aztán a rendészek kitesséke’ték  a portáról. Töröl
je  meg az orrát, k iabálta vissza a feldúlt embernek, 
vérzik! Meg taknyos is! Vén szar! N éhány alkalmi 
cim borával vidám an átm entek a Váladékba, és m int 
aki jól végezte dolgát, rum ot ivott velük, sörrel. Meg 
tudnám  ölni az ilyet, m ondta, m int egy csótányt. A z
tán  m egint jö tt a részeg nő, m egint k inyito tta  a ruhá
já t elöl, m ost se volt ala tta  semmi, Béla azt mondta, 
rendben, fizet neki egy fe'es*:, ha lam badát táncol itt, 
középen. A nő felem elte a kezét, imbolyogni kezdett, 
de jö tt a csapos m indjárt, Béláék röhögték, és ott
hagyták az egészet.

A feleségét néhány nap m úlva azzal az indoklás
sal küldték el, hogy a m unkaköre megszűnt, az utol
só napon o tt várta  a porta előtt, nem engedték be. 
Gyere kisrigóm, m ondta a sirdogáló asszonynak, le 
vannak szarva. Nincs barátnőd, kérdezte aztán, illő 
neked is elbúcsúzni. V árjuk meg őket. Este Béla mos
ta  !e  a feleségét egy vizes törölközővel1, m ert most 
sem volt melegvíz, az asszony nevetgélt, sokáig be
szélgettek, m inden m arhaságról: hány lábam  van? És 
most? Ilyeneket. Aztán Béla a karjaiban vitte  ágyba 
az asszonyt, rum ot ittak, az asszony is becsípett egy 
kicsit, édesem, m ondogatta állandóan, édesem, aztán 
h irte len  elaludt. Béla m egitta a m aradék rum ot, az
tán  gondolkodott még m indenfélén sokáig,! nem volt 
álmos, m ajd az asszony m ellére te tte  a fejét, szagol

gatta, éltől aztán virulni kezdett az agyában minden, 
mosolyogva aludt el.

Reggel m ár megint ötkor ébredt, ahogy megszok
ta  m ár tizenöt éve, ijedten  nyúlt a vekkerhez, hogy 
az ne ébressze fel a feleségét, aztán majdnem elne
vette  magat, de hiszen nem  kell menni, lehet áludni, 
ameddig akarunk, oldalra nézett, a felesége behunyt 
szemmel feküdt, nem alszom, szólalt meg aztán, én 
is úgy jártam , m int te, hiába, ez m ár bennünk van. 
Béla á tnyú lt érte, magához húzta, nem i$ ismertük 
egymást, m ondta a fülébe, simogatta, cirógatta, tisz
tára, m int a nászúton, gondolta magában, aztán he
lyet csinált m agának az asszony ölében. Később szu
nyókált egy kicsit, de sehogyan se tudott elalüdni, 
hiába forgolódott, eszébe ju to tt minden, nemsokára 
kezdenek ott bent a többiek, ham ar szétosztják a 
m unkát, megy a dum a közben, akkor m ennek a szer
szám okért a Kisöreghez, ez a raktáros, akinek akkora 
pofája van, m in t egy ólajtó, de nagyon rendes, húsz 
fo rin tért kicserél bárm it, ami hiányzik, aztán válaki 
bekapcsolja a központi elszívót, m int a repülő, bein
dul, Rétes rákezdi az élköszörűn, m ajd a gya'usok is 
elindulnak ütem es kattogással, szinte látta  az egészet. 
LáVa a gépét is, a nagy ném et szikrácsolót, jobbról a 
kapcsolószekrény, balra a generátor, meg egy kis asz
talon az elektródák, szerszámok, érezte a dielektrikum 
fanyar szagát, hát igen, ez elm últ. Megint megfordult 
a másik oldalára, de így sem tudott elaludni, stz asz- 
szony bezzeg úgy feküdt m ellette, m int aki elájult, 
aztán óvatosan k ibújt a takaró alól, kim ent a kony
hába és rágyújto tt. ,

K int az utcán m ár jobban érezte m agát a siető 
em berek között, ő is igyekezni kezdett, mintha1 dol
ga lenne, maga sem tudta, hogy kapaszkodott fel a 
töm ött buszra, a  kezében is o tt volt m ár az újság, 
a buszon ismerős arcok, volt, aki bólintott, az az idős 
nő pedig most is alszik, m ajd a gyárnál ébresztik fel, 
vagy ő vagy más, akkor mindig csap egyet a kezével, 
megrázza a fejét, m egigazítja a haját, és ’eszáll. Bé
la egy megállóval előbb, a kocsmánál szállt l'e. Meg
ivott egy felest, itt is sie te tt mindenki, az ajtó mel
letti asztalon egy hatalm as tálcán álltak a pálinkával 
tö ltö tt féldecis poharak, m indenki elvett egyet vagy 
kettőt, megitta, és m ent az üres pohárral a pulthoz 
fizetni. Na, mi az, kérdezte a csapos, csak nem visz- 
szavettek? Nem, m ondta Béla, volt bent még egy kis 
dolgom. Megy a bolt? Megyeget, m ondta a csapos bi
zonytalanul, tudja, sokan nem  m ernek jönni a régiek, 
félnek. Most a legkisebb dolog is ürügy lehet, és ki
csapják az em bert. Ez van.

Ezeknek messzire ér a kezük, m ondta Béla, ami
kor felbontotta és elolvasta a levelet. Az állt benne, 
hogy ne jelentkezzen az új m unkahelyén, m ert a‘ mun
kakörét időközben átszervezéssel betöltötték. A két hét 
felmondási idő azért m egilleti, ennek a bérét postán 
küldik m ajd el. Hány óra van most, kérdezte Jutka, 
kicsit kába volt még az esti rumozástól, észre sem 
vette  reggel, hogy a férje elment. Nem is főztem, 
m ondta ijedten, csak fekszem itt az ágyban, m int aki 
szabadságon van. Az óra is megállt. Nem baj, mond
ta  Béla, ránk  fér egy kis kikapcsolódás. Szépnek lát
ta  most, sima volt az arca, homloka, a szája mellől 
is e ltűn t az a két ideges vonás. Néhány napot meg
engedhetünk m agunknak, m ondta, nem h a jt a tatár. 
O daadta az asszonynak a levelet, Ju tka  hunyorogva 
olvasta, aztán a férjére  nézett, most mi lesz? Egyi- 
kőnknek sincs m unkája! Nem érdekel, m ondta Béla. 
m ajd lesz. A csapágy is fizet két hetet, a gyártól egy 
hónap jár, úgyhogy van időnk. K ivett egy kétdecis 
rum ot a zsebéből, és az asszonynak nyújto tta , de az 
csák a fejé t rázta, nem, nem, kiabálta nevetve, de 
Béla lefogta, és a szájához te tte  az üveget.

N éhány napig így éltek, ettek, ittak, heverésztek, 
az asszony m ár nem is ve te tte  be az ágyat, minek? 
Csak arról nem tudott, hogy a férje m inden reggel 
elbuszozik m ajdnem  a gyárig, dolgozol már, kérdezi 
m indig a csapos, ő fölényesen mosolyogva válaszol: 
ezeknek? Aztán megissza a felest és távozik. Aztán 
egyszerűen m egunták. Az asszony is elhagyta magát.

B§



m ár m egint rá jö tt a töprengés, aztán egyszer k ifa 
kadt, jó, jó, de lassan megbolondul az unalomtól, 
valam erre indu ln i kellene. A pénz is fogy. Béla kissé 
elhúzódott tőle, engem is unsz m ár, ugye? Dehogy 
un ta  az asszony, dehogyis, hiszen olyan gyönyörűsé
ge volt a m ásik testé t simogatni, érezni, rászoktak a 
m eztelenségre, legszívesebben beleolvadt volna örökre, 
csak valahogy ez az egész nem volt valóságos, m in
dig attól re ttege tt, hogy egyszer csak vége lesz m in
dennek, valam i rossz vége, ezután csak valam i rossz 
jöhet. Béla meg arra  gondolt, hogy m ennyire más 
most, m in t azelőtt, a hajnali, kapkodó, szinte durva 
ölelkezések, m in t két állat, közben állandóan az órát 
lesve, m ind járt csörög, előtte még egy kicsit szusszan
ni kellene. Csak m ost figyelte meg, hogy m ilyen fi
nom a bőre, itt-o tt kéklenek a hajszálerek alatta, és 
micsoda erő van a szorításában, néha alig bír benne 
mozdulni, olyankor csak a nyakát, fü lé t csókolgatja, 
vár, míg a reked t sóhaj kiszáll a torkából és ellazul, 
m egnyílik, ú tjá ra  engedi, nászút, gondolta, végre, 
végre.

M ásnap korán keltek, Béla hiába m ondta, hogy fe
lesleges, az asszony nem  b írt m ár feküdni sem, nem 
hogy aludni, m ikor a férfi reggel á tn y ú lt érte, m ár 
üres volt az ágy, az asszony a konyhábatn állt az ab
lak előtt, sápadt volt, homloka ráncos, egy idegen, fel
öltözve. Hova rohansz, kérdezte a férfi, nehogy azt 
hidd, hogy ezek hatkor kezdenek! Tegnap vettek  egy 
csomó újságot, egész délután az álláshirdetéseket m á
solták egy papírra. Ju tk a  gépi könyvelő volt, v ita t
koztak egy darabig, hogy jelentkezzen-e oda, ahol a- 
datrögzítőket keresnek, aztán meg, hogy m it vegyen 
fel, Bélát m ár teljesen kikészítette, lassan m ár ő is 
ideges lett, ő forgácsoló szakmunkás, de évekig csak 
a szikrácsolón dolgozott, kiesett a gyakorlatból, e lte
lik m ajd egy kis idő, míg a többi gépen belejön, de 
bele kell jönni, m ert szikrácsolót sehol nem  kerestek. 
M enjek veled, kérdezte induláskor az asszonyt, m ert 
tud ta , hogy ideges lesz, lámpalázas, tiszta görcs olyan
kor, nem  tud  leü tn i egy b illen tyűt se m ajd, és elkül
dik. Nem, nem , m ondta az asszony, még azt hiszik, 
hogy . .  . A ztán a ki jára ti ajtó helyett beny ito tt a vé
cébe, idefigyelj, m ondta neki Béla, vegyél be egy 
gyógyszert, addig ne m enjünk sehova. Nem, nem  sza
bad, kiabálta az asszony, nehogy visszafordulj, ó, m ost 
m inek m ondtad, biztosan nem  lesz szerencsénk! A 
busznál elbúcsúztak, na, egy zsák szart, mondta: neki 
Béla nevetve, meg akarta  csókolni, az asszony nyúj-
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tó ttá  az arcát, aztán rém ülten  felkiáltott, a kulcsom! 
O tthon m aradt az asztalon! Semmi vész, m ondta Bé
la, itt az enyém, tessék. Biztosan nem lesz szerencsém, 
dadogta Ju tka , most m ár biztos! Nyugodj m ár meg, 
áldjon meg az isten, m ondta neki Béla, érezte, hogy 
tiszta hideg a bőre, m ikor megcsókolta.

Béla először a Csapágyműbe m ent, meg akarta  néz
ni azt az em bert, aki nem vette  föl, de csak a portáig 
ju to tt, hárm an is elébe álltak, bent a fülkében meg 
telefonált a negyedik. PortásLnem  kell ide, kérdezte 
Béla, úgy; látom, kevesen vannak, ha akarnék, hár
m ójuk m ellett akkor is bemennék, ha egym ásra fe
küdnének előttem. Aztán trolival, busszal, villamos
sal, gyalog végigjárta a címeket, két helyen m ár el
késett, m ire m egjelent a hirdetés, m ár betöltötték az 
állást, érdekes, gondolta Béla, van, akinek ham arabb 
viszik az újságot? A harm adik  helyen gyakorlott for
gácsolót kerestek, a rra  i t t  nincs idő, hogy m aga be
lejöjjön, m ondta egy szikkadt em ber neki. A követ
kező egy szövetkezet volt, ötöltek, hatoltak, aztán k i
nyögték, hogy olyasvalaki kellene nekik, akinek pén
ze van, és beszállna tagként. M ennyi az a pénz? Öt
százezer, m ondták gyorsan, és m ajd el lesz i t t  vala
hogy, munkás, az van elég. Aha, m ondta Béla, hol
nap hozom. Van? Hát persze. Esetleg többel is lehet, 
m ondta az egyik, és ránézett a többiekre, ő lehetne 
akkor a m otorrészleg vezetője, a többiek bólogattak, 
kikísérték a kapuig, felajánlották, hogy hazaviszik, de 
Béla m ár nem b írta  tovább röhögés nélkül, m ára eny- 
nyi, m ondta hangosan az utcán, i tt  is volt közel egy 
kocsma, belépett.

Otthon a feleségét az ajtó előtt a lépcsőn ülve ta 
lálta. Mi van veled, kérdezte tőle, az asszony felállt, 
hát nem tudok bemenni, m ondta zavarodottan, itthon 
hagytam  a kulcsot! De én odaadtam az enyémet! J u t
ka ránézett, félek is, mondta, Béla magához ölelte, 
rem egett az asszony, aztán valahogy bem entek, a fér
fi m egitatta rum m al, attól egy kicsit magához tért. 
Mondtam, hogy nem, fog sikerülni, szólalt meg ké
sőbb. Valami könyvelőgéphez ü ltettek , elém te ttek  egy 
papírt, azt se tudtam , micsoda. Még a gépet se tud 
tam  elindítani. És a többi helyen? Nem m entem  m ás
hová, m ondta az asszony, há t hová m enjek, ha nem 
értek semmihez, kiabálta, nem való vagyok semmire! 
Nem érted?! A végén csak sikerült jól összeveszni, 
m ire az asszony megnyugodott. Aztán m egitták a ru 
mot, Béla is elmesélte, hogy m ire járt, nevették  az 
egészet, ötszázezer! M ekkora szélhámosság lehet ott!

így m ent napokig, járták  a várost, n éh a  akadt va
lami, de Bélának például egy gyár nagyecsedi telep
helyére kellett volna m enni m arósnak, Debrecenből, 
máshol jó le tt volna, de a többiek m egfenyegették, 
hogy ha belép, akkor valakit el fognak m iatta  külde
ni, és akkor itt nem  fogsz megélni, pajtás, ha bete
szed a lábad. Ez meg mi, kérdezte Béla, akárm i, mond
ta  neki egy idősebb síkköszörűs, annyi, hogy ezek 
most szabadulnak a nagypofájú, meg nagypénzü em
berektől, és nyuszikat vesznek fel, p iri pénzért, aki 
örül, hogy ta lá lt m unkát. Aha, m ondta Béla1, és ki
fogta a tokmányból a felvételi próbadarabot, há t így 
azért nem. Ju tka , a felesége, a férje  unszolására az 
egyik reggel bevett egy nyugtatót, aztán még egyet, 
m ert nem érzett semmit. Aztán elfelejtette, hogy há
nyat vett be, és még egyet bekapott. A buszon aludt 
el, m egtett vagy három  kört, míg a sofőr ki nem te t
te valahol. M áskor a gyár előtt torpant meg, nem tud
ta, m iért, nem m ert bemenni. Volt, ahol igen jól sze
repelt, de olyan zavartan viselkedett, hogy azt hitték, 
részeg, vagy nem normális, azt m ondták neki, szedje 
össze magát, és m ásnap m enjen vissza. Nem! ment, 
szégyelte magát. Mondtam, megmondtam, kiabálta ott
hon, sápadt volt és ráncolta a homlokát, nem  ivott, 
hiába erősködött a férje, hiába vigasztalta, dinnye 
vagy, m ondta neki, há t nem  megy egyszerre, n á  és? 
Különben is. K iveszünk két gyereket az államiból, és 
itthon  m aradsz velük. Azért kapsz annyi pénzt, hogy 
nem  kell dolgozni, én meg elm egyek guberálni, m ár 
agitálnak a fiúk a Váladékban, kell egy erős ember, 
aki megveri az orvosokat, m ert ha elkapják és begyűj
tik. őket, lépten-nyom on beléjük nyom nak egy teta
nuszt. Figyelsz egyáltalán?

Nem figyelt. Csak valahová befelé. Leült a kony
hába a tűzhely mellé, és nem  szólt semmit, nézett m a
ga elé, ráncolta a homlokát. Béla szólt neki, gyere 
m ár, feküdj le. Akkor lefeküdt. Ölelte, sim ogatta, du
ruzsolt a fülébe, hagyta. Ö m ár félig aludt, amikor 
észrevette, hogy az asszony kicsúszik a takaró alól, és 
kimegy a konyhába, a ny ito tt ajtón á t látn i lehetett, 
hogy sorra ny itja  a gázcsapokat. K inyitja  a sütő a j
taját. Béla sóhajtott, aztán azon töprengett, m it te 
gyen? Ha dolgozna, visszatérne az életkedve is, de így 
csak emészti magát, hogy felesleges, hogy nem  va
ló semmire. Nem tud harcolni, küzdeni. Aztán ő is ki
m ászott az ágyból, kim ent, m it csinálsz itt, kérdezte. 
M inek csinálod? Engem is meg akarsz ölni? Az a s 
szony nem válaszolt.A főcsapot rég elzártam , m ondta 
később a férfi, és sóhajtott, a kulcsa nálam  van. Az
tán  leült mellé a m ásik székre. Akarod, hogy kinyis
sam, kérdezte sokára, az asszony nem et in te tt a fejé
vel, nem sírt, nem  szólt egy szót sem, csak zárta  el 
a csapokat. Bélának eszébe ju to tt, hogy délután, am i
kor a Váladékban járt, az a részeg nő a ny ito tt ru 
hájával azt m ondta neki, hogyha ad ötszázat, akkor 
le is nyeli. Négyszáz, m ondta, am ikor ú jra  a szeme 
elé került. A cerem hátu ljában  egy csoport guberáló 
ivott, nagyokat nevettek, kint, a kocsma előtt h a ta l
mas zsákm ányokkal m egrakott biciklik á lltak  a fal
hoz táma'sztva. Nemi tud ta  eldönteni, hogy ez most 
m iért ju to tt eszébe.

MÉSZÁROS SÁNDOR

Ä Kölcsey utca j
Szeptem berben költöztünk be. Tanévkezdésre 

azért sikerült beköltöznünk, és esett az eső. Köl
csey utca negyedik szám. Egy kopasz tyúk ka- 
pirgál a ház e őtt. Ez lesz a mi házunk. A szív
nek, jaj, egy kicsit meg kell szakadni. A nagyobb 
gödrökbe vörös salakot, a pocsolyába ham ut szór
tak, a teherautó  nem süllyedt meg. A platóról 
kedvező kilátás nyílik, m ondhatni. Jól cuppog a 
gumicsizma, kár hogy lyukas az orra. Átázik a 
zoknid, de arra  csak sokára gondolsz, hogy itt 
a sarat és a hazugságot a legnehezebb elviselni.
A hideg, a tompaság és az alattomos víz, ahogy 
lassan fölszivárog. Az Ü rnak ezerkilencszázhat- 
vanötödik esztendejében nem  adatott meg, hogy 
itt  járda  legyen. Később aztán, szépen, progresz- 
szíven ju t m indenhova elég beton. A tengerpar
tot is fölbetonozzák majd, de szerencsére errefelé 
nincs tenger.

A sáros, szűk, egyenes mellékutca.
A tanácstól küldenek négy meggyfát, darabját 

kettőötvenért, hogy szocialista módra megszépül
jön az utca. Anya kezdettől örül, hogy a Kölcsey 
utcában lakunk. A név m iatt is. De hát, anya, 
ennyi erővel nevezhetnék Lenin proszpektnek vagy 
Komócsin S trassénak is. Nem, m ert mi akkor nem 
laknánk itt. Ugyan, nem lehet ennyire komolyan 
venni egy nevet. De. Ebben aligha van igaza, és 
mégis. Srófra já r a mégis. Házat lehet választa
ni, és esetleg, józanul vagy kétségbeesetten or
szágot, de egy u tcáért senki és semmi nem felel. 
Ah, m últ századi álom, sőt dream, csillagkoszorú 
és u tcanév és pályabér. Tegnap bemondták, új 
burkolatot kap a Diadal utca. Ö volt a legna
gyobb m agyar költő, és kész. Nem ő volt, mon
dod a gim nazisták kib írhatatlan  fölényévé , A- 
rany vagy Ady nagyobb volt például., Bejön a 
mcecs előtt, megáll és sír a Himnusz alatt. Ez 
elég röhejes, öcsédnek is elszorul a torka. Csi
náljunk, am it akarunk, de neki a forradalom óta 
mindig sírnia kell, ha ezt meghallja. Jó-jó, bőg
ni akkor sem kell, különben sem vagy üvegből.

Negyven m éterről nem lehet folyton gólt kap
ni. Ez amatőrség, nem tragédia. Apa így mondja, 
á-val, ámátőrség.

Távolból, ta lán  tíz év m úlva észrevétlenül meg
szereted ama szűk, egyenes utcát — kicsit füg
getlenül a meggyfáktól. Ez nem oly ne
héz, és nem annyira választás kérdése. A papa 
szerint egy ekkora u tcá t — pardon, országot! — 
rendesebb férfi keresztül húgyoz. Egy tiszta pa
pírlapra kim ásoltad egy könyvből, tú l sok itt a 
pátosz, a régi dicsőség, a póz, a retorika és az 
önáltatás. A hiábavalóság árnyalatai. Árnyalatai 
vagy fokozatai, ez m ajd elválik. Szegény Kölcsey 
nem tehet erről, teszed hozzá védekezve és az 
utcára gondolva.

Se m inta, se megbízatás, se Rény? A Rényt 
kétszer is Rém nek olvastad, ami elég tréfás volt.
De akkor ki vagy mi van a Rény helyén? Az ö- 
reg K ant, akihez állító1 ag órát lehetett igazíta
ni? Belátás, szkepszis és pedantéria? „Vanitatum 
vonítás“ , vagy több h ittan? Csak kancsuka és ki
jelentő mód? A lternatív  Porsche? Kivilágított va
gina? Vagy az titkon gondolhat rá, aki még nem 
látta  a H ófehérke pornó változatát? Ó, törp e- 
gek !

Nehéz elképzelni azt a komoly, magányos, ke
serű férfit, aki szem bejönne veled, szertenézne 
és nem lelné honját az utcában. Persze, már se 
követség, se birtok, ahova vissza lehetne vonulni: 
leülne a kertben  a kőasztal mellé. Ennyi hely 
m indig m arad. Nem értenéd egészen anya csendes 
rajongását, ahogy bort tö lt neki. Na, igyunk!, 
mondod a magad tréfálkozó modorában, ezt még 
nem tud ták  annyira elrontani, bár apa is cuk
rozza rendesen. H allgatása zavarba hoz, szégyel- 
led magad a kvaterkázó kedélyességért, m intha 
meg akarnád törni kem ény melankóliáját, pe
dig . . . Ferenc úr, maga tú l komolyan vette ezt 
az országot. Először néz fel, ettől elragad valami 
nem kívánt szónokiasság. Pedig ebben az ország
ban, ha valaki kom olyan veszi önmagát, a m ű
veltséget, a hagyom ányt, a gondolat radikalitását, 
a teljes és feltétlen  igazságot vagy bármi mást, sőt 
ezt következetesen képviseli, nem hajlandó fel
cukrozni a napi kívánalm ak szerint, akkor itt | 
aránytalan  és m egbotránkoztató lesz, kibírhatat- j 
lan és nevetséges. Ráadásul ép ésszel' akarta meg
úszni. De hagyjuk  ezt, hősnek lenni is épp elég 
nehéz, nem hogy épeszűnek maradni. A he'vzet, 
helyzetünk sokkal rosszabb annál, hogy úgy két
ségbeeshetnénk. Ami viszont végképp nincs és 
nem lehet, az a rem énytelen férfiszerelem, ahogy 
maga ezt a — nincs jelző — nemzetet szereke. A 
hazát, m entségedre eszedbe ju to tt egy idézet, 
részvéttel szabad szeretni. Igen, mondta, és ab
ban a pillanatban eltűnt. Fogalmad sincs, melyik 
irányba m ehetett, pedig hosszan néztél az elha
gyatott u tcán utána.



GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN

V Ö R Ö S M A R T Y  MI HÁLY 4.
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Bordal «Czilley s a Hunyadiak*  
szom orú já tékból

Ha férfi lelkedet 
Egy hölgyre föltevéd,
S az üdvösségedet 
Könnyelműn tépi szét;
Hazug szemében hord mosolyt 
És átkozott könyüt,
S inig az szívedbe vágyat olt. 
Ez égő sebet üt;

Gondold meg és igyál:
Örökké a világ sem áll;
Eloszlik, mint a buborék,
S marad, mint volt, a puszta lég.

Ha, mint tenlelkeden,
Függél barátodon.
És nála titkaid:
Becsület és a hon,
S ő síma orgyilkos kezét 
Befúrja szívedig,
Míg végre sorsod árulás 
Által megdöntetik:

Gondold meg és igyál:
Örökk ■ a világ sem áll;
Eloszlik. mint a buborék,
S marad, mint volt a puszta lég.

Ha szent gondok között 
Fáradtál honodért.
Vagy vészterhes csatán 
Ontottál érte vért,
S az elcsábúltan megveti 
Hű buzgóságodat,
S lesz aljas-, gyáva-, és buták 
Kezében áldozat;

Gondold meg és igyál: 
örökké a világ sem áll;
Eloszlik. mint a buborék,
S marad, mint volt, a puszta lég.

Ha fájó kebleden 
A gondok férge rág,
S elhagytak hitlenűl 
Szerencse és világ,
S az esdett hir, kéj s örömed 
Mind megmérgezve van,
S remélni biztosabbakat 
Késő vagy hasztalan;

Gondold meg és igyál:
Örökké a világ sem áll;
Eloszlik, mint a buborék,
S marad, mint volt, a puszta lég.

S ha bánat és a bor 
Agyadban frigyre lép,
S lassanként földerűi 
Az életpuszta kép,
Gondolj merészet és nagyot,
És tedd rá éltedet:
Nincs veszve bármi sors alatt 
Ki el nem csüggedett.

Gondold meg és igyál:
Örökké a világ sem áll;
De amíg áll, és amíg él,
Ront vagy javít, de nem henyél.

1843

A z  alcím ben em líte tt Czilley s a 
Hunyadiak Vörösm arty tervezett 
drám a-trilógiájának 1844-ben be
fe je ze tt első része. A  további d a 
rabok  nem készítitek el. A  Ke
serű pohár később a Bánk bán 
operába ik ta tva  Erkel Ferenc ze 
néjével vált népszerűvé.

HONSZERETET
Szeresd hazádat és ne mondd:
A néma szeretet
Szűz mint a lélek, melynek a
Nyelv még nem véthetett.

Tégy érte mindent: éltedet,
Ha kell, csekélybe vedd;
De a hazát könnyelműen 
Kockára ki ne tedd.

S nem csak dicsőké a haza;
A munkás pór. szegény,
Bár észrevétlen, dolgozik 
A hon derűletén.

Tűrj érte mindent ami bánt.
Kint, szégyent és halált;
De el ne szenvedd, el ne tűrd 
Véred gyalázatát.
S ne csak veszélyben légy serény,
A béke vészesebb,
S melyet rág álmos népeken, 
Gyógyíthatlanb a seb.
Gondold meg, mennyit érsz: eszed. 
Szived, pénzed, karod,
S fukar légy, alkván a honért,
Ha azt feláldozod.
S midőn a legtöbb emberek 
Csüggednek várni, jót 
Családjok-, társaik- s magokért.
Ha sorsuk csalfa volt;
Midőn nem-méltatott erény 
És bűn, mely célt nem ér,
Kifárad újra küzdeni 
A vágyott javakért;
Midőn a legbuzgóbb anya 
Remény- s munkátalan,
S a veszni indult gyermekért 
Csak sóhajtása van;
Te még, oh honfi, ébren állj,
Remélni, tenni hő,
Míg a honból, kin lelked függ,
Van egy darabka kő.
S midőn setét lesz a világ  
És minden tűz ki°g,
A honfiszivben fennmarad 
Egy élő szikra még.
S hol honfi húnyt, e szikra ég 
Fenn a sírhalmokon.
Bal századoknak éjin át 
E lángban él a hon.
S kihűlt hamvából a dicső 
Göröghon újra kél,*
Felhozza régi hőseit 
E szikra fényinél.
E szikra a hon napja lesz,
S hol fénye hőn ragyog,
Az élet a hon kebelén 
Ujúlva feldobog.
És újra felvirúl a föld 
Amerre a szem néz,
És minden, aki rajta él,
Munkára, tettre kész.
S a nemzet isten képe lesz,
Nemes, nagy és dicső,
Hatalma, üdve és neve 
Az éggel mérkező.

Oh honfi, őrizd e tüzet,
S ne félj, ha vész borúi:
E szikra fényt ad és hevet 
S ég olthatatlanúl.
1843
* A  görög nép 1821 és 29 kö z t győzel
m es szabadságharcot v ívo tt a török  
uralom  lerázására.

AZ EMBEREK
I
Hallgassatok, ne szóljon a dal,
Most a világ beszél,
S megfagynak forró szárnyaikkal 
A zápor és a szél.
Könnyzápor, melyet!bánat hajt, 
Szél, melyet emberszív sóhajt. 
Hiába minden: szellem, bűn, erény: 
Nincsen remény!

II
Hallátok a mesét: a népnek 
Atyái voltának,
S amint atyái vétkezőnek,
Ök úgy hullottanak:
A megmaradt nép fölsüvölt: 
Törvényt! s a törvény újra ölt. 
Bukott a jó, tombolt a gaz merény: 
Nincsen remény!

III

És jöttek a dicsők, hatalmas 
Lábok törvény felett.
Volt munka: pusztított a vas!
S az ember kérkedett.
S midőn dicsői vesztenek.
Bújában egymást marta meg.
S a hír? villám az Ínség éjjelén: 
Nincsen remény!

IV

És hosszú béke van s az ember 
Rémítő szapora,
Talán hogy a dögvésznek egyszer 
Dicsőbb legyen tora:
Sóvár szemmel néz ég felé,
Mert hajh a föld! az nem övé,
Neki a föld még sírnak is kemény. 
Nincsen remény!

V

Mi dús a föld, s emberkezek még 
Dúsabbá teszik azt.
És mégis szerte túl az Ínség 
S rút szolgaság nyomaszt, 
így  kell-e lenni? vagy ha nem,
Mért oly idős e gyötrelem?
Mi a kevés? erő vagy az erény? 
Nincsen remény!

VI

Istentelen frigy van közötted.
Ész és rósz akarat!
A butaság dühét növeszted.
Hogy lazítson hadat.
S állat vagy ördög, düh vagy ész, 
Bármelyik győz, az ember vész:
Ez őrült sár, ez istenarcu lény! 
Nincsen remény!

VII

Az ember fáj a földnek; oly sok 
Harc- s békeév után 
A testvérgyülölési átok 
Virágzik homlokán;
S miden azt hinnők. hogy tanúi, 
Nagyobb bűnt forral álnokúl.
Az emberfaj sárkányfog-vetemény: 
Nincsen remény! nincsen remény!

1846

A  lengyel nemesség 1846-ban újabb  
függatlenségi harcba kezdett, a job 
bágyságot azonban magára haragította  
(m ert nem  szabadította fel), s így a 
szabadságharc á ta lakult polgárhábo
rúvá.

Vörösmarty szülőháza

Hová lépsz most, gondold meg, oh tudós,
Az emberiségnek elhányt rongyain 
Komor betűkkel, mint a téli éj",
Leírva áll a rettentő tanulság:
«Hogy míg nyomorra m illiók születnek.
Néhány ezernek jutna üdv a földön,
Ha istenésszel, angyal érzelemmel 
Használni tudnák éltök napjait«.

Miért e lom? hogy mint juh a gyepen, 
Legeljünk rajta? s léha tudománytól 
Zabáltan elhenyéljük a napot?
Az isten napját! nemzet életét!

Miért e lom? szagáról ismerem meg 
Az állatember minden bűneit.
Erény van írva e lapon: de egykor 
Zsivány ruhája volt. S amott?
Az ártatlanság boldog napjai 
Egy eltépett szűz gyönge öltönyén,
Vagy egy dühös bujának pongyoláján.
És itt a törvény — véres lázadók,
Hamis bírák és zsarnokok mezéből 
Fehérre mosdott könyvnek lap'ain.
Emitt a gépek s számok titkai!
De akik a ruhát elszaggaták.
Hogy majd belőle csinos könyv legyen,
Számon kívül maradtak: Ixion1 
Bőszült vihartól űzött kerekén 
Örvény nyomorban, vég nélkül kerengők.
Az őrült ágyán bölcs fej álmodik;
A csillagászat egy vak kolduszasszony 
Condráin méri a világokat.
Világ és vakság egy hitvány lapon!
Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből 
S most a szabadság és a hősi kor 
Beszéli benne nagy történetét.
Hűség, barátság aljas hitszegők 
Gúnyáiból készült lapon regél,
Irtózatos hazudság mindenütt!
Az irt betűket a sápadt levél 
Halotti képe kárhoztatja el.

Országok rongya! könyvtár a neved,
De hát hol a könyv, mely célhoz vezet?
Hol a nagyobb rész boldogsága? — Ment-e 
A könyvek által a világ elébb?
Ment, hogy minél dicsőbbek népei,
Salakjok annál borzasztóbb legyen,
S a rongyos ember bőszült kebele,
Dögvészt soha’tson a hír nemzetére.

De hát ledöntsük amit ezredek 
Ész napvilága mellett dolgozónak?
A bölcsek és a költők műveit,
S mit a tapasztalás arany 
Bányáiból kifejtett az idő?
Hány fényes lélek tépte el magát,
Virrasztott a szív égő romja mellett,
Hogy tévedt, sújtott embertársinak 
Irányt adjon s erőt, vigasztalást.
Az el nem ismert érdem hősei.
Kiket — midőn már elhunytak s midőn 
Ingyen tehette — csúfos haladattal 
Kezdett imádni a gálád világ.
Népboldogító eszmék vértanúi 
Ök mind e többi rongykereskedővel.
Ez únt fejek- s e megkorhadt szivekkel 
Rossz szenvedélyek oktatóival 
Ök mindegyütt — a jók a rossz miatt — 
Egy máglya üszkén elhamvadjanak?
Oh nem, nem! amit mondtam fájdalom volt. 
Hogy annyi elszánt lelkek fáradalma.
Oly fényes elmék a sár fiait 
A süllyedéstől meg nem menthetők!
Hogy még alig bír a föld egy zugot.
Egy kis virányt a puszta homokon,
Hol legkelendőbb név az emberé.
Hol a teremtés ősi jogai 
E névhez '«ember!» advák örökül —
Kivéve aki feketén született.
Mert azt baromnak tartják e dicsők 
S az isten képét szíjjal ostorozzák.2 
És mégis — mégis fáradozni kell.
Egy újabb szellem kezd felküzdeni.
Egy új irány tör át a lelkeken:
A nyers fajokba tisztább érzeményt 
S gyümölcsözőbb eszméket oltani,
Hogy végre egymást szívben átkarolják,
S uralkodjék igazság, szeretet.
Hogy a legalsó pór is kunyhajában 
Mondhassa bizton: nem vagyok magam! 
Testvérim vannak, számos milliók;
Én v-édem őket, ők megvédnek engem.
Nem félek tőled, sors, bármit akarsz.

Ez az, miért csüggedni nem szabad.
Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit 
Agyunk az ihlett órákban teremt 
S ha összehordtunk minden kis követ,
Építsük egy újabb kor Bábelét,
Míg oly magas lesz, mint a csillagok,
S ha majd benéztünk a menny ajtaján. 
Kihallhatok az angyalok zenéjét,
És földi vérünk minden cseppjei 
Magas gyönyörnek lángjától hevültek.
Menjünk szét mint a régi nemzetek,
És kezdjünk újra tűrni és tanulni.
Ez hát a sors és nincs vég semmiben?
Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal 
S meg nem kövűlnek élő fiai.
Mi dolgunk a világon? küzdeni.
És tápot adni lelki vágyainknak.
Ember vagyunk, a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen,
S  mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé. 
Unatkozunk s hitvány madár gyanánt 
Posvány iszapját szopva éldegéljünk?
Mi dolgunk a világon? küzdeni 
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivittük a mély sülyedésböl,
S a szellemharcok tiszta sugaránál 
Olyan magasra tettük, mint lehet.
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat.
Ez jó mulatság, férfi munka volt!

1844

1 A  görög m onda szerint Zeusz parancsára az
alvilágban tüzes kerékre kötözve kínozták.
2 Célzás az am erikai négerüldözésre.
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A  MERENGÖHÖZ ELŐSZÓLaurának
Hová merült el szép szemed világa?
Mi az, mit kétes távolban keres?
Talán a múlt idők setét virága,
Min a csalódás könnye rengedez?
Tán a jövőnek holdas fátyolában 
Ijesztő képek réme jár feléd,
S nem bízhatol sorsodnak jóslatában,
Mert egyszer azt csalúton kereséd?
Nézd a világot: annyi milliója,
S köztük valódi boldog oly kevés. 
Ábrándozás az élet megrontója 
Mely, kancsalúl, festett egekbe néz.
Mi az mi embert boldoggá tehetne?
Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön, 
A telhetetlen elmerülhet benne,
S  nem fogja tudni, hogy van szívöröm. 
Kinek virág kell, nem hord rózsaberket;
A látni vágyó napba nem tekint;
Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget: 
Csak a szerénynek nem hoz vágya kint.
Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt,
Ki életszomját el nem égeté,
Kit gőg, mohó vágy s fény el nem varázsolt. 
Földön honát csak olyan lelheté.
Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:
Egész világ nem a mi birtokunk:
Amennyit a szív felfoghat magába. 
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.
Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek, 
Megférhetetlen oíy kicsin tanyán;
Hullámin holt fény s ködvárak lebegnek. 
Zajától felrém ül a szívmagány.
Ha van mihez bizhatnod a jelenben,
Ha van mit érezz, gondolj és szeress.
Maradj az élvvel kínáló közelben,
S tán szebb, de csalfább távolt ne keress,
A bírhatót ne add el álompénzen,
Melyet kezedbe hasztalan szorítsz:
Várt üdvöd kincse bánat ára lészen.
Ha kart hízelgő ábrándokra nyitsz.
Hozd, oh hozd vissza szép szemed világát: 

Ügy térjen az meg, mint elszállt madár, 
M ely vissza jő, ha meglelő zöld ágát,
Egész erdő viránya csalja bár.
Maradj közöttünk ifjú szemeiddel.
Barátod arcán hozd fel a derűt:
Ha napja lettél, szép delét ne vedd el,
Ne adj helyette bánatot, könyűt.
1843

Vörösmarty kézírása

MIT CSINÁLUNK?
Mit csinálnak Magyarhonban?
Esznek, isznak és danolnak.
Semmi baj sincs? Semmi gondrém.
Hogy majd érte meglakolnak?
Van biz itt baj; de hiába.
Enni csak kell az embernek;
S  inni hogyne kéne, ahol
Oly dicső borok teremnek; 

Csakhogy aztán,
Majd ha ember kell a gátra,
Korhely-gyáván
Ne maradjon senki hátra.

Mit csinálnak Magyarhonban?
Esznek, isznak, álmadoznak.
Semmi baj sincs? semmi gondrém.
Hogy az álmok megszakadnak?
Van’biz itt baj; de hiába
Olyan édes álmodozni!
S néha tán jobb, mint fejünkkel
Faltörösdit játszadozni:

Csakhogy aztán.
Majd ha ember kell a gátra.
Almos-gyáván
Ne maradjon senki hátra.

Mit csinálnak Magyarhonban?
Esznek, isznak, gondolkoznak.
És miről az istenadták?

Hogy tán élni kén' a honnak!
Kár biz az; de már hiába, 
Gondolatnak nincsen gátja,
És ha úgy van, amint mondják. 
Gondolat a tettek bátyja: 

Csakhogy aztán,
Majd ha ember kell a gátra. 
Méla-gyáván
Ne maradjon senki hátra.

Mit csinálnak Magyarhonban? 
Esznek, isznak, hadakoznak. 
Szörnyűség! — No nem kell félni, 
Csak szavakkal kardlapoznak. 
Kár a szóért; de hiába.
Szóból ért a magyar ember,
S gyakran a szó dolgokat szül, 
Gyakran a szó éles fegyver: 

Csakhogy aztán.
Majd ha ember kell a gátra,
Nyelves-gyáván
Ne maradjon senki hátra.

Mit csinálnak Magyarhonban? 
Esznek, isznak s tán dolgoznak? 
Félig-meddig: mert nem tudják. 
Másnak lesz-e vagy magoknak. 
Ennyi is kár; de hiába,
Munka jobb a koplalásnál,
S jobb az edzett kar, ha ép vagy, 
Mint ha selymen sántikálnál.

És hogy aztán,

Majd ha ember kell a gátra,
Gyenge-gyáván
Ne maradjon senki hátra.

Mit csinálnak Magyarhonban? 
Szőnek, fonnak és akarnak — 
Tán vakarnak? semmi tréfa! 
Posztó is kell a magyarnak.
Hát takács-e a magyar nép? 
Nem szégyenli a vetéllőt? 
Semmi baj! tán összefűzi.
Amit a sors egybe nem szőtt: 

Csakhogy aztán,
Majd ha ember kell a gátra, 
Gépi-gyáván
Ne maradjon senki hátra.

És, pedig — mit is beszéltem?
A vadásznak jó a cserje;
A költő had álmodozzék;
A kovács a vasat verje,
Minden ember, amihez tud, 
Alihoz lásson télen, nyáron,
S a paraszt borbély helyében 
Ür-szakállat ne kaszáljon.

És hogy aztán.
Majd ha ember kell a gátra, 
Aki hitvány,
Félre tőlünk, menjen hátra!

1844

EMLÉKKÖNYVBE ÁBRÁND SZABAD SAJTÓ

A  GY Ű JTEM ÉN Y T

« SZERKESZTI0X3

K . JA K A B  A N TA L

Setét eszmék borítják eszemet.
Szivemben istenkáromlás lakik.
Kivánságom: vesszen ki a világ 
S e földi nép a legvégső fajig.

Mi a világ nekem, ha nincs hazám?
Elkárhozott lélekkel hasztalan 
Kiáltozom be a nagy végtelent:
Miért é:i éltem, az már dúlva van.

Ily  férfitól, nemes hölgy, mit kívánsz 
Emléklapodba? Inkább adj nekem  
Hitet, sejtelmet, egy reménysugáré 
Hogy el nem vész, hogy él még nemzetem.

Koldulni járnék ily remény- s hitért, 
M egvenném azt velőm - és véremen.
Imádkozzál — te meghallgattatol —
Az tán segíthet ily vert emberen.

1849

A  költő a szabadságharc bukását követő buj- 
dosás napjaiban írta a verset Gebén, házigaz- 
dája , Csanády János feleségének em lékköny
vébe

Szerelmedért
Feldúlnám eszemet
És annak minden gondolatját,
S képzelmim édes tartományát; 
Eltépném lelkemet 
Szerelmedért.
Szerelmedért 
Fa lennék bérc fején,
Felölteném zöld lombozatját, 
Eltűrném villám  s vész haragját 
S meghalnék minden év telén 
Szerelmedért.
Szerelmedért 
Lennék bérc-nyomta kő,
Utt égnék földalatti lánggal, 
Kihalhatatlan fájdalommal,
És némán szenvedő, 
Szerelmedért.
Szerelmedért 
Kilépett lelkemet 
Istentől újra visszakérném. 
Dicsőbb erénnyel ékesítném,
S örömmel nyújtanám neked, 
Szerelmedért!

Kelj föl rabágyad kőpárnáiról 
Beteg, megzsibbadt gondolat! 
Kiálts föl érzés, mely nyögél 
Elfojtott vérző szív alatt!

Oh jőjetek ki láncra vert rabok, 
Lássátok a boldog dicső napot,
S a honra, mely soká tűrt veletek  
Derűt, vigaszt és áldást hozzatok.

1848

(FOGYTÁN VAN  
A NAPO D. . . )

Fogytán van a napod, 
Fogytán van szerencséd. 
Ha volna is, minek? 

Nincs ahova tennéd. 
Véred megsürüdött, 
Agyvelöd kiapadt, 
Fáradt vállaidról 
Vén gúnyád leszakadt. 
Fogytán van erszényed. 
Fogytán van a borod. 
Mire virradsz te még. 
Szegény magyar költő, 
Van-e még reménység? 
Lesz-e még hajnalod? 
Férfi napjaidban 
Hányszor álmodoztál, 
Büszke reményekkel 
Kényedre játszottál! . . .

1854

tf

Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég.
Zöld ág virított a föld ormain.
Munkában élt az ember mint a hangya:
Küzdött a kéz, a szellem működött,
Lángolt a gondos ész, a szív remélt,
S a béke izzadt homlokát törölvén 
Meghozni készült a legszebb jutalmat,
Az emberüdvöt, melyért fáradott.
Ünnepre fordult a természet, ami 
Szép és jeles volt benne, megjelent.

öröm - s reménytől reszketett a lég,
Megszülni vágyván a szent szózatot,
Mely által a világot mint egy új, egy 
Dicsőbb teremtés, hangján üdvözölje.
Hallottuk a szót. Mélység és magasság 
Viszhangozák azt. S a nagy egyetem  
Megszűnt forogni egy pillanatig.
Mély csend lön, mint szokott a vész előtt.
A vész kitört. Vérfagylaló keze 
Emberfejekkel labdázott az égre, 
Emberszivekben dúltak lábai.
Lélekzetétől meghervadt az élet,
A szellem ek világa kialudt,
S az elsötétült égnek arcain 
Vad fénnyel a villámok rajzolók le 
Az ellenséges istenek haragját.
És folyton folyvást ordított a vész,
Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg.
Amerre járt, irtóztató nyomában 
Szétszaggatott népeknek átkai 
Sóhajtanak fel csonthalmok közöl,
És a nyomor gyámoltalan fejét 
Elhamvadt városokra fekteti.
Most tél van és csend és hó és halál.
A föld megőszült;
Nem hajszálanként, mint a boldog ember. 
Egyszerre őszült az meg, mint az isten,
Ki megteremtvén a világot, embert,
A félig istent, félig állatot,
Elborzadott a zordon mű felett 
És bánatában ősz lett és öreg.

Majd eljön a hajfodrász, a tavasz,
S az agg föld tán vendéghajat vészén,
Virágok bársonyába öltözik.
Uvegszemén a fagy íölengedend,
S illattal elkendőzött arcain 
Jó kedvet és ifjúságot hazud:
Kérdjétek akkor azt a vén kacért,
Hová tévé boldogtalan fiait?

1850

A z önkényuralom  idején  Vörösm arty tervezte 
Három rege c., 1845-ben irt m űvének kiadását. 
Ehhez szánta előszónak a költem ényt.

A VÉN CIGÁNY

Húzd rá cigány, megittad az árát,
Ne lógasd a lábadat hiába;
Mit ér a gond kenyéren és vízen,
Tölts hozzá bort a rideg kupába.
Mindig így volt e világi élet.
Egyszer fázott, másszor lánggal égett;
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot;
Szív és pohár tele búval borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal!

Véred forrjon mint az örvény árja, 
Rendüljín meg a velő agyadban,
Szemed égjen mint az üstökös láng,
Húrod zengjen vésznél szilajabban,
És keményen mint a jég verése,
Oda lett az emberek vetése —
Húzd, ki tudja meddig húzhatod.
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot;
Szív és pohár tele búval borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal!

Tanulj dalt a zengő zivatartól,
Mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl; 
Fákat tép ki és hajókat tördel.
Életet fojt, vadat és embert öl;
Háború van most a nagy világban 
Isten sírja reszket a szent honban.*
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot;
Szív és pohár tele búval borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal!

Kié volt az elfojtott sóhajtás.
Mi üvölt, sír e vad rohanatban,
Ki dörömböl az ég boltozatján.
Mi zokog mint malom a pokolban?
Hulló angyal, tört szív, őrült lélek,
Vert hadak vagy vakmerő remények? 
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot;
Szív és pohár tele búval borral;
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal!

Mintha újra hallanék a pusztán,
A lázadt ember vad keserveit,
Gyilkos testvér botja zuhanását,
S az első árvák sírbeszédeit,
A keselynek szárnya csattogását, 
Prométheusz halhatatlan kínját.
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot;
Szív és pohár tele búval borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal!

A vak csillag, ez a nyomoru föld 
Hadd forogjon keserű levében,
S annyi bűn, szenny s ábrándok dühétől 
Tisztuljon meg a vihar hevében,
És hadd jöjjön el Noé bárkája.
Mely egy új világot zár magába.
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot;
Szív és pohár tele búval borral,
Húzd rá cigány ,ne gondolj a gonddal!

Húzd, de még se, — hagyj békét a húrnak, 
Lesz még egyszer ünnep a világon;
Majd ha elfárad a vész haragja,
S a viszály elvérzik a csatákon,
Akkor húzd meg újra lelkesedve, 
Isteneknek teljék benne kedve.
Akkor vedd fel újra a vonót,
És derüljön zord®n homlokod.
Szűd teljék meg az öröm borával,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal!

1854

* Célzás a krími háborúra (1853—56), mely
nek során a nagyhatalmak vitájában a Palesz
tinái kegyhelyek fölötti ellenőrzés kérdése is 
fölmerült.

Sí

7



A KERESZTÉNY HIT
ÉS A JANUS-ARCÚ EURÓPAIAK

MEGJEGYZÉSEK A MODERNSÉGRŐL KELETEN (TANULMÁNYRÉSZLET)

1. A kelet- és közép-európai népek je

lenlegi problémáiról
Azokat a változásokat, amelyek jelenleg Ke
let- és Közép-Európában végbemennek, Uk
rajnától és az Oroszországi Szovjet Szocia
lista Köztársaságtól Magdeburgig, Rigától, 
Kaunastól és Vilniustól Szófiáig, nem lehet 
egyszerűen politikai átalakulási folyamatként 
felfogni. Valójában olyan folyamatról van 
szó, am ely a politikát, a társadalmat, a gaz
daságot: röviden az élet összes m egnyilvá
nulását átfogja. Ebben az értelemben bízvást 
beszélhetünk az újabb kori európai történe
lem légnagyobb kulturális forradalmáról. 
Amikor e folyamatot a kulturális átalakulás 
folyamatként jelöljük meg, akkor a kultúra 
modern fogalmát vesszük alapul. Az ember 
kulturális állapotát (status culturae) • a fe lv i
lágosodás óta szokták szembeállítani termé
szeti állapotával (S ta tus naturae). T. S. Eliot 
— a XIX. századi kulturális elgondolásokhoz 
kapcsolódva — a kultúrát ama összformaként 
definiálja, amelyben egy nép él, a bölcsőtől a 
koporsóig, hajnaltól éjszakáig, sőt még álmá
ban is. Az életnek ez az összformája a törté
nelemből ered, de a nagy történelmi átalaku
lások idején kreatív módon mindig újonnan 
hozzák létre és alakítják ki. A kultúra mint 
összéletforma három, lényege szerint egymás
hoz kapcsolódó mozzanatot foglal magába. 
Egy nép kultúrája mindig rend: az emberek 
együttélésének és a praxisnak a rendje. Ezen
kívül minden kultúra egyszersmind az ethosz 
nyilvános alakja is. A kultúra az ember ön- 
tevékenységéből fakad, és ezért sajátos mó
don értelmezi az etikai kellést (sollen), azt a 
mértéket, amelynek az ember aláveti magát. 
Végül a kultúra valam ennyi aspektusában 
egyszersmind az élet kifejezése és értelm ezése  
is. Benne fogalmazódik meg a világban való 
emberi létezés értelme, ahogyan azt egy adott 
társadalom, egy nép felfedezte és igenli.
Egy adott kultúra és az evangélium között 
mindig feszültség van; ez különbséget és vo
natkozást jelent. A keresztény hit a Jézus 
Krisztusban való megigazulás által Istentől 
eredő azonosságot közvetít az embernek, 
am elynek következtében az ember alapvetően  
távolságot vesz a kultúrától mint közösségi 
rendtől, mint ethosztól és az élet értelmezé
sének formájától. A kultúra az ember számá
ra az élet viszonylagos, véges alakja lesz, am e
lyet az emberi hitelesség és a bűn struktúrái 
egyaránt megbélyegeznek.
Hogyan fogható fel ilyen kultúrforgalom alap
ján a Közép- és Kelet-Európábán jelenleg 
végbemenő nagy átalakulás?
Ha sematikusan áttekintjük az újkorban az 
orosz birodalom kultúrtörténetét — mégpedig 
a fent vázolt értelemben vett kultúrtörténe
tét —, akkor a modern életforma létrehozá
sának első nagy kísérletét a Nagy Péter és 
az októberi forradalom közti időszakra tehet
jük. Ez az óriási vállalkozás arra irányul, 
hogy felülről, kormányintézkedésekkel meg
újítsák Oroszország arculatát, és e birodal
mat az akkori modern hatalmak jelentékeny 
partnerévé tegyék. De bármilyen nagy telje
sítmények születnek is az irodalom és a zene 
területén — hogy a kultúrának csak néhány 
területét említsük —, mindent egybevetve ez 
a korszak a jobbágyságnak a XVIII. század
ban bekövetkezett gyors elterjedésétől kezdve 
szinte egyenes vonalban vezet ama nagy tár
sadalmi apóriákhoz, am elyek századunk elején  
a társadalmat jellem zik és az 1917-es októberi 
forradalomba torkollnak.
1990-ben a modern életforma létrehozására 
irányuló második nagy kísérlet vége felé já
runk. Az itt-ott kétségtelenül fellángoló le l
kesedést — gondolok bizonyos 1919 és 1921 
között született versekre — csakhamar vas
abroncsok közé szorítják. Az egyik nagy orosz 
költő, Oszip M andelstam  „farkaskutyák év
századáról“ beszél, am ely ráront. Miért? Mert 
olyan kultúrát vezetnek be, amelynek rendje 
egy áltudományos alapon nyugvó kényszer
rendszer az élet minden területén. Oly kul
túra ez, amelynek ethoszára a pártosság jel
lemző, és amely az élet értelm ével kapcsolatos 
álláspontját egy materialista emberképből ve
szi. Ez a rend, ez az ethosz és az élet értel
mének ez a felfogása nem tartotta tisztelet
ben sem a Szovjetunió népeinek történelmi 
különbségeit, sem kulturális hagyományaikat 
és különböző vallási meggyőződéseiket, még 
kevésbé a személy méltóságát, valam int az 
egyes emberek, a családok és a társadalmi 
csoportok emberi jogait.
Ha a marxizmus—leninizmus mint a Szovjet
unió társadalmi életformája megbukott, úgy 
ennek két oka van: az utóbbi évtizedek folya
mán kiderült, hogy ez az életforma — sú
lyos fogyatékosságai és áthághatatlan korlá
tái miatt’— más modern népek életformájához

viszonyítva nem állja meg a helyét. Itt te
kintetbe kell venni, hogy minden nagy kultú
ra, mint valamely társadalom életformája k é
pesség arra, hogy egy társadalom megbirkóz
zék a jövő által elé állított feladatokkal és 
megállja a helyét a népek együttesében.
A másik tapasztalat az egyes emberek, a 
csopórtok és a népek kapcsolatára vonatko
zik ebben a soknemzetiségű államban. Ez a 
rend nem egyeztethető össze elemi létszükség
leteikkel, a közélet és a társadalmi élet cél
szerű rendje iránti igényükkel, az alapvető 
jogérzékükkel összhangban levő ethosz iránti 
igényükkel, valamint az élet értelmességének 
vágyával, amelyet kielégületlenül hagy a 
marxista világ- és társadalomkép, mint az em 
ber életének és halálának célképzete.
A közép-európai népek helyzete jelentékenyen  
különbözik a Szovjetunió népeinek helyzeté
től. A XIX. században ezek gyakorlatilag a 
nyugat-európai népekkel együtt léptek a mo
dernizáció útjára, a két világháború között 
rövid ideig nagyobb nemzeti önállóságra tud
tak szert tenni, majd pedig a háború követ
kezményeként többé-kevésbé brutálisan alá
vetették őket a Szovjetunióban folyó második, 
kommunista modernizációs kísérlet követel
ményeinek.
Az alábbi fejtegetések elsősorban a szovjet
unióbeli helyzetre vonatkoznak, de olykor 
utalunk majd a többi európai ország előtt 
álló analóg feladatokra is.
Milyen problémák előtt állnak jelenleg a Szov
jetunió népei? A feladat egy új, modern össz
életforma megteremtése, vagyis egy új rend 
felépítése, egy új ethosz kialakítása és az élet 
értelmének új értelmezése.

a) Ü) rend felépítése

Az újkori történelem folyamán a Szovjetunió 
népei először állnak ama feladat előtt, hogy 
állami és társadalmi rendet adjanak maguk
nak. Eddig mindig kívülről erőltettek rájuk 
társadalmi rendeket. Most azzal a kihívással 
állnak szemben, hogy belenőjenek az újkori 
államalkotó népek szerepébe, amelyek tör
ténelmi szubjektum módjára alakítják ki po
litikai, főképpen pedig állami rendjüket. Egye
lőre még teljesen nyitott kérdés, hogy sike
rül-e nekik, minthogy ez rendkívül nehéz fel
adat. Vajon a különböző népek mit hoznak 
magukkal és mire támaszkodhatnak e döntő 
feladat megoldásánál? Hallatlanul változatos 
szenvedéstörténelemre, a rájuk kényszerített. 
marxista—leninista életforma ellenére is mély' 
történelmi azonosságtudatra és nemzeti érzés
re. Rendkívül nehéz megbecsülni, hogy milyen  
szinten áll a reális szabadságtudat az emberek 
tarka tömegében. Annyi mindenesetre nyilván
való, hogy hiányoznak mind a szabadságon és 
jogon alapuló társadalmi és állami rend fel
építésének politikai tapasztalatai, mind pedig 
az ezzel kapcsolatos elm életi megfontolások és 
viták. Ha egy pillantást vetünk a közép- és 
nyugat-európai népek fejlődésére, rögtön ki
derül, milyen fáradságos tanulási folyamat 
árán hozhatók létre ezek a társadalmi és ál
lami struktúrák. Németország kacskaringós út
ja az alkotmányos monarchiához, a jogállam
nak és a demokráciának a hiányzó társadalmi 
felelősség miatti helyzete a weimari korszak
ban, majd a visszaesés a nemzetiszocialista 
barbárságba és végül a Németországi Szövet
ségi Köztársaság létrejötte: mindez jó példa 
arra, hogy mennyire tövises ez az út.
A viszonylag formális demokráciák létreho
zásával kapcsolatos tapasztalatok Latin-Ame- 
rikában, a társadalom valóban demokratikus 
szerkezetének ottani hiánya arról tanúskodna, 
hogy a mai körülmények között is nehéz si
keresen megoldani e feladatokat. Az viszony
lag könnyű, hogy kiváltságos rétegek felöltsék  
a demokrácia köntösét, miközben egy jottá
nyit sem engednek hatalmukból. Ehhez hoz
zájön még, hogy a politikai helyzetben nem  
kerülhető meg a nemzetközi kapcsolatok kér
dése. A mai Európában államok és nemzetek  
nem őrizhetik meg egyedül, önmagukban, ha
nem csak átfogó kapcsolatokon belül a saját 
arculatukat. Teljesen nyitott kérdés, hogy a 
Szovjetunió népei, miközben elutasítják a 
moszkvai központi hatalmat, hogyan tudják 
kiépíteni a szükséges átfogó kapcsolatokat.
A kulturális rendezés második nagy problé
májaként a szabadelvű gazdasági rendet vagy 
gazdasági alkotmányt említeném: a termelő
erők, a piac és a fogyasztók olyan együttmű
ködését és a nemzeti határokon túlnyúló ösz- 
szefonódását, mind pedig a gazdasági folya
mat valamennyi részvevőjének szociális köte
lezettségeit. önmagában véve is bonyolult 
feladat a szükséges keretek kijelölése, ame
lyek biztosítják, hogy a modern gazdasági élet 
körülményei között érvényesüljenek az em 
beri méltóság, a szabad és önkéntes felelős

ségvállalás, az esélyegyenlőség és a társadalmi 
igazságosság alapelvei. Még nehezebb ezek po
litikai megvalósítása az érdekszövetségek kar- 
telijei és az uralkodó társadalmi csoportok 
dominanciája ellenében. A lengyelországi áta
lakulás nehézségei megmutatják, milyen nagy 
súllyal esik itt latba az elméletnek és a gya
korlati tapasztalatoknak a hiánya. A modern 
gazdasági berendezkedésnek a különböző or
szágokban kétségtelenül megfigyelhető torzu
lásai — például azok a különös keverékfor
mák, amikor liberális gazdasági elképzelések  
félfeudális struktúrákkal párosulnak — jól 
megvilágítják a veszélyeket, amelyek a Szov
jetunió népeire leselkednek e feladatok kap
csán. Itt megelégszem a fenti rövid utalások
kal a társadalmi, az állami és a gazdasági 
rendre, de ezekhez magától értetődő módon 
hozáj önnek még olyan kiegészítő rendszerek is, 
mint az oktatásügy, az egészségügy stb.

b) Üj ethosz kialakítása

A társadalmi rend megfelelő formáinak létre
hozásánál is nehezebb feladat egy új ethosz 
kialakítása. Mivel az embereket kiskorú lé
nyekként kezelték a munkahelyeken és az 
oktatási intézményekben, a fontos döntések 
terén pedig —■ amilyen a foglalkozás megvá
lasztása vagy a szakmai továbbképzés — foly
ton gyámságot gyakoroltak felettük, az em 
berekben az önálló felelősségérzet és az egy
másért való szolidáris kötelezettségvállalás 
éppúgy elsorvadt, mint az a tudat, hogy a 
közösségnek a személyek javát kell szolgálnia 
és nem öncélúan kell működnie. Az emberi 
jogok ethosza nem vált közkinccsé, s nem  
befolyásolja az életet és annak intézményeit. 
Hálásan állapíthatjuk meg, hogy a szovjet né
pek nagy írói az ethosznak ezt az eljövendő 
alakját hirdetik, s itt feltűnő, hogy milyen 
erősen foglalkoztatja őket etikailag az ökoló
giai problematika. Viszont sokkal csekélyebb 
mértékben dolgozták fel eddig a különböző 
népek együttélésének ethoszát.
Ugyanígy viszonylag ritkán találkozunk olyan 
kísérletekkel is, amelyek a munka, a gazdál
kodás ethoszának kifejtésére irányulnának. 
Ez érthető is, mert az érdeklődés előterében 
az államhatalommal, ill. a pártnak és intéz
ményeinek hatalmával való küzdelem áll. Egy 
ilyen modern ethosz kialakításának nehézsé
gei közé tartozik vélem ényem  szerint az is, 
hogy az egyházak nem számítanak minden to
vábbi nélkül erkölcsi tekintélynek. A követ
kező szakaszban majd részletesen foglalko
zunk ezzel a ténnyel.

c) A z élet értelm ének ú j megfogalmazá
sáról

Az élet értelméről kialakított marxista—le
ninista tanításnak a hazug volta és a való
ságtól való elszakadása világosan megmutat-
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kozik az ún. szocialista realizmusban és ab
ban a válaszában, amelyet — például — a 
modern festészet adott a bűnnek és bűnhődés- 
nek, a szenvedésnek és fájdalomnak erre a v i
lágára, a hamisan idealizált munkásélet üres 
magasztalására. Mindenesetre felvetődik a kér
dés, hová vezet az élet értelmének ez a most 
kibontakozó, új megfogalmazása. Melyek 
azok az alapok, amelyekre hivatkoznak, és 
melyek a formaadó erők? Feltűnő, hogy — 
például az irodalomban — milyen erősen je
len vannak a XIX. század vezető eszméi: az 
anyaföld tisztelete, a szlávságnak, a néplélek- 
nek és a keresztény hagyománynak valamiféle 
misztikája, ahogyan ez az orosz spiiútualitás- 
ban kifejeződött. Nem szabad azonban alá
becsülni annak a tudományimádatnak a be
folyását sem, amelyet a marxizmus—leniniz
mus hagyott rá a Szovjetunió népeire, s amely 
tulajdonképpen a társadalom és az életvi- 
szonyok tudatos átalakíthatóságának mítosza. 
A lakosság többségénél ez az életfelfogás nem 
jár együtt harcos ateizmussal, együttjár v i
szont pozitivista agnoszticizmussal.

2. A  k e r e sz té n y  h it  é s  az egyh ázak  e  
k ih ív á ssa l szem b en

Az alábbi megfontolásokban nem vállalko
zunk többre, mint néhány általános megjegy
zésre. A szerző tudatában van annak, hogy e 
kijelentések — a különböző egyházak külön
bözősége, erkölcsi tekintélyük eltérő súlya, az 
elmúlt fél évszázadban átélt történelmük más
sága, valam int az egyházak és a nép közötti 
azonosulás eltérő mértéke miatt konkretizá
lásra és differenciált értelmezésre szorulnának. 
Másfelől viszont annyira meghatározó a szi
tuáció egésze, hogy bízvást megkockáztatha
tunk egy sor általános kijelentést.

Az első megjegyzés az egyháznak a társa
dalomban betöltött megváltozott funkciójára 
vonatkozik. Nagyszabású tanulmányában Paul 
Roth  meggyőzően kimutatta, hogy a szovjet 
államnak a különböző egyházakhoz való v i
szonyában érezhető változás csak 1988-tól 
kezdődően következett be. Azt megelőzően csak 
az egyházak és a hívők többé-kevésbé kímé
letlen üldözéséről, legjobb esetben elnyomá
sáról lehet beszélni. Az üldözés és elnyomás 
viszonyai között a keresztény hit — amely köz
ponti hittételeivel azt tanítja, hogy a teremtő 
és megváltó Isten megigazulttá teszi az em
bert Jézus Krisztusban, a Megfeszítettben és 
Feltámadottban — lehetőséget nyújt az em
bernek olyan alapvető azonosság kialakításá
ra, amelynek birtokában az ember egyértel
műen állást foglalhat az államilag terjesztett 
és ideológiailag felcicomázott valótlansággal, 
valamint az emberek és az emberi jogok meg
erőszakolásával szemben. A hívők közössége, 
az egyház ilyen körülmények között egyér
telműen az üdvösség jelévé válik a társada
lom számára, még ha az nagy áldozatokat kí
ván is. Amilyen mértékben nyíltan megvall- 
ja Urát, olyan mértékben válik az egyház — 
ipso facto — nyilvános ellen-intézménnyé. Ez 
esetben erkölcsi tekintélye csak ott kerül ve
szélybe, ahol hagyja, hogy az uralkodó poli
tika ilyen vagy olyan módon szolgálatába ál
lítsa, és a diktatórikus kormány- vagy párt- 
politika eszközévé tegye. Az egyház hite és a 
közéletben uralkodó ideológia elvi különböző
sége miatt az egyházi élet másodlagos moz
zanatai — például jogrendje és intézményes 
berendezkedése, teológiájának jellege, vagy a 
benne elevenen ható történelmi tradíciók — 
olyan tényezőkké válnak, amelyeket jórészt 
el lehet hanyagolni. Lényegesen megváltozik 
azonban az egyház helyzete, amikor alábbhagy 
az üldözés és fokozatosan legalizálódik a 
szabad, politikai véleménynyilvánítás. Tipi
kus példa erre a spanyol egyház helyzete a 
Franco-rendszer korszaka után, mint ahogy 
erre szolgáltatnak példát azok a nehézségek is, 
amelyekkel a latin-amerikai egyházak talál
ják magukat szemben a hosszú ideig tartó ka
tonai diktatúrák után. Hogyan jellemezhető ez 
a megváltozott helyzet napjainkban Kelet- és 
Közép Európában?
Az egyházak mellett felbukkannak más cso
portok és intézmények, amelyeknek közvetle
nül politikai, társadalmi, tudományos, művé
szeti vagy szociális céljaik vannak. Polgári 
kezdeményezések jelennek meg, új pártokat, 
nemzeti mozgalmakat, szakszervezeteket, tu
dományos és művészeti egyesületeket próbál
nak szervezni. Űj sajtóorgánumokat indíta
nak el. Egy csapásra tarkábbá, sokrétűbbé és 
plurálisabbá válik a társadalmi élet. A hívők 
közössége többé már nem a látható szimbólu
ma valam ilyen igazi rendnek, valójában in
kább az egyházi kisebbségi helyzete válik lát
hatóvá.
E megváltozott helyzethez közvetlenül hozzá
tartozik egy második mozzanat is: a nyilvá
nosság fórumain elkezdődik a vita a helyes 
útról. Ha eddig mindent egységbe fogott az 
elviselhetetlen rendszer elutasítása, most ki 
kell jelölni az útirányt a társadalmi, politikai 
és tudományos élet újjászervezéséhez. A végső 
kérdésekhez képest egészen más jelentőségre 
tesznek szert a legközelebbi, közvetlenül kü
szöbön álló lépésekkel kapcsolatos kérdések. 
Megváltozik a figyelem tárgya. Új emberek 
kerülnek előtérbe, új képességekre van szük
ség. Esetleg háttérbe szorulnak azok a nagy 
jellemek, akik az üldözés idején ellenállást 
fejtettek ki, és széles körben szimbolikus 
személyiségekké váltak. Hasonló dolog törté
nik az ellenzékiek kis csoportjaival. Ezek 
gyakran nem rendelkeznek azokkal a politikai, 
adminisztratív vagy tudományos ismeretekkel 
és képességekkel, amelyek az átalakulás körül
ményei között az első, nagy horderejű lépések 
megtételéhez szükségesek. Űj elitek alakul
nak ki.
Hogyan jellemezhető az egyháznak mint hívők 
közösségének feladata ebben a helyzetben? Ha 
az egyház ebben a helyzetben tanúságot akar 
tenni a hitről, mégpedig a Jézus Krisztusban 
felkínált üdvösségbe vetett eszkatologikus, fel
tétlen hitről, akkor nem vonulhat vissza a 
közéletből, de nem is igényelhet magának köz
vetlen vagy közvetett rendelkezési hatalmat. 
Csak akkor tehet eleget feladatának, ha az 
isteni Lélek őrzőjének és közvetítőjének bi
zonyul ebben a nyugtalan, sokarcú helyzetben. 
Az egyházi tekintéllyel kapcsolatban szeret
nénk itt visszanyúlni D ante Alighieri: „Az 
egyeduralom“ c. művének egyik gondolatára, 
amely szerint a világi hatalom, a császár és a 
királyok feladata az egyetemes gyakorlati ész 
megvalósítása, a pápa és a püspökök tiszte pe
dig a paternitas spirituális.
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JANCSO MIKLÓS

TOFANA
ASSZONY

Drága öreg fiú!
Szeretettel köszöntelek 35 éves születésnapom  

alkalmából, minden jót, hosszú, boldog éle
tet kívánok magamnak — és természetesen 
neked is, öreg fiú. Emelem egészségünkre 
ezt a pezsgőspoharat, amit nem láthatsz itt, 
a kezemben, mert ez csak amolyan jelképes 
pezsgőspohár. — Apropó, pezsgő: nem egy po
hárral, hanem sokkal többel kellene felkö- 
szöntselek minden egyes alkalommal és nem
alkalom mal is egyaránt, hálából azért, amit 
annak idején nekem tanácsoltál.

Magamról röviden: gyengélkedem, máj- és 
epefájdalm aim  vannak, hányinger stb. Ügy 
látszik, a sok munka és a gyakori pálinkafo
gyasztás rövid, kényszerű pihenőre kárhozta
tott, amit nem bánok ugyan, mert régi mu
lasztásom emígyen bepótolom, vagyis hát írok 
neked, öreg fiú, akire sokat és hálával gon
dolok.

Bizony már jó néhány éve nem találkoz
tunk — emlékszel, öreg fiú? Utoljára sze
gény anyósom tem etésén szoríthattam meg a 
kezed. A mama szegény, 80 évesen comb
törést ügyetlenkedett össze magának — és ter
mészetesen nekünk, a családnak. Feleségem  
családja arról is híres — a közismert szelíd
ségén és türelmén kívül —, hogy valam ennyi
en hosszú életűek és egészségesek, mint a 
makk (hülye hasonlat ez a makkal, de jobb 
most nem jut eszembe). Nos, makkegészséges 
anyósom még hosszú, de boldogtalan és ágy
hoz kötött élet elé nézett, mi meg, feleségem  
és én, hosszú és ágyhoz kötött anyós elé néz
tünk. No meg a költségek — tudod, nem va 
gyok anyagias, de bárhogy számoltam is ak
koriban, muszáj lett volna fogadni egy ápo
lónőt, aki napközben is ügyel, tisztába teszi 
stb. szegény jó anyósomat. Nemcsak a szép
asszonyok, az ápolónők sem adják ingyen 
magukat. De talán az ápolónők drágábbak. 
Emlékszel, ugye, mennyire elszontyolodtam a 
váratlan, de elkerülhetetlen kiadáslehetöségek 
felmerülésekor. Te voltál az, öreg fiú, aki se
gítettél. Emlékszel? Nevetve fogtál karon és 
azt mondtad:

— Fel a fejjel! Segítek rajtad. Tudok egy 
csodálatos asszonyt. Tofanának hívom, hogy 
miért, nem fontos. Ápolónő, és szakszerű or
vos. Csak egy probléma van vele: csupán 
olyan beteget vállal el, akinek már nincs sok 
hátra életéből. Ezért amolyan halálmadár a 
néne, de a tudása, s főleg annak eredménye 
aranyat ér.

— Akkor nekem ez nem jó — mondtam —, 
a mama szegény még 10—15 évet is elélhet. 
Combtöréssel. Meg azzal a nyavalyás egészsé
gével.

— Tudod mit? Beszélek Tofana asszonnyal. 
Ö megvizsgálja anyósodat. Ha elvállalja az 
ápolást, mérget vehetsz rá, a nénid már nem  
él sokáig, Tofana asszonynak halálpontos diag
nózisai szoktak lenni. Ha anyósod egészséges, 
Tofana asszony nem áll kötélnek — akkor 
mást kell keresned, azt, aki, ahogy te mon
dod, 10—15 évig ápolja az öreg hölgyet.

— Rendben van. Hozz össze Tofana asz- 
szonnyal. Emlékszel, öreg fiú? Fura szerzet 
volt az a Tofana asszony. De ami igaz, igaz, 
azonnal eljött és megvizsgálta a mamát. Szú
rós szemmel tanulmányozta, majd — most is 
elszorul bennem valami, ha rágondolok — fél
rehívott és halkan annyit mondott:

— Elvállalom

Emlékszem, próbáltam érdeklődni, hogy 
olyan nagy beteg-e a mama és azért vállalja  
el, vagy pedig kivételt tesz velem érted, miat
tad, öreg fiú. Ehelyett, hogy ezt, vagy va
lami hasonlót kérdeztem volna, a rám jellem 
ző lényegretöréssel azonnal megérdeklődtem, 
hogy mennyivel tartozom majd neki havonta.

Rámnézett, majd mondott egy meglehetősen 
csinos összeget. A lélegzetem is elakadt, de 
mielőtt megszólalhattam volna, ő szólalt meg:

— Addig ápolom ezért az összegért az anyó
sát, amíg él. Ha egy hónapig él, addig, ha 
10 évet él, akkor is addig ápolom. Jó lesz így?

A Te anyósod jutott eszembe — ha jól em
lékszem, veled is ilyenfajta egyezséget kötött.

Bár tehettem volna mást, mégis igent mond
tam.

Már másnap pontosan eljött Tofana asszony 
— rendet csinált anyósom szobájában, tisztá
ba tette a nénit, főzött, mosogatott. Anyósom  
nagyon megszerette gondozóját: sokat beszél
gettek, Tofana asszony órákig képes volt nagy 
türelemmel hallgatni anyósom monoton elő
adását fiatalságáról, boldog és boldogtalan 
éveiről, no meg természetesen arról is, hogy az 
ő szelíd, jó leánya milyen kőszívű, pénzéhes 
gazemberhez ment feleségül (ez én volnék, ha 
nem jönnél rá rögtön a jellemzésből, hogy 
kiről van szó). Teltek a napok, kezdtem mo
solyogni magamban: na, Tofana asszony mel- 
létrafált, anyósom még egy jódarabig húzza. 
Persze, a káröröm, ha lehet úgy nevezni, 
amit éreztem, korai volt: a betegséget hírből 
is alig ismerő anyósom elkezdett panaszkod
ni az epéjére meg a májára. Hogy hányinge
re van. Meg efféle. De nem szaporítom a szót, 
te is nagyon jól tudod, anyósom még a két 
hónapot sem érte meg. Halála nagyon meg
viselt mindnyájunkat, főleg szegény felesége
met, aki imádta az anyját. Nem tudott bele
törődni abba, hogy meghalt. Anyósom keze
lőorvosa is érthetetlennek találta ezt a halál
esetet, de, mondotta, minden lehetséges — úgy 
látszik, valamilyen rejtett betegsége volt a 
néninek. A feleségem eleinte azt akarta, hogy 
boncolják fel a mamát, de lebeszéltem: mi
nek? No meg Tofana asszony is ezen a véle
ményen volt. Úgysem segít ez már a nénin. 
Nagyon öreg volt: minek kutatni hát a halál 
okát? Cirózisra gyanakodtunk: emlékszel?

Teltek az évek, nekifogtam építeni a nya
ralót (a mama után maradt egy kis pénz, 
amit hála Neked és Tofana asszonynak, nem 
emésztett fel a hosszas betegeskedése), szépen 
haladtunk anyagilag. Feleségem azonban egy
re szomorúbb lett, nem tudott, nem akart be
letörődni anyja halálába. Próbáltam vigasz
talni, de csak azt lehet megvigasztalni, aki 
meg is akar vigasztalódni, márpedig ő — úgy 
látszott — örök gyászra óhajtott berendez
kedni.

Egyik este, nem is olyan rég, néhány héttel 
ezelőtt, megint a mamáról beszélt. Rendez
gette az íróasztalomat és a kezébe került egy 
régi noteszem, ahová feljegyeztem a kiadásai
mat. (Én marha — de most már mindegy.) 
Belelapozott a noteszbe, mit ad Isten, ponto
san anyósom halála körüli időpontban kifize
tett összegek bejegyzése ötlött szemében. Ko
porsó, szemfedél, en n y i. . .  sírásás en n y i. . .  és 
Tofana asszony. És az összeg. Az irreálisan 
nagy összeg.

— Te ennyit fizettél az ápolónőnek? — 
kérdezte feleségem döbbenten.

— Igen — szaladt ki a számon. Már meg
bántam, de késő volt.

— Hiszen ezért a pénzért akár két évig is 
ápolták volna anyut — mondta színtelen han
gon feleségem.

— H á t. . .  nem is tudom. Ennyit k ért. . .
— próbáltam magyarázkodni.

— És te nem alkudtál? Te, aki az élet
ben csak a pénzt becsülöd?

— Ugyan. Én és a p én z? . . .  Gondoltam, a 
fontos, hogy a mamának legyen jó. Én a 
mamáért soha semmit sem sajnáltam. — A 
feleségem  hosszan nézett a levegőbe.

— Igen, a mamának már jó. Mindent meg
kapott, amit te meg tudtál neki adni.

Aztán másról beszélgettünk. Mielőtt jó éj
szakát kívántunk volna egymásnak, feleségem  
megkérdezte:

— Mondd, ez a Tofana asszony még m in
dig ott lakik, azon a címen, ami a noteszbe 
fel van jegyezve?

— Igen, azt hiszem, igen. De miért kérde
zed? — Feleségem felnevetett:

VASILE IGNA

Mezítelenül közeledtem felétek, 
akárha a születés utáni pillanatban.
Előítéletek nélkül, rögeszméktől 
s a nedves kötéltől szabadultán, mely nyakamat 

szorította, megfeszítvén bennem  
a reflexeket és az utálatot.
Mezítelenül, mint a romok fölött suhanó szél, 
s mint a halálra ijedt rigó kiáltása, 
mely a reménytelenség szótagjai közé szorult.
Hallgattam a prédikációkat, amint a hegytetőről szóltatok, 
a pusztában lakozván, az olajfák árnyékában.
Hittem nektek. És talán még most is hiszek.
Tudom, hogy egyszerre vagyunk az egyik s a másik 
világban, ismerem az árnyat, mely 
összezsugorodva ül. s levegőagyaraival a már régen 
zárójelbe tett éveket döfködi.
És mégis, lassan eloldozódom, 
mezítelenül közeledem felétek egy marék földdel 
s egy érmével, melyet a hátam mögé dobok.
A fény halvány, sóhajt az éj,
magamban gyötrődöm, s amint vagyok, feketén-fehéren 
kérdem magamtól: „És most mi lesz? Előreindulsz 
vagy visszafordulsz?“
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— Tudod, még beüthet egy betegség a csa
ládban. Akkor jó, ha van kihez fordulni bi
zalommal. Jó éjszakát.

— Jó éjszakát, édes — búcsúztam.
Neked is jó éjszakát, öreg fiú, holnap foly-;

tatom, ma már késő van. Aludj jól, én is 
megpróbálok pihenni. Tehát: Jó éjszakát!

Egy hét m úlva: Az ördög vigye ezt a nya
valyás betegséget: azt hiszem, sárgaságom van 
Nem sárgultam ugyan még ki teljesen, de a 
tünetek szerint több mint gyanús: sárgaság. 
Az orvos is valami effélét mondott, bár, ha 
jól láttam rajta, nem volt egészen biztos a 
diagnózisban. Az epém is f á j . . .  De nem un
tatlak betegségemmel, majd csak elmúlik. 
Megkaptam ma reggel sürgönyödet, amiben 
megköszönöd a küldött korsó bort. Öreg 
fiúm, szégyellem bevallani: nem én ajándé
koztalak meg a boldogító nedűvel. De legkö
zelebb, felgyógyulásom után, ígérem, kül
dök neked valam i jó italt. Valódi szilvapálin
kát — tudom, emlékszem, az a kedvenc ita
lod. Anyósom halála után is azt ittuk.

Napokig nem volt kedvem folytatni a Hoz
zád írt levelet — most újra nekiülök az írás
nak. Hol is hagytam abba? Ja, igen, jó éjsza
kát kívántam. Hát igen, neked jó éjszakát 
kívántam, de nekem nem volt jó éjszakám. 
Nyomasztó, rossz álmom volt. A kávé íze is 
olyan furcsa volt, amit délután ittam. Bi
zonyára az epém tiltakozott a koffein ellen. És 
mégis aludtam, mint akit leütöttek.

Másnap feleségem az ágyba hozta a regge
lit: úgy látszik, tényleg beteg vagyok, ha így 
gondoskodik rólam. Megsimogatta az arcomat:

— Gyógyulj meg, kedves —, mondta —, ha 
sokat betegeskedsz, kénytelen vagyok egy ápo
lónőt fogadni. Én egyedül nem győzöm a sok 
munkát.

Hirtelen Tofana asszonyra gondoltam. Fele
ségemre néztem, láttam, ő is rágondol. Aztán 
kiment. Vajon mennyit sejtett meg az igazság
ból?

Az ebéd sem ízlett (ne haragudj, a beteg 
ember, úgy látszik, csak a saját betegségé
vel törődik, légy hát egy kis türelemmel, amíg 
meggyógyulok), feleségem  gondterhelten vitte 
ki a szinte érintetlen kosztot. Este leült m el
lém az ágyra.

— Kedves, te nem vagy egészséges. Nekem  
mindennél fontosabb, hogy felgyógyulj. Hogy 
neked jó legyen. Érted semmilyen áldozattól 
sem riadok vissza. Ma délután újra felkeres
tem Tofana asszonyt. Elvállalta ápolásodat. 
Holnaptól.

Kiment. Az ajtó halkan becsukódott. Nem  
tudok gondolkodni. Álmos vagyok. Aludni 
akarok . . .  Holnap . . .

Kedves Uram! Férjem gyászjelentésével 
együtt küldöm önnek ezt a levelet, amit ő 
kezdett meg még életében, de a könyörtelen 
halál nem engedte, hogy befejezze. A férjem  
betegsége — ahogy ő is jelezte levelében — 
teljesen váratlanul sújtott le  rá: néhány na
pig alig volt magánál, Tofana asszony lelki- 
ismeretes ápolása ellenére, tragikus hirtelen
séggel — elhunyt. Intézkedtem, hogy ne bon
colják szegényt, minek, a megváltoztathatatlant 
úgysem lehet megváltoztatni. Anyámat sem 
boncoltuk fel annak idején. Emlékszik, ugye? 
Akkor Ön és volt férjem azt tanácsolták, hogy 
hagyjuk a halál okának kutatását — mire jó 
az? Isten akaratába bele kell törődni. A fér
jemmel is feltehetőleg cirózis végzett — ciró- 
zis, mint szegény anyám m al. . .  Férjem az Ön
höz írt levelében — utólagos engedelmével el
olvastam a levelet — említi, hogy nem ő volt 
az, aki Önnek egy korsó bort küldött. Hogy 
a korsó bor ne legyen egy megoldatlan rej
tély az Ön hátralevő életében, elárulom, hogy 
én voltam az, aki megleptem Önt ezzel a kis 
figyelmességgel. Tofana asszonnyal ugyanis 
összemelegedtem az alatt a rövid idő alatt, 
amíg volt férjemet ápolta, beszélgetéseink al- 
kamából emlegette Önt is. Azt hiszem, feles
leges külön kihangsúlyoznom, hogy Tofana 
asszony volt az, aki szíves volt beszerezni azt 
a bizonyos korsó bort, melyet Önnek küldtem. 
A bor nem volt olcsó, de az ön  iránt érzettek, 
no meg az anyám emléke, úgy éreztem: áldo
zathozatalra köteleznek engem.

Emlékszik? Ma van anyám halálának 5 éves, 
két hónapos és három napos évfordulója. Em
lékszik, ugye, még az anyámra?

Ma vacsorára hívtam Tofana asszonyt. Tud
ja, meghagytam egy keveset még abból a bor
ból, amit ő készített önnek. Ezt a megmaradt 
bort fogom kitölteni Tofana asszony pohará
ba — és természetesen a saját poharamba is.

Ezzel a borral fogok ma este koccintani To
fana asszonnyal az anyám, a volt férjem em
lékére. És ön ért is majd megemeljük poha
rainkat. Ámen.

Maradok addig is, mindhalálunkig is, az ön  
híve: —

özvegy: aláírás. , .

Balkán—dosszié 18.
ARGOSZTÓL — ZÁGRÁBIG

A konzulátusokon esett sérelem ért a szerb korm ány 
a k ívánt form ában m egadta az elégtételt a M onarchiá
nak. A londoni béketárgyalások ennek ellenére elakad
tak, m ert a szövetséges delegátusok m ár nem Driná- 
poly, hanem  az egész európai török birtok átadását 
követelték. Ez a te rü le t a Rodostót és a Fekete ten 
geri m alatriai öblöt összekötő vonaltól nyugatra  esik, 
még az összes égéi tengeri szigettel is m egtoldatott 
volna, sőt K rétával is. A török ellen javaslatok erőtle
nek és ugyancsak elfogadhatatlanok voltak, ezért az
álláspontok vajm i keveset közeledtek.

*

A londoni konferencián m erült fel a rom án-bolgár 
kérdés is. Rom ánia ugyanis a háború a la tt tanúsíto tt 
semlegessége ju ta lm ául B ulgáriától egy tekintélyes 
földdarab átengedését követelte, s erre nézve Take 
Ionescu rom án m iniszter m in t teljhatalm ú megbízott, 
konkrét javaslatot terjesz te tt Danev bolgár megbízott 
elé. A földrész m integy három ezernégyszáz négyszög
kilom éter kiterjedésű és a D unátó1 indulva, magába 
foglalva Szilisztrát, éri el a Fekete tengert. A bolgár 
m egbízott kitérő választ adott.

*

1913 januárjában  váratlan  fordulat következett be 
Törökországban. Alig egy óra a la tt m ent végbe a vál
tozás, m in t teljes és gyökeres rendszerváltás. Fegy
verrel késztették  a korm ányt lem ondásra az ú j-törö
kök, miközben Nazim basa hadügym inisztert és fő- 
parancsnokot egy golyó halálosan m egsebesítette. A 
lövöldözésnek összesen kilenc halo ttja  volt. Az új kor
m ányzat, m ely a hadsereggel teljes egyetértésben cse

lekedett, azonnal u ra  lett a helyzetnek. Ez a rendszer
váltás Európában is nagy hatást tett, a szövetségesek 
m egszakították a fegyverszünetet. Bár a török válasz
jegyzék igen előzékeny hangú volt, a hadm űveletek 
tovább folytatódtak.

*
A törökök londoni közbelépései, hogy a nagyhatal

m ak segítsenek a konfliktus megoldásában, a tráciai 
harctéren csak a nagy hóviharok te tték  lehetetlenné a 
harcm ozdulatokat. A bulgároknak 120 ezer em bere 
volt hadirendbe állítva, ugyanennyi török védte Dri- 
nápolyt, s az Ázsiából érkező tara ta lék  újabb 80 ezret 
jelentett. Ám a hatalm aknak dolgot adott ezalatt a ro- 
m án-bulgár konfliktus is, mely ú jabb  háborúval fe
nyegetett, míg m indkét fél m akacskodását elhárítva, 
a felek beleegyeztek, hogy az ügyet a nagykövetek pé- 
tervári konferenciája döntse el. Ám ekkor ism ét fel
tű n t a nagy európai háború rém e is, ezúttal Szku- 
ta ri m iatt.

*
A M onarchia A lbániának szánta, Oroszország Mon

tenegrónak ígérte Szkutarit. Az ügyben Ferenc József 
Miklós cárral levelet is váltott, Olaszország, N ém etor
szág és Anglia elfogadta a M onarchia álláspontját, O- 
roszország engedett, így Londonban február 26-án meg
született a megoldás. Ezzel elm últ a nagy európai ve
szedelem, s a M onarchia meg Oroszország a galíciai 
határokon a nagy katonai készültséget részlegesen le
szerelte.

*
Míg a hatalm ak s az engedékeny porta a szövet

ségesekkel újabb alapot kerestek a megegyezésre, Sza- 
lonikiben m árcius 18-án György k irá ly t m eggyilkolta 
egy Szkinász nevű tanító. Több revolverlövés dördült 
az u tcán sétáló királyra, aki a he yszínen kiszenvedett. 
A vizsgálat nem  m egnyugtató eredm énye szerint sze
m élyes bosszú esete forgott fent. A gyilkos később

börtöne ablakából az u tcára  vetette  m agát és szörnyet
halt. A trón t XII. K onstantin néven a trónörökls fog
lalta  el.

*

A béketörekvéseket pedig ú jabb szomorú akadály
ként M ontenegró és Szerbia akadályozta tovább. Mon
tenegró ugyanis nem  vette tekintetbe a hatalmak lon
doni döntését, és m indent elkövetett, hogy Szkutarit 
elfoglalja, még m ielőtt a béke létrejön. Tovább pro
vokálták, egy osztrák-m agyar gőzössel erőszakoskodva, 
a M onarchiát is. Em ellett A lbánia északi részében a 
m ontenegróiak tömegesen gyilkolták az albánokat. Egy 
ilyen m észárlásnak esett áldozatul Palics ferencren- 
di szerzetes is. Szkutari bombázása közben az ágyú
kat nem az erődökre, hanem  a város európai negye
dére irányíto tták , elpusztítva többek közt az osztrák
m agyar konzulátust is, m elynek személyzete aztán hó
napokig a pincében lakott. A hatalm ak egy része ha
bozott, Bécs és P étervár között ism ét hosszadalmas 
tárgyalás kezdődött, mígnem Oroszország látva a Mo
narchia nagy eltökéltségét, hogy akár fegyverrel ér
vényt szerez álláspontjának, beleegyezett, hogy Szku
ta rit védencei ne ostrom olják tovább. (A korabeli saj
tó tükrében.)
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LAKATOS MIHÁLY

ia jlá fo ft királyfi
íja i dan irodalmi berkekben 
sok vitára okot adó mü lá- 
tfjgjt újra napvilágot a Szép- 
irodalm i K önyvkiadó  gondo
zásában — Tamási Áron: 
Szűzm áriás kirá ly fi c. regé
nye. Szélsőséges vélem ények  
hűllámai csaptak össze annak 
idején a mü fölött, kezdve 
Siabó Dezső vehem ens tá
madásától (aki nem keveseb
bel vádolta az ifjú szerzőt, 
mint egyfajta plagizálással, 
tudniillik hogy néhány jelen
téktelen mozzanattól elte
kintve Tamási a szabódezsöi 
regényekhez járt volna at
moszférát kölcsönözni saját 
(füvéhez), el egészen Makkai 
Sándor ill. Benedek Marcell 
karakán kiállásáig, akik (is
mét enyhe túlzással) erdélyi 
viszonylatban korszakalkotó- 
bak hirdették a vitatott mű
vet. Hogy minden mü Leg
főbb Bírája, az Idő nem Sza
bó Dezső táborának adott iga
zat, az kétségtelen, mégis — 
vallásos színezete miatt — 
csak napjainkban kerülhetett 
elő a ládafiából. Pedig —- an
nak ellenére, hogy nem a 
legjelentősebb műve a szerző
nek — nélküle nem lehet 
teljes a Tamási-portré. Mert 
Ábel füstje még nem szállt 
föl a Hargitáról, országlása 
és világjáró útja nem kezdő
dött el, és Csórja Bódi Far
kaslakán már — ha tételesen  
nincs is megfogalmazva még 
— létének értelmét kutatja, 
helyet keres a Nap alatt ön
maga és népe számára. És 
rálel egy útra. Nem az útra, 
csak egyre a sok közül. De 
ezen az úton a népe nem kö
vetheti öt. Mert ez csupán a 
száplelkeké, a kiválasztotta
ké. Azoké, akik magukban 
hordozzák „mindenek tápláló
ját és éltetőjét“, a tüzet. 
Mely előbb megvilágítja, majd 
elemészti őket. Csórja Bódi 
sem kerülhette el a sorsát, 
„mert végzetesen apja fia, 
testével és végletekbe zuhanó 
leikével, tűzhányó életével és 
országos kínjaival. Mind a 
kettőnek a homlokán ült a 
végzetes fekete madár s mint 
a hűséges kutya, cammogott 
örök időkön mellettük a bal
sors.“

A regény első része, az „Ap
rószentek könyve“ már címé
ben baljós, negatív előjelű  
konnotációkat hordoz, ráveti 
sötét árnyát a még csírájában 
lévő cselekményre. A heróde- 
sek világába csöppenő „bölcs 
gyermek“ (puer senilis) a di
rector Korbuly által vezetett 
intézményben nem kapja meg 
azt a hőn áhított útmutatást, 
irányítást, mely a benne fel
gyülemlett alkotó energiákat 
a megfelelő mederbe terelné, 
annak kibontakozását előse
gítené. Az iskolai rendszabály
zat szintjén és színvonalán 
megrekedt papi-tanári gárda 
lehervasztja a nyílásnak in
dult bimbót, parlagon hagv- 
iú a. gazdag ta m á st.... .ígérő 
földét, tatán ösé'tonoSeri rea
gálva egy olyan kihívásra, 
melyhez képtelen felnőni s 
melyet — a paragrafusok fe
dezékéből hadakozva — mégis 
presztízsveszteség nélkül sze
retne elhárítani. A kisebb
rendűségi komplexusait ag
resszivitással kompenzáló Bó- 
dika tovább bonyolítja amúgy 
sem fényes helyzetét, amíg 
csak egy kiút marad a szá
mára: vissza a természethez, 
minél messzibbre az ellensé
ges érzületű közösségtől. A 
Szarkakő lábánál bukkan rá 
a hasonló sorsú Ferkére (a 
másik aprószentre) s a két kis 
számkivetett erkölcsi tartás
ból rövidesen jelesre vizsgá
zik. A természet korántsem  
„lágy“ ölén együtt nyomorgó 
gyerekek több rendbeli alka
lommal is olyan emberi jel
lemvonásokról tesznek tanú- 
bizonyságot, melyek nemcsak 
az ő életkorukban mennek 
ritkaságszámba.

Bódika a saját bőrén ta
pasztalja, hogy a társadalom
ban, csakúgy mint a termé
szetben. az erősebb győzedel
meskedik, a gyengének vesz
nie kell. Igazságérzete azon
ban azt súgja, hogy becsüle
tes harcot csak a gyengék ol
dalán vívhat az ember. Ezért 
száll szembe a falubeliét ki
támadó tímárokkal, a Ferkét 
megalázó mesterrel és a nyál
ra vadászó sassal. (Később 
Abel is megvívja a maga 
harcát a hargitai sasmadár
ral . . . )  Ambíciói azonban 
nem torpannak meg itt. Az 
alkotó energiával megáldott 
(megvert?!) ember titkos vá
gya tör felszínre benne, ami
kor hasonmást farag az el
pusztult Hollónak: dacolni a 
halállal, szembeszállni a mú

landósággal. Gyerekfővel járja 
végig a keresztény élet leg
fontosabb stációit: születés — 
keresztelő — temetés, az al
kotás kínja és - gyönyöre le l
kében, a meg-riem-értettség 
keresztje a vállán — mit 
adhatna még ehhez director 
Korbuly gimnáziuma? Jósze
rivel semmit. Talán ezért nem 
is bánja különösebben, ami
kor a konzervatív szellem isé
gű tanári testület krónikus 
bigottizmusban szenvedő igaz
gatójának a döntése nyomán 
az iskola szélnek ereszti őt, 
„aki egész lényegében lázadás 
és istentagadás“. Búcsút csak 
egyvalakitől vesz a tanárok 
közül, és az Fazakas Adám. 
Az egyetlen, aki értő füllel 
figyelte tiszta gyermeki le l
kének rezdüléseit, mert hi
szen rokon lelkek ők ketten: 
művészek, lázadók, istentaga- 
dok és . . .  székelyek. („Meg
indultak. Elől a nagy székely 
s a kicsi, titkos világgal szi
vükben s a vérben.“)

„Szüzmária könyve“ (a re
gény második része) a több
re hivatott s e hivatástudat 
lázában gyötrődő, de cselek
vésképtelen Bódi vívódásait 
tárja elénk, háttérben egy 
olyan közösséggel, mely minden 
energiáját apró csetepatékba 
öli, kicsinyes torzsalkodásokra, 
féktelen gyűlöletekre pazarolja. 
Pedig Csórja Boldizsár külde
tésének tudatában lévő, hi
tében megerősödött, megvál
tásra méltó közösségnek ál
modja népét, melynek sorsa 
felöl transzcendens hatalmak 
fognak dönteni azonmódúlag, 
hogy a feltámadottak egy 
szebb és igazabb életre éb
redjenek. Ezért is jegyzi el 
magát egy életre a „magya
rok nagyasszonyával“, „szé
kelyek feltámasztój ával“:
Szűzmáriával. („Bűvölten, s 
mintha szemeivel inná a cso
dát, feléje indult a legény. 
Karjait előrenyújtotta, vala
mint a felhőkkel úszó angyal, 
s tíkkadva mondta: — Sze
retlek, Mária!”) Idealizmus 
ez a javából, illúziókergetés, 
de hősünk alkati felépítése 
mintegy predesztinálja őt er
re, hiszen jóságával, tiszta 
lelkületével, feddhetetlen er
kölcsével méltán nevezhető a 
székely Aljosa Karamazovnak. 
A Gálfiak vagyonra és nyers 
erőre alapozott gőgjével, bru
talitásával a lelkiekben való 
gazdagságot, a szellem fényét, 
a tisztaság és erkölcsösség 
törhetetlen erejét állítja szem
be. Példaképe, lábon járó 
eszménye lehetne népének, de 
mindez csak lehetőségként 
marad meg az adott konjunk
túrában. Intim „viszonya“ 
Szűz Máriával, melyből kifo
lyólag megengedi magának, 
hogy a vallásos dogmák által 
ismeretlen pózban ábrázolja 
Isten anyját, kiváltja egyrészt 
az egyház dühös támadását, 
másrészt környezetének értet
lenségét. A „csprcür tudat -. 
IáhsSgábán 'B^szétfiri "'a Szűz 
templomban őrzött képét, ké
sőbb pedig az új kép arany
keretét értékeli többre ma
gánál a festménynél (Bibliai 
vonatkozású motívum). A ti
zenkettedik fejezetben, a 
Csórja Péter és Gálfi Zsiga 
lelki üdvösségéért tartott 
gyászmisén mondja el a Halál 
(drámai műbe illő) nagy mo
nológját, miszerint Népévé fo
gadja az erre m nden tekin
tetben „rászolgált“ székely 
nemzetet. („Örvendezzetek, 
mert el fogtok múlni időnek 
előtte! Zengjetek öröméneke
ket, mert kiválasztottalak a 
halálra! Lobogjatok, és szán
játok a többi nyomorult 
nemzeteket, amelyek sokáig 
élnek!“). Ez az a pillanat, ami
kor lobot vet a fiúban a büsz
keség, a dac, az élniakarás. 
Itt döbben rá, hogy népének 
vissza kell találnia Mária vé
dőszárnyai alá, másképp a 
végromlás fenyegeti. Ám Is
ten anyjának a színe elé csak 
bűnöktől megtisztulva kerül
het földi halandó, és a Csorja- 
fivérek itt is jó példával jár
nak elől. A halálán lévő Amb
rus úgy rendelkezik, hogv 
holttestét tűz hamvassza el, 
míg Bódi késsel ejt sebet a 
karján s vérét bátyja hamvai
ra csurgatja, társulva vele a 
felmagasztosulásban. Tettük
nek egyetlen tanúja a lehelet
finom vonásokkal megrajzolt 
Jula, aki annyira légies te
remtés és annyira nélkülöz 
minden emberi jellemvonást, 
hogy a priori tisztának és 
érintetlennek tekinthető. A 
közte és Bódi közt lassan 
körvonalazódó intim kapcsolat 
egy olyan szerelemmé szubli- 
málódik, melynek vajmi ke
vés köze van ahhoz, amit ál

talában a szerelem fogalma a4!r 
latt érteni szokás. ( lén y  azon-': 
ban, hogy az egyedüli, aki Bó-,é 
dinak méltó par ja, hozzá felié 
tud nőni.) Tűz, kés, vér •— 
diairétikus jelképek, mind-éi 
mind a purifikáeió szimbólu-ó 
mai, a Csórják tiszta lelek-#; 
kel állhatnak Isten ítélöszékeS* 
elé. Itt, a lenti világban a-fe 
zonban más ítélőszekek m ű - |  
ködnek, masabb bírákkal és 
egészen más törvényekkel. Est: 
e paragrafusok szemszögekül 
nézve az ártatlanok is peröeü?* 
foghatók, bűnösként elítélhe-,-;; 
tők, sőt — bebörtönözhetek. 
így „ejti meg az ármány";- 
Bódit is, így veszejtik el a f  
nagy lelket, a kicsinyes és ö- 
nös érdekeikért veszettül va ;- 
dalkozó törpe lelkek.

A Halál és Újjászületés, 0 
dialektikus ellentétben lévő., 
archetipuspár jelképrendsze
re hálózza be a müvet, vég
letek feszülnek egymásnak 
minden szinten, kezdve a szt- 
kelység patronálásáért küzdő 
Halálpaptól és Szüzmáriától, 
le egészen az egymást meg- 
bicskázó falusi gazdákig. A 
regény keletkezésének éve 
(1928) a helyzetét kilátásta
lannak érző kisebbség lelki- 
állapota magyarázza ezt a 
hamleti kérdésfelvetést. Jel
lemző, hogy válságos hely
zetben a „szüzmáriás király
fi” is égi jelektől, isteni cso
dáktól várja népe megmen
tését, újjászületését.

Ha műfajilag kellene egész 
pontosan meghatározni a mű
vet, azt mondanám: balla-
disztikus regény vagy regé
nyes ballada. Lira és epika 
szeszélyes keverése, színes ka
vargása, m ely a vegytiszta 
műfajokat pártolókból eset
leg nemtetszést válthat ki, 
de az eredetiséget, a nyelvi 
és műfaji kalandozásokat ked
velők számára igazi csemege. 
A székely nyelvjárás és álta
lában a nyelv lehetőségeit 
messzemenően kiaknázó (sőt, 
néhol ezekkel visszaélő) szer
zőt többen vádolták — ese
tenként joggal — a kifejezé
sek elburjánoztatásával, szer
kezeti ingadozásokkal, egye
netlenségekkel, szembeállítva 
a Szűzm áriás k irá ly fit a no
vellák és a későbbi regények 
nyelvezetének hatásos tömör
ségével. Egyet azonban nem  
szabad feledni: nem öncélú 
tobzódásról van szó. Az an
gol kertre emlékeztető, va
lam iféle ősállapotot idéző szö
vevényes nyelvezet, szeszé
lyesen egymásba fonódó kör- 
mondat-bozót a mű balladisz- 
tikus jellegét hivatott kie
melni, a lét-nem lét proble
matikájával szembesült kö
zösség küszködésének egyete
mes, a mitikus időkig visz- 
szavezethető jellegét kihang
súlyozni.

Napjainkban, amikor a 
mesterségesen állított akadá
lyok tűnőben, a Szűzm áriás  
k ir á ly f i , is eHogjalhatjci az őt 

’■ ffiegi'llétő TíélyéT ■ 'äz' ■érdélyi • 
és ezáltal az egyetemes ma
gyar irodalomban. Nem csu
pán esztéták csemegéjéül szol
gáló irodalomtörténeti kurió
zumként, hanem mint olyan 
mű, melyet problematikájá
nak egyetemes jellege kie
mel a korjelenségek vagy re
gionális értékű témákat bon
colgató alkotások tömkelegé
ből, s melynek aktualitását 
a történelem szükségszerűen 
megőrzi.

Bár paradoxálisan hangzik, 
Bódi sikerét végül is a ku
darc jelenti. A pesszimista 
hangvételű fináléban, a tra
gikus tényeken túl, ott van a 
törhetetlen emberi akarat 
diadala is. Hiszen az önfel
áldozás nemes gesztusával 
Csórja Boldizsár hitelesíti 
minden cselekedetét, hiábavaló 
küzdelmekkel eltelt egész é- 
letét, érvényteleníti népének 
a Halállal kötött paktumát. 
Mert Isten kudarcra s az Em
ber halálra Ítélte őt ugyan, 
de mártíromsága meghozta 
Népe számára a feltámadás 
és az örök élet erőt adó re
ménységét. ——

SIMONFY JÓZSEF versei

K I M O N D A N I

Látom a fákat 
és már nem tudom 
kimondani 
Látom a madarakat 
és már nem tudom 
kimondani

Hangokat hallok 
és nem tudom 
kimondani 
színeket látok 
és nem tudom 
kimondani

Ügy vagyok itt 
mint amit már 
nem lehet kimondani

N E K E M  M Á R

Nekem már
nem maradt semmi
semmi amit jóvátehetnék —
nem szeretem a jö megélhetést
nem szeretem a bizonytalan megélhetést
egyszerűen nem szeretem a megélhetést
a helyzet most olyan
mint egy olvasztókemencében

Ü G Y

Úgy ülök itt 
hogy nem tudom 
hogy itt ülök 
kövön ülök? 
magamon ülök?

F E J  F A M íl A

Mit csináltam  
ma egész nap 
vajon mit is csináltam  
és holnap mit fogok
cs in á ln i---------------
mit írjanak majd 
ü fejfámra 
mit is írjanak

M A D A R H A N G  
A Z  É J S Z A K Á B A N

A tályoggá fekeíedett
éjszakában
Szén Vas Kátrány

Kovakő Korom 
Iszap

Bivalyok Feketerigók
Elégetett papírlapok 

Pincék ketrecéből 
denevér-perje hull

Az árnyékká zsugorodott 
éjszakában 
emberi szuszogások 
magukban ringó bölcsők 
magukra hagyott szövőszékek 
félbehagyott cipők 
lábnélküli asztalok 
fába vágott fejszék 
szegre akasztott nyergek 
Alagút az éjszakában 
száradó munkaruhák 
növény-nyugtalanság 
levél-ásítás 
füvek nyüzsgése 
hasadozó rügyek 
Mr.dárhang az éjszakában 
úgy ülök a hajnalodásban 
mint a teremtés pillanatában 
isten ült

Szövegvihar
Minden vihar véget ér, ha 

megszűnt a felhők tájpusztí- 
tó haragja. Tudjuk jól — 
tanultunk is róla —, a vihar 
tisztít is. Önkéntelenül meg
kérdezhetjük tehát magunk
tól vagy mástól (van-e a v i
harnak szakembere?), van-e 
rossz? Mi volt előtte és mi 
lesz utána?

Amikor a modern korok pe
remre' csúszott embere, a sze
kularizált remete a csillag- 
talan magára hagyatottságban 
élt, vágyott az emberi _ szó 
melegére, mondatvágy, szöveg
szükséglet kínozta. Nem volt 
számára imádság-megcélozta 
Isten, aki válaszolt volna 
töprengésére. Amikor „orrba- 
szájba“ támadta a szöveg, a 
hamis hanglánc, a fekete be
tűtenger, azért szenvedett, ar
ra várt: szűnjön meg a szö
veg. A szöveg persze telje
sen sohasem szűnik meg, leg
följebb alakját, színét vál
toztatja. A szöveg egy csöp
pet olyan, mint az organiz
must körülvevő Konrad Lo- 
renz-i szükséges környezet, 
az élő lény kontextusa. Még
is, úgy érzi mindenki, van a 
fojtogató textúrának gyógyí
tó ellentéte: a csönd.

A nagy betűvel írt kom
munikáció-elmélet elegáns

tudományossággal tételezi: nem  
lehetséges nem kommunikál
ni. Az is közöl, az is mond 
valamit, aki meg sem szó
lal. Mindennapi életünkből 

'tudjuk, h o g y  nemcsak a tör
vényszéken sápadozó vádlott 
tagadja meg olykor a vá
laszt, hanem mindennapi be
szédtársunk is. Ha igaza van 
Lotz Jánosnak, az elhunyt a- 
merikás magyar nyelvésznek, 
az ember JELTERMELÖ ÁL
LAT. (Symbols make man). A 
szöveg pedig sajátos jelek, 
betűk, szavak és mondatok 
összefűzött sorozata.

Ha viszont nem lehet nem  
kommunikálni — akár kétel
kedhetünk is ebben a tétel
ben _  akkor különös^ igaz
ságra bukkanunk: a csönd is 
szöveg. A csönd is válasz vagy 
kérdés, rábeszélő közlés vagy 
helyeslés.

A soproni erdőkben vala
mikor Műk Endre polgármes
ter buzgalma nyomán egy- 
egy fára rövid verset szögez
tek, hogy a kiránduló egybe
lásson természeti szépséget 
és egy arról szóló rigmusos 
vallomást. Ortega úgy defi
niálta az erdőt, hogy ha ben
ne járunk, mintha valaki m in
dig fölálina előttünk és bel
jebb menne. A jó csönd her
ceg verse ott csillogott az e- 
gvik fán a lőverekben. Van 
tehát jó csönd. Szinte kínál
kozik a belőle fakadó foga
lompár Prohászka Ottokár-i 
metaforája: a békében haza
érő falusiak otthona fölé csil
lagszegte égbolt borul, a ha
rangszó is már csak rövidtá
vú emlékeinkben szól. Ez a 
jó csönd, annak egyik formá
ja. Ám a csillagtalan, keserű 
és szélviharos éjszaka romok 
borította tájra feszül, és ott 
sem hallhatunk egyetlen szót 
sem. A lehangoltság, a két
ségbeesés és a fájdalom csönd
je gyertyalángot koppint a 
szívben.

Ha azonban igaz az, hogy 
van termékeny és áldott csönd 
és akad bántó, szenvedést o- 
kozó ikerpárja is, akkor csak
is arra gondolhatunk: a csönd 
a szöveg kedves gyermeke. 
Hiszen mi mindent föl nem 
lelünk a csöndben: mondatok 
közötti szünetet, hazug val
lomást visszafojtó mártírarc 
vonásait, szerelmesek közös 
hallgatását, az áldó papi k._ z 
láttára maga elé hajló hall
gatag fejet, arcot.

A csönd csak akkor gyer
meke a szövegnek, ha kiha- 
gyásos lényével a szöveget fi
nomítja, egyes részeit kidom
borítja, a hallottak érlelő meg
értését segíti. Egyébként a 
csönd a szöveg testvére.

Tudják azt a bölcs fone'i- 
kusok, hogy az emberi b e 
szédláncban igazi szünet „oha 
n:m  )éu zik. A beszédet k i s í 
ró érz úemfolyam, gondolko
dási ’ánc el-elszakad a hang
zó nyelvtől, az elolvasott sö
re-klói. Ha szünetel a közlés, 
élesedik a gondolat, fölforró
sodik az érzés. A csönd te 
hát annak a gondolati-é.-zelmi- 
nyelvi tudatfolyamnak egy ré
teggel csökkentett alakválto
zata.

Mások belső beszédről, iro
dalmi müvek belső monológ
járól szólnak.

A csönd alakulhat úgy is, 
hogy a közlésfolyam hétágú 
hangszerében csak a verbá
lis-nyelvi húr kerüli a fesze 
gető emberi kezet. Ugyanak
kor me'gmárád a hümmögö 
vagy sziszegő hang, a béké
re sarkalló mosoly, a véleke
dést sugárzó taglejtés, a be
szédtárstól való távolság meg - 
megrövidülése,. vagy akár a 
váll megérintése, és a szemek 
közötti láthatatlan tengely föl
forrósodik. (Eye-contact). I- 
lyenkor megmarad a meta
kommunikáció és szünetel ma
ga a közléssor. Ügy hiszem, 
ez a fajta csönd a legkevés
bé tekinthető csöndnek.

A csönd a szöveg, az élő 
és hangzó szöveg testvére: így 
mondottuk. Közös szülőtől 
származnak, hasonlítanak egy
másra. A csöndnek is van i- 
gazságértéke, a csönd is kö
zöl velünk valamit: a csönd 
is kommunikatív cselekedet.

Ha a csönd méltatlan el
némulás, bűnös hallgatás a 
segítségadás helyett, ha a 
csönd akkor támad föl, ami
kor kiabálni, sírni, szent ha
raggal szólni kellene, akkor 
a csönd nem testvére a szó
nak, hanem a rossz szónak  
cinkostársa. Semleges csönd 
valószínűleg nem is létezik.

Beszélhetünk-e a fentiek ér
telmében a csöndesség viha
ráról? A hallgatás szárazsá
got enyhítő záporairól? Lát
tuk, a csönd nem pusztán a 
hangzó vagy írott szöveg hiá
nya, a csönd tette, a hallgatás 
oly sokszor a lélek fürdőzé
se.

Van a csöndnek még egy 
furcsa értelmezése: a csen
desség tartalma lehet a ti
tok. A titokról mondják, hogy 
a kommunikáció ellentéte. A 
titok azonban szinte mindig 
jogtalan rejtőzködés, vállalt 
vagy kényszerű bújócska. I- 
gen ám, de máris cáfolhat

juk, amit mondottunk: a 
hittitok nem bújik cl igaz
ságértékével előlünk, csak ép
pen értelmünk erejét megke
rüli. A diszkréció megvéd 
valakit pletykák viharától. Az 
államtitok, a hadititok na- 
gyonis jól ismert fogalmak. 
Tehát a titok is lehet áldá
sos vagy átkot terjesztő, meg
szegőit (olykor) halállal is 
büntető intézményes korlát.

De gondoljuk csak meg! A 
titok sokrétegű leplei mögött 
szövegek rejlenek. Elhallga
tott közlések, sírba vitt igaz
ságok. A hajdani úriember 
szerelmi kalandját a női be
csület megvédése céljából kö
teles volt titokban tartani. A 
mi korunkban egy nagy író és 
egy nagy filmrendező ezzel 
ellentételesen nyilvánult meg. 
Az ő áldozataik azonban ta
lán nem haragszanak ezért. 
Emberek olykor évtizedekig 
nem közölnek egymással va
lamit, amiről ha az egyik 
tudna, talán nem kellene ha
ragot tartaniuk. A besúgó, a 
spicli, az örök Júdás titok
tolvaj, megtudja és jelenti 
azt, aminek vagy belül, vagy 
néhány ember között kellene 
csak ismertnek lenni.

A titok tehát egész törté
nelmünket átívelő végtelen 
szöveg, amelyről soha nem 
tudunk meg semmit, amelyből 
nem érkeznek hozzánk üzene
tek, vagy ha igen, azok szö
vegtorzók. A titok azonban 
sohasem válhat viharrá.

Elmondhatjuk tehát, hogy 
a szövegek viharában sokféle 
csönd szakíthatja meg a fe
neketlen állandósággal reánk 
áramló szöveget, simogathatja 
tisztára a, beszédyprte,, emberi 
szívei, ám á ' csönd rlfkáiv 
csak hiány és bár lehet ne
gatív szerepe is, korunkban ő 
a megtisztulás egyik fényes 
arcú védőfegyvere. Míg a ti
tok láncszerűen összekapcso
lódó sorozat (diszkrét egysé
gek sorozata), addig a csönd
ből támadhat szövegtisztító 
vihar is.

A csönd egyik megvalósulási 
kerete a termékeny magány, 
nem a bántó egyedüllét, a 
pusztító magárahagyatottság. 
Ilyen magányt dicsért Aure- 
lianus Augustinus, az afrikai 
Szent Ágoston. (Beata solitu- 
do sola beatitudo =  a bol
dog egyedüllét az egyedüli 
boldogság). Erre a nem tel
jes, de mégis visszavonuló 
magányra utal Horatius, ami
kor a tanyájára visszavonuló 
életnek áldoz költeményt. Ezt 
keresi Voltaire, amikor kert
jének ápolására buzdít. Er
ről szól Kempis Tamás és 
Marcus Aurelius, a pusztába 
elvonuló Jézus és mindenki, 
aki a természettel lyógyít- 
gatja a társadalom ütötte se
beket.

A gyilkos magány emberei 
pedig a hajdani számkivetet
tek, a bebörtönzött foglyok 
élete a magán zárkában, az út- 
szélen heverő kildus. A ma
gány a csönd kontextusa. Itt 
és most a jó csönd kontextu
sának értelmezzük.

A csöndtől tisztul meg a rossz 
szövegek anyaga, eszközei a 
szóhiány, az ellipszis, a föl
föltűnő hallgatás.

Ezredvégünk jel sorozatoktól 
szívéig megmart embere, ol
vasója, sőt beszélője is mosd
jon meg a jótékony és tar
talmas csöndben!

FÜLELSZANTŐ ENDRE'



ZSIZSMANN REZSŐ és KOLOZSVÁR
Halálának íélszázados évfordulóján

Országos — sőt, orgonista
ként a határokon túl is •— 
hírnévnek örvendő muzsikus 
volt, amikor 1929-ben Maros- 
vásárhelyről Kolozsvárra köl
tözött. Kolozsvár akkor már 
több mint egy évtizede is
merte, értékelte, szerette és 
az első kínálkozó, alkalommal 
állással kötötte magához. La
katos Istvánnak egyik dolgo
zatából tudjuk, hogy a Ko
lozsvári Zenetársaság meghí
vására 1917-ben mutatkozott 
be orgonamüvészként. A vi
lágháború befejezése előtt 
többször is ellátogatott, rend
szerint kamaramuzsikusként: 
egyik alkalommal Retezár 
Katica énekszámait kísérte, 
máskor a világhírű Vecsey 
Ferenc hegedűművésznek volt 
ihletett partnere, többször lé
pett fel marosvásárhelyi ta
nártársaival: a később Ame
rikába kivándorolt Simor Je
nő hegedű-, Tonházi Ferenc 
gordonkaművésszel, akárcsak 
a szintén Kolozsvárra áttele
pült Haják Károllyal. Tud
tak a kolozsváriak más vá
rosbéli kiemelkedő szereplé
seiről is, hiszen a sajtó be
számolt többek között a Beth
len Kollégium háromszázados 
fennállásának évfordulóján 
rendezett ünnepségen való 
közreműködéséről: zongora
művek megszólaltatása mel
lett Baranyai Jolán énekét 
és Simor Jenő hegedűjátékát 
kisérte. Kamarazenei — pon
tosabban: kísérői — kiválósá
gáról ism ételten meggyőződ
hettek Szentimrei Jenőné Fe- 
renczi Zsizsi Bartók—Kodály- 
estjén.

1. Kolozsvári orgonamű- 
u^szként először 1929-ben je
lentkezett, s ebbéli tevékeny
sége — a marosvásárhelyi 
hangversenyorgonán szerzett

korábbi tapasztalatai után — 
újabb szakaszba lépett. A 
hangszer egyetemes irodal
mának magas szintű népsze
rűsítésében elévülhetetlen ér
demeket szerzett itt is: né
met, osztrák, olasz, francia 
és magyar szerzők számos 
művét ismertette meg közön
ségével, leggyakrabban Bach, 
Liszt, Dubois, Franck, Rhein
berger és a két Bossi — A l
fredo és Enrico' — müveit 
tűzte műsorára. Játszott Ko
lozsvár mindenik orgonáján 
(egyébként nem érdektelen 
megemlíteni, hogy több mint 
húsz hazai város orgonáját 
szólaltatta meg az évek fo
lyamán, egyik-másikat avató
ünnepség keretében). Hogy 
hangversenyeire minél töké
letesebben készülhessen fel, 
maga tervezte gyakorló-orgo
nát építtetett a temesvári 
W egenstein-céggel (ez a kis 
orgona az egykori Zsizsmann- 
lakásból előbb a Kolozsvári 
Magyar Zene- és Színművé
szeti Főiskola, illetőleg a Ma
gyar Művészeti Intézet dísz
termébe, majd a Zenei Lí
ceum aulájába került, s ma 
a Dima Zeneakadémia Bach- 
termében található).

2. Kolozsvári tevékenysé
gének másik területe a ze
neiskola  volt: az akkor száz
tíz éves intézménynek egyik 
katedráját vette át, majd né
hány év múlva igazgatója lett. 
i'anított zenei alapismerete

ket, zenediktálást, általános 
zenetant, összhangzat- és for
matant, zenetörténetet és -esz
tétikát. A zeneiskola ének
és zenekarának karmestere
ként évente lépett (néha több
ször is) nyilvánosság elé e- 
gyüttesével s e szereplések 
mindannyiszor ünnepszámba 
mentek a város életében. Mű

sorpolitikája színvonalának 
érzékeltetésére csak néhány 
példát említek: Weber: A  bű
vös vadász (nyitány), Rossi
ni: A  szevilla i borbély  (nyi
tány), Brahms: Első szim fó
nia, Schum ann: Zongoraver" 
seny, Liszt: ü n n ep i hangok, 
vagy az 1933—34-es iskolai 
év anyagából Goldmark Szak- 
untala-nyitiinya, Mozart G- 
m cll-sz im fóniája (az utolsók 
közül való), Brahms H egedű
versenye  (Pollermann Aran
kával), Beethoven Esz-dúr 
zongoraversenye  (B. Zsembe- 
rv Elvirával) és H atodik szim 
fóniája. A  kórussal Bárdos- 
és Kodály-müveket szólalta
tott meg, zongorakísérőként 
az iskola számos hangverse
nyének hatását fokozta.

3. A (helyben székelő) Ro
m ániai M agyar Dalosszövet
ségnek  előbb egyik karmes
tere, majd országos karnagya 
lett. Ilyen minőségben kap
csolódott be a szövetség ál
tal rendezett karnagyképző 
tanfolyamokba; az országos 
versenyeken bírálóbizottsági 
tagként is szolgálta a kórus
mozgalom fellendítését. Is
meretesek a szövetség által 
kiírt pályázatokra beérkezett 
zeneművek bírálójaként pa
pírra vetett szűkszavú, a lé
nyegre koncentráló értékelé
sei is. A Kolozsvári Iparos
egylet Dalkörével igen elő
kelő helyezést ért el a szö
vetség versenyein.

4. A kolozsváriak emléke
zetében a legmaradandóbb 
nyomot a Szen t M ihály-tem p- 
lom karnagyaként hagyta. 
Nem túlzás, utólagos kegye
letteljes megállapítás, hogy 
ebben a minőségében olyan 
európai színvonalat képviselt, 
melyet később Nagy Ist

ván folytatott. A legjobb 
muzsikusokból toborzott é- 
nek- és zenekarával az 
egyetemes vokál-szimfoni- 
kus irpdalom gyöngysze
meit tűzte műsorra. Kolozsvá
ri ' tartózkodásának már első 
évét Mozart Koronázási m i
séjének  megszólaltatásával 
tette emlékezetessé. Ettől 
kezdve úgyszólván esztendőn
ként hangzott el a templom  
falai között egy, néha éppen
séggel két vagy három ilyen  
jelentős alkotás (például: 
Händel: Messiás — 1930, Bee
thoven: C-dúr m ise, Liszt: 
Esztergom i m ise, Mozart: R e
quiem  — 1931, Haydn: T e
rem tés  — 1932, Liszt: Missa 
Choralis, Pergolesi: Stabat 
M ater — 1936; kiegészítésként 
ide kívánkozik karmesteri 
megvalósításainak érzékelteté
sére a Marosvásárhelyen e- 
lőadott beethoveni Missa so- 
lemnis). Zsizsmann Rezső is
mertette meg a kolozsvária
kat először a modern magyar 
egyházzene terjedelmesebb 
műfajaival (pl. Halmos Lász
ló: Nap-m ise, Pikéthy Tibor: 
Missa pro pace).

Félszázaddal ezelőtt tragi
kus hirtelenséggel vágták el 
életének fonalát a moirák. Fin- 
ta Zoltán költő fogalmazta 
meg a város búcsúsorait: „Ko
lozsvárt mindenki ismerte és 
nagyrabecsülte. Vérbeli mu
zsikus volt, mélyérzésü és át
szellemült művész. [ .. .]  Üj 
pezsgést és lendületet vitt az 
új otthonba költözött kon
zervatórium életébe s azt ter
vezte, hogy az iskolát Kolozs
vár zenei életében központtá 
és erős alappá építi ki. N é
hány nagysikerű és magas 
színvonalú hangverseny már 
ízelítőt is adott törekvéseiből 
és elgondolásaiból“ (Keleti 
Űjság, 1941). Nem rajta mú
lott, hogy elképzelései nem  
váltak valóra. Késői kolozs
vári tisztelői m élységes meg
rendüléssel idézzük most fel 
a művész alakját, a nevelő 
serkentő példáját.

BENKÖ ANDRÁS

Tervszerű BÁNK BÁN
Kínos időzítés. A  legújabb

— kolozsvári — Bankm ban  
bemutatót valóban feszült ér
deklődés előzte meg. Bemu
tató előtt a laikus kíváncsi
sága sok okú és sok rétegű 
lehet. Jelen esetben a kon
textusok határozták meg az 
elvárásokat; vagyis az, hogy 
a XX. század végi erdélyi 
magyar színjátszás hogyan 
mutatkozik meg a reformkori 
gyökerekig visszanyúló ma
gyar tragédia, a B ánk bán 
közegében. Mert erre a be
mutatóra a belső és a külső 
politikai helyzet szorongatóan 
kínos perceiben került sor; 
de ugyanakkor a színházmű
vészet jócskán „előre hala
dott állapotára“ is tekintettel 
kellett lenniök az előadók
nak.

Első h iányérze tünk  oka a 
szöveg túlságos lerövidítése. 
A rövidítés, átigazítás gyakor
lata a színházban természe
tes, soha sem számított szent
ségtörésnek; s e tömörítést 
még az is igazolhatja, hogy a 
játék  időtartama még így is 
százhatvan perc; tisztelet
reméltó érv az is, hogy ma
ga Illyés Gyula végezte el e l
ső fokon a szöveg összevoná
sát — az ő átdolgozása alap
ján adják elő a darabot — 
ám ez még mindég nem ha
tálytalanítja a m egalapozat
lanság  benyomását: azt tud
niillik, hogy ha az előadást 
az eredeti szöveg ismerete és 
a vele kapcsolatos olvasmá
nyaink nélkül kellene végig
néznünk, a színpadi cselek
mény fordulatai megalapozat
lanoknak, felületeseknek hat
nának. Annyira, hogy Árkosi 
Árpád rendezésében a szín
padi történés koherenciáját 
gyakran csak a beiktatott né
majátékok biztosítják. Pedig: 
„A színpadon nem maradhat 
következmények nélkül sem
mi, mert abban a pillanatban 
az egész széthullik és értel
metlenné válik" — amint a 
rendező vallja a műsorfüzet
ben. Vagy: önállótlan illuszt
ráció válik belőle? . . .

Lehetőségek és végeredmény. 
A  magyarság eme borotvaél
drámájának szinrevitelekor té
nyezők és ö .letek egész rend
szereit kellett együttesen al
kalmazni vagy együttesen el
vetni. A vendégrendező ebből 
a szempontból következetesen 
tervezte meg a játékot: a
klasszikus dráma mai értel

mezési lehetőségei közül sze
rencsésen elvetette a politi
kai ráhangolás vagy allúziók 
módozatait. Ezenkívül az e- 
lőadás nem bont és nem te
remt formát; — hagyományos 
keretek között akar megma
radni jelenkori színjátszásnak. 
(A jelenkoriság fogalmát úgy
is ki-ki a maga módján ér
telmezi.) Az előadás legköny- 
nyebben kimutatható erényei 
az egyensúly és a szimmetria. 
Ez rögtön involválja a teatra
litás meglétét, amely külön
ben programszerűen is ki va- 
la nyilvánítva a rendező ál
tal: „Én am ellett vagyok, 
hogy meg lehet valósítani 
teátrálisan . . . “ Az előadás 
menetében azonban a teatra
litás csodálatos klisészerüsége 
egyre inkább csak kitöltetlen 
kontúrokat eredményezett, leg
inkább a főhős esetében.

B ánk bán fe jede lm i haragja. 
Az egyes alakok egyénítésére 
többé-kevésbé futotta ren
dező és színészek erejéből, de 
a főszerep számára csak kon
vencionális Bánk-sablonok 
maradtak. Igyaz ugyan, hogy 
az ö karaktere a legellent
mondásosabb (amint ezt az i- 
r.idalomtörténeti közhelyet 
annyian elrészletezték már), 
de talán mégis izgalmas lett 
volna Bánk figuráját is any- 
nyira egyéníteni, mint ahogy 
megtették ezt a Biberachéval 
(Bíró József). A Bánk-ala- 
kítás erőtlensége talán szük
ségszerű, és oka és magyará
zata talán a XX. századvégi 
színész helyzeti nehézségei 
között keresendő —? A mű
sorfüzet erre vonatkozólag i-
dézi Bessenyei Ferencet: ......
a Bánk bánban mindig rosz- 
szabb színésznek látszunk — 
mert illusztrálni kényszerü
lünk —, mint amilyenek való
jában vagyunk.“ Czintos Jó
zsef alakításáról szólva indo
koltnak látom ezt a kérdést 
feltenni: vajon ezt a figurát 
csak illusztrálni lehet, élni 
nem? Az a mód, ahogy a 
címszereplő felmerül a ko
lozsvári színpadon — játék, 
mimika, hanglejtés — többé- 
kevésbé megtörténhetett bár
mely századeleji vagy múlt- 
századi előadáson is . . .  A 
főhős az előkészületek lóug
rató játékában az az akadály, 
amelvet nem szabadna utol
jára hagyni.

„A többiek“. Feloszlanak ér
dekszférák szerint (a darab

ban) és az előadói művészet 
fokozatai szerint (a színpadon). 
Tiborc (Nagy Dezső) az, aki 
a drámai konfliktus közösségi 
jellegét megidézi — mert e- 
gyébként csak nagyrészt „ma
gánemberekből“ álló életké
peket láttunk. (Ez alkalommal" 
ez nem értékítélet.) Ameny- 
nyire invenciózus a Biberach- 
alakítás, annyira egyéniség 
nélküli, érdektelen vele szem- 
ben Petur bán (Bogdán Ist
ván): — egysíkúsága talán 
szerepéből is fakad; de — 
ennyire?

A szereposztás jellegzetes
ségei közé tartozik az antici- 
páíhatóság. Egy-két kivétel
től eltekintve mindenkinek 
eltalálták a maga skatulyá
ját: olyan szerepeket, ame
lyekre rá vannak szabva az 
egyes színészek. (Lásd: szen
velgő Izidora — Lőrincz Ág
nes; üres, léha Ottó — Bács 
Miklós; izgékony Petur — 
Bogdán István.) Méltóságtel
jesen, a m egfelelő súlyú já
tékot produkálja László Gerő 
(Mikhál) és Boér Ferenc (Si
mon), Rekita Rozália (Melin
da) önműködően ellátja fe l
adatát báj, érzékenység, ösz- 
szeomlás terén . . .  Csíky And
rás (II. Endre) sem volt elő- 
reláthatatlan meglepetés a ki
rályi-hatalmi szerepkörben, ám 
a finálé állóképpé mereve
dett jelenetében színész és 
rendező ugyancsak túlfokozta 
a — visszafogottságot, az „esz- 
köztelenséget“. A szereposztás 
vitathatatlanul legérdekesebb 
elképzelése egy az eddigiek
től mindenben eltérő Gertru
dis (Borbáth Júlia). Több epi
zód megjelenítése vitathatat
lanul látványos — eltekintve 
az anakronizmusától —•, ám 
a rendezői öncélúság is szem
betűnő benne; pl. amikor o- 
gyik fontos jelenetet a ki
rálynő szaunájában!?) játszat
ja — talán a szállóigévé vált 
„Meghalni — nem királyi szé
ken — ah!“ parafrázisaként: 
a csatornarács alól sűrű gőz- 
felhő száll fel, Gertrudis körül, 
míg Melinda Oféliaként egy 
kád vízbe hanyatlik . . .  Bor
báth Júlia királynője agresz- 
szivitásával és sebezhetősé
gével tűnik ki, azonban olykor 
funkciótlan ordításba fullad, 
máskor flegmatikusság és kö
zöny árad belőle.

Sürgés. A  szöveg erélyes 
rövid’tése m ellett valószínű
leg ennek kellett volna ki

váltania az előadás dinamiz
musát. Szomorú azonban mind
untalan találkozni azzal a 
romániai magyar színjátszás
ban meglehetősen elkoptatott 
szokvánnyal, hogy a színé
szek riadt ide-oda futkározá- 
sa színpadi elevenség  gya
nánt tálaltatik fel. Az ere
deti elképzelés karakterétől 
is idegen elem ez, valószerűt
len, idétlen; például Ottó 
(Bács Miklós) annyiszor lá
tott tétova el rohanásai és 
hökkent visszafordulásai, hir
telen megmerevedései már 
nagyon fájdalmasak.

Díszlet. T. Th. Ciupe szi
kár vonalvezetésű, egyszerre 
klasszicizáló és szürrealista 
hivatkozásokat (Kötélverő
feszület) tartalmazó díszlete 
az általánosító szándékot is 
jelzi. Van valami szép, me
séi karaktere faoszlopzattal 
tagolt falainak, tereinek és 
színeinek. A látvány és a 
színpadi történések egyik fon
tos szereplője a szín közepén 
a süllyesztő, vagy inkább rács
csal fedett szennycsatorna 
nyílás, ahol a dolgok megsem
misülnek, — Tiborc kenyere 
s Biberach élete egyaránt. A 
többi „járulékos elem “, vagy
is zene, jelmez, koreográfia
— jellegzetességei illenek az 
előadás többi tényezőjéhez: je
lentkezésük pillanatában im 
pozáns hatást tesznek, tovább
élésük folyamatában azonban 
az elemzéssel szemben túl 
törékenynek bizonyulnának.

A  taps — igen hosszú volt 
a végén. Azt, hogy ebből 
hány százalék szólt a témá
nak, hány a műnek, Kato
nának és mennyi a teljesít
ménynek: a krónikásnak nincs 
módja megmérni; de min
denki sejtheti. Ügy tűnik, hogy 
ha szédítő művészi m élysé
gekbe nem is szállt alá ez 
a B ánk bán, de — már csak 
a viszontlátás öröme miatt is
— tartós repertoárelöadás le 
hetne belőle. Mégiscsak tar
talmazza korunk, mindnyá
junk tisztelgését a hagyomá
nyok és a gyökerek előtt — 
s ez a maga részéről meg is 
indokol bizonyos interpretá- 
Iási kötöttségeket.

SZILAGYI P. CSABA

A ZENE HÁROM VALÓSAGA 5.

M edvetánc
A medvetáncoltatásról gyer

mekkori emléket őrzök. Ti
zenkét éves voltam és a há
ború után két évvel már nem  
is olyan gyermekfővel éltem  
ül a medvetáncoltatás jelene
tét. Egy télbehajló napon az 
utcánk végében álló gazdát
lan lelek, elhagyatott istálló

jába medvetáncoitatók teleped
tek meg néhány napra. Innen 
indultak napi mutatványos 
útjaikra a városba Érkezé
sükkor a k rnyékbel,ékből 
csődület verődött össze, hogy 
lássák, hogyan is táncol a 
m edve, a láncra fűzött vad
állatóriás. Maga a fáradt ál
lat nem is volt olyan óriás, 
nem is volt félelmetes, in 
kább halálosan elkínzott és 
fáradt.Az emberek, a „keze
lői" hasonlóan fáradtak, el
gyötörtek voltak; akárcsak az 
állatnak, nekik sem volt ked
vük aznap újra mutatványossá 
válni. De a pénz beszél, az ál
latot „táncra“ kellett, serken
teni. A kényszergetés döfkö- 
déssel kezdődött, majd lánc
cal kezdték ütlegelni a mind 
félelmetesebben morgó álla
tot. Húzták-vonták, nyomor- 
gatták a szerencsétlen páriát 
és láthatólag féltek is a mind 
jobban megvaduló medvétől. 
Abba is hagyták rövidesen a 
félig sikerült „akicót“. A csa
lódott sokaság lassan szét
szállingózott, de azért vala
mi kevéske pénzt dobáltak 
a széthordozott, alázatos mo
sollyal kisért kalapba.

Én — nem tudom hogyan 
kerültem velük kapcsolatba — 
estefelé valami meleg ételt 
vittem és vizet az emberek 
számára. Akkor már minden 
nagyon csendes volt körülöt
tük. A medve különös, vad 
szaga mindent elárasztott; az 
emberekből is ez a félelm e
tes szag áradt. És összekeve
redett a medve alá szórt szal
ma és az embereknek össze
gyűjtött kévék nedves, sava
nyú szagával. A vad, nyers 
erő pihent a pislákoló petró
leumlámpa árnyékokat fan
tasztikusan felnagyító — vak
si félhomályban.

Ezt a képet őrzöm a med
vetáncról.

Jóval később ismerkedtem  
meg Bartók híres „M edve
tánc“ című zongoradarabjával. 
Rá 'reztem benne az emlékem
ben őrzött jelenet szilaj vad
ságára, a durva erő barbár 
tombolásár^, az izgatott, foj
tó feszültségű légkörre, a 
mozdulatok szaggatottságára, a 
hajsza irgalmatlanságára. De
hogy kerestem benne a med
ve mozgásának esetlenségét, 
amit a S travinsky-i m edve
tánc, a Petruskában oly leíró 
jelleggel fest le a mély réz
fúvósok akkordjaival. Azt 
sem tudtam, hogy klarinét-ri
koltásokkal „kell" kísérni a 
medvetáncot, hiszen az én em 
lékezetemben nem volt zene
kíséret a medvetánchoz. Ezt 
is csak később tudtam meg 
olvasmányaimból: a Petrus- 
kához és a Bartók-műhöz fű
zött kommentálásokból. így  
aztán lassan kialakult ben
nem e két muzsikához fűződő 
képsor. Stravinsky minél va
lóságosabban akarja megjele
níteni a medve táncát; szá
mára a balettben mindennél 
fontosabb a jelenet vizuali- 
tása, így a zene is ezt kell 
hogy sugallja, tehát a való
ság hű imitálására törekszik: 
a természeti valóság elevene
dik meg előttünk a zene hang
jaiból is, nemcsak a színpadi 
cselekményből. Bartók M ed
vetánca, zene a medve táncá
hoz. Az idegesen kopogó bal

kéz-osztinátó a kisdobpergést 
utánozza, a mélyben megszó
laló sforzatók a nagydob ü- 
téseit. A jobbkéz akkordjai
ból felhangzó rikoltó dallam  
a klarinét hangjait adja visz- 
sza. Tehát ez az egész zene 
a második valóságot, a hang
szerek hangját imitálja. Ma
ga a zene is a második va
lóság egy darabja; tulajdon
képpen kétszeresen is m űvi 
te rm ék  és mégis elevenebben 
rájátszik az első valóság meg
jelenítésére, mint bármi más 
hasonló zenei megoldás. A 
zene, a maga művi esz
köztárával képes jobban 
megközelíteni a második 
valóság szintjén a termé
szeti, kozmikus valóságot. Ez 
a csodálatos a zenében, ez  a 
szinte megfoghatatlan benne.
A tisztán zenei eszközök úgy 
jelennek meg a második va
lóságban, mint ahogyan az e- 
lemi anyagi részecskék az el
ső valóság szintjén. Ahogyan „ 
az első valóságban, a termé- |  
szeti világban ebből kövek, 
fák, virágok, állatok, embe- ; 
rek szerveződnek, úgy vál
nak „élőlényekké“, autonóm 
organizmusokká a zene tiszta 
eszközei is.

A tiszta zene, a minket kö
rülvevő természeti valósággal 
egyenrangú valóságot teremt 
magának abban a m űvi világ
ban, amit mi emberek hoz
tunk létre. A teremtő a vilá
got alkotta, az ember a ZE
NÉT. Legalább olyan nehéz 
behatolni a zene titkaiba, 
mint a természeti valóság rej
telmeibe. A zene öntörvényű 
világ, párhuzamba vonható az 
első valóság jelenségeivel, a 
naturalizmust, a leíró, imi
táló jelleget mérhetetlenül át
lépve, hiszen a zene minden 
elem e úgy „viselkedik“, mint 
az első valóság bármely ele
me. De e párhuzamba állítást 
messze meghaladva képes a 
zene önmaga világát felépí
teni, alakítani, újraszervezni. 
Bartók Medvetánca is párhu
zam, de öntörvényű párhuza
ma az első valóságnak, így 
több, másabb amannál: im
már m űvészi valóság.

A  hét versszakos József 
Attila-i Medvetánc még to
vább megy a valóságszintek 
„játékával“. Az első versszak 
még az első valrságbeli jele
net leírása: „Fürtös, láncos, 
táncos, nyalka, / aj de szép a 
kerek talpa! / Hová vánszo
rogsz vele? / Fordulj szép 
lány fele!“ A refrénül hasz
nált zárósor, már a kísérő ze
nére utal: „Brumraa, brumma, 
brummadza “ A következő 
három versszak átlendül a 
játék valóságába: .Híres,
drága bunda rajtam, / Húsz 
körö nmei magam varrtam. /> 
Nyusziból, nyestböl, mókus
ból, / kutyából meg farkas
ból. / Brumma, brumma, 
brummadza.“ Az utolsó há
rom versszak még tovább len
dül a valóságsikok mentén, 
messzi világba lép át: „Kinek 
kincse van fazékkal, / m<r a 
markosnak marókkal. /  Ha 
nem azzal, körömmel /  a kör- 
mösnek örömmel. / Brumma, 
brumma, brummadza“. Az u- 
tolsóval, e három közül a har
madik valóság szintjén éli át 
a költő a jelenetet: „Állatnak 
van ingyen kedve. / aki nem 
ád az a medve. / Ha megfá
zik a lába, { takaródzzék 
deszkába. (Brumma, brumma, 
brummadza.“

Takaródzzék deszkába?! Ha 
a költészet, a zene átlendül a 
transzlogikába, akkor ez is le
hetséges.

TERÉNYI EDE

Csomafáy Ferenc felvétele
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HOL
Megjelent a K orunk  8-as szama. A íölaptestből: Kán

tor Lajos Értékrendek; Sebestyén Mihály A  m eggyökerezés- 
tő l az emancipációig; Karády Viktor Csoportközi távolság, 
réteghelyzet, a zsidó-keresztény házasságok dinam ikája  Er
délyben a világháborúk között; Kányádi Sándor „Volt egy
szer egy kis zsidó“; Gáli Ernő K ettős kisebbségben; Balázs 
Sándor E tn ikum , kultúra, politikai opció; Horváth Imre 
Ez is a gyónás r é sze . . .  (Interjú. Kérdezett: Fábián Imre); 
Visky Ferenc A  hászid bölcsesség; Martin Buber Hászid  
tö rténe tek  (Rácz Péter fordításai). A ToRban Szilágyi Jú
lia, László Ferenc, Bogdán László, Lászlóffy Aladár, Ká
nyádi Sándor, Heim András és Debreceni Katalin írása; a 
Világablakban  Halász Péter tanulmánya (A m agyar m ező
gazdaság európai útja). A  H istória  tanulmányiat Kovács Kiss 
Gyöngy (A  város egyenrangú polgáraiként) és Gaal György 
(A z erdélyi zsidóság az első világháborút követő időszak
ban) jegyzi. A Tékában  Kónya Sándor, Kovács Ferenc, 
Szabó T. Ádám, Végh Balázs és Király András jegyzete. 
A szám képzőművésze Heim András és Löwith Egon.

•  Kairóban az egyiptomi K ulturá lis M inisztérium , a N em 
ze ti F ilm központ és a F ilm kultúra  K özpontta l közös kia
dásban m egjelentette Balázs Béla film elm életi és film esz
tétikai írásainak gyűjteményes kötetét arab nyelven. A közel 
háromszáz oldalas kötetben a világszerte és így Egyiptom
ban is jól ismert magyar film esztéta huszonnégy írása sze
repel, köztük A  látható kultúra , A  látható em ber, a Hősök, 
szépség, sztárok  és a Greta Garbo esete című tanulmány. I

•  November 30-án a szinérváraljai egyházközség és a 
Rom ániai M agyar D em okrata Szövetség  rendezésében, a 
szinérváraljai református templomban kerül sor az Erdősi 
Sylvester János emlékünnepségre.

•  A budapesti M űvészetbarátok Egyesülete rendezésében 
a Belgrád Rakpart 24. szám alatti galériában november
7-én került sor Finta Edit Zsoltárok fehérben, zöldben  cí
mű festészeti kiállítására.

•  Október 24-én a budapesti Petőfi Irodalm i M úzeum ban  
megnyílt Zolcsák Sándor festőművész tárlata.

•  A M űvelődés 5—S-os számából kiemelendő Dávid Gyula 
Csak önm agunkra tám aszkodhatunk, Gagyi József In tézm é
nyek  és fe lü le tek , Deák Levente Egy sikeres magánlap rö
vid  története, Magyari Vincze Enikő Hogyan m űköd ik  a lét
rehozott keret, Tomcsányi Mária Búcsú Öllerer Józseftől, 
Vöő Gabriella A  népi tréfa  szerepe az identitástudat fe jle sz
tésében, Balogh Edgár Tamási Áron hitvalló  öröksége, Sütő 
András Á bel kacagása és szomorúsága, Pomogáts Béla „For- 
télyos párbeszéd“, Czine Mihály Tamási Á ron vonzásában. 
Tamási Áron Ösvigaszlalás. Színmű 4 jelenésben, megelőző 
játékkal, és Szabó Zsolt Tamási Á ron levelei B enedek E lek
n ek  című cikke, tanulmánya, színmüve.

•  A Japánban október 7. és 13. között megrendezett 
Yam agata N em zetközi D okum entum film  Fesztivál Robert 
and Frances F laherty N agydíját Szobolits Béla M akacs ál~ 
m ok  című film je nyerte el.

A z Erdélyi Szépm íves Céh és a Helikon indulásá
nak dokum entum aiból című, B álint Lajosnak műszaki 
szerkesztés céljából átadott kéziratom  elveszett. A 
kötetnek és egyes írásainak szellemi tulajdonjogát 
fenntartom . Mózes Huba.
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MEGYÉNK LAKOSAI!
— Csökkentsétek a háztartási energiafo

gyasztást!
— Számoljátok fel a pazarlás bármilyen 

formáját!
— Gazdálkodjatok takarékosan a villany

árammal, valamennyiünk hasznára!
— Időnként kérjétek a belső hálózat felül

vizsgálását a balesetek megelőzése érde
kében!

R E N E L
VILLAMOSSÁGI ÁLLAMI
SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT 

CSÍKSZEREDÁI 
KIRENDELTSÉG

Csíkszereda, Petőfi utca 50.
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Új kedvessel az  őszi erdőn
Horváth Imre verséből idézünk a vízszintes l 1., függőleges

58. és 24. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: S, R, E).
15. A szovjet báni. 16. Valaminek hibátlan, ép voltában kárt 
okoz. 17. Sínen való szállítással kapcsolatos. 19.) ötlet. 21.
I-'erde. 22. A hemoglobin vastartalmú alkotórésze. 23. Vissza: 
habzó ital. 24. Csírátlanít. 27. Osztrák tartomány lakói. 29. A 
dohányban található erősen mérgező alkaloid. 30. Kilenc tag
ból álló együttes. 31. Félvolt! 32. Lángol. 34. A szarvasmarhá
val rokonok. 35. Henger, kúp felületének görbe lapja. 36. Baj, 
franciául. 37. Kenyérdarab! 39. Capek-mű. 40. A hatvanas évek 
elején É.-Amerikából. 41. Római este. 42. Szám a számtanban.
44. Az állatöv egyik jegye. 45. Idegen férfinév. 46. ...k ö d ik ;  
csapatjátékban egyéni megoldásokat erőltet. 48. Női becenév. 
49. Ázsiai állam. 53. Szerep a Csongor és Tündében. 54. Ró
mai kettes. 55. Csúsztató sólya. 56. Európai főváros román 
neve. 57. Szilágy m egyei helység. 59. Vízlelőhelyek. 62. Állati 
fekhely. 63. Sokszor kibújik a zsákból. 64. A sült német neve. 
66. Dollár fele! 68. AAAAA. 69. Érc, latinul. 70. „vegyszeres“ 
munkahely. 71. Szerez. 73. Arrafelé! 74. Hargita megyei gép
kocsik jelzése. 75. Kozák katonai parancsnok. 76. . . .  várva: 
Beckett-darab. 78. Arra a helyre vontat. 80. Állatsereglet,. 82. 
A lett régies alakja. 83. Az erő CGS-rendszerbeli egysége. 84. 
Valamely hasüregi zsiger kitüremkedése a testüreg falán. 85. 
Folyadék, régies szóval. 87. Fed. 89. Aki szívesen, szorgalmasan 
végzi a munkát. 91. Régi ürmérték: 11,3 1.

FÜGGŐLEGES: 1. Szándékos, románul. 2. Csupán, mindösz- 
sze. 3. Szonátában, rondóban az expozíciónak visszatérése. 4. 
EEE. 5. Személyes névmás. 6. A valósággal egyezőnek, igaznak 
tekintik. 7. Kijevi. 8. Éltének részeként eltölt. 9. LZG. 10. Jut
tat. 11. Földünk legmagasabb csúcsa (8848 m). 12. Agyagból 
égetett, szürkésbarna tűzálló anyag. 13. Kétjegyű mássalhangzó.
14. . . . zál: udvarol. 15. Káté! 18. Tanintézettel kapcsolatos. 20. 
Hírneves cirkusz. 22. Békaszőlő. 24. Az idézet harmadik sora 
(zárt betűk: V, L, O, N, J). 25. Telefontárs. 26. Cic . . .  ad 
astra. 27. Erőszakosan, lökdösődve igyekszik előrejutni. 28. Fél- 
múlt! 30. Az ipa felesége. 33. Női név. 35. Műszál, szigetelő 
sto. gyártására alkalmas műanyag. 36. Zárt csoportban, lépést 
tartva vonuló. 38. Szentimentális. 40. Rész, latinul. 41. Malvina 
Ursianu filmje. 43. Feltűnően kis termetű gyermek. 44. Otthon 
viselt kényelmes ruhadarab. 45. Város Törökország ÉK.-i ré
szén .47. Londoni csillag. 48. . . .  Lanka. Ceylon mai neve. 
49. A kripton vegvjele. 50. Fosztoképző. 51. Sértetlen. 52. Alu
míniumkohászatáról ismert magyarországi város. 57. Ugat. 58. 
Az idézet második sora (zárt betűk: É, E, Z). 60. . . .  -útfélen. 
61. Szőnyegverő. 64. Unott, elfásult. 65. Nobel-díjas indiai fizi
kus. 66. Román zeneszerző (Edmond). 67. Francia ágyak! 70. 
A lét és . . .  (filozófiai fogalmak). 71. Hadi fedezet védelme 
alatt haladó’ kereskedelmi hajóraj. 72. Edző. 75. Indulatszó. 
76. Fiúnév. 77. A ránc. 79. Petőfi-verscím. 80. Alacsony rezgés
számú hang. 81. ...gyógyászat: neurológia. 84. Mon, ton, . . .  
86; Ez a méret kaliber. 88. Kicsinyítő képző. 89. Orvosok neve 
előtt áll. 90. Szintén ne. 91. Leányunknak a férje.

(Nagy Elek Tibor)
A HELIKON 44. számában közölt, V é n  j u h  a z  ő s z  

című rejtvény m egfejtése: Vén juh az ősz, kolompja egyre hal
kabb, /  gyapja gubancos, gizgazzal tele, /  mételyes szemmel 
baktat /  a hegyről lefele.
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(A végek dicsérete)

Fölöttem  hollók hadnagya 
Uram hány varjúkántor  
H ány vaksi féreg rak petét 
K egyelm edben te kontár

Kínnal kacsintok össze már 
Veled vadak vezére  
Miért játszottál engem át 
Ennenm agam  kezére

A gyar golyóbis dárdahegy 
A kárm i fogja testem  
S  olyan harctéren hullok el 
Hol csak kétségbe estem

Fölöttem  hollók hadnagya 
Uram Balassi Zrínyi 
R ú t véget érnem  hagyjatok  
Jót károm kodni — írni

Hisz elhagy i f jú szép időm  
Szavam  hitem  ha rám ent 
Három M ihály arkangyalok  
M ennydörgik majd az ám ent

Á lszen tek  és kupeckedők  
R ikoltják  szerte végem  
Szeráfok és tyúkto lva  jók  
R öpködnek szennyes égen

Fölöttem  hollók hadnagyok  
Uram kegyedre várnak  
M ennyek sarában verdeső  
Levágott ha ttyúszárnyak
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KIRÁLY LÁSZLÓ

MONDATOK
Távolodnak lassan, a!ig érzékelhclőn a szomo- 
rúfíízze változó asszonyok, tartásukban ezer 
éve hajlongó lemondó várakozás, elfelejtett 
vagy soha meg nem érkező üzenet szomorú
sága; honnan száll felénk ez a megfejthetetlen 
hang, tv. ly nagy tág teret zendit körénk, mint 
egy Kilke-versben a trombitaszó — miközben 
talpunk alatt már korai hártyajegek ropognak, 
és nagy fekete madarak szárnycsapásaiban kö
zelii a tál.
•
A Rilke-vcrsek, ideje, a versek ideje, úgy tű
nik: szintén távolodik a csörömpölő világban, 
gránátrobbanások és szétlőtt otthonok szál
longó porában, színt váltó vagy kényszeredet
ten kedveskedő, fogcsikorgatva mosolygó dik
tatúrák tájain, védekező sündisznő-áltásban a 
szép-betű vetők; „van egy stúdióm, egy költői 
műtermem, ahol a barátommal verseket írunk, 
miután befejeztük az aznapi üzleti ügyein
ket“ — mondotta amerikaiul mosolyogva W J. 
Smith úr, mi pedig hitetlenkedve hallgattunk, 
envhe fejcsóválássaí, de úgyis mondhatnám: 
fellengzős kelet-európai szájtátisággal — így is 
lehet?
•
Ki ez a Tu Fu, ez az Ingrid Jonker, ez a Rd- 
zswicz. Saint-John Perse, Gregory Corso, Cud- 
zi Jukió? — kérdi a gyerek, futó pillantást 
vetve a könyvespolcra, a szerinte meggondo
latlanul és váiogatatlanul „összeharácsolt“ kö
tetekre, melyeknek árából annyi hasznos dol
got lehetett volna vásárolni; — arra gondolok 
ilyenkor kedvetlenül: lehetséges, hogy az én 
nemzedékem tagjai az utolsók ezen a tájon, 
akik még olvastak; bér el kellett ismernünk 
a múló időben: olvastunk jókedvünkben, ol
vastunk utazás helyett, derűs, gondtalan nagy
világi . portyázások helyett, néha evés helyett, 
olvastuk a biztatást, mely ott rejtőzött a so
rok között, fölött, alatt, miközben tekintetün
ket próbáltuk kínkeservesen leszakítani az i- 
szonvű, de vc'gmvéayesnek tűnő mondatról: 
Ath ín nincs többé, mert nem láthatom ezu
tán soha.
®
Hogyan tovább? — mosolyognak hitte! és ma
gabiztosan a könyvek —, gyertek velünk, hang
zik a tétova biztatás, s az egyre ritkábban 
beadó csendben verssorok pendülnek a' gon
dolat halkan érintett húrjain, ha akarom: tél 
lesz, de ha akarom: nyár, miközben a köny
vespolcra állított plaketten távolodnak a szó- 
morúffízzé változott asszonyok.

NAGY GYÖRGY

KOS KÁROLY TÖRÖKFÖLDI ÍRÁSAIRÓL
avagy egy tisztességes műveiődéskoncepció k ö rv o n a la i

A huszadik század elején kezdetét vette a művelődési szfé
ra erőteljesebb bevonása a diplomáciai tevékenységbe és az 
államközi kapcsolatok alakítását szolgáló kormányzati mun
kába. Szövetségi viszonyait erősítendő vagy művelődési ér
tékeit propagálandó, egyre több ország létesített külföldön 
nem zeti kulturális és tudományos intézeteket. A külügyi szer
vek  és testületek feladatai közé egyre nagyobb súllyal so
roltatott be az ország szellemi hírnevének ápolása a világban, 
a kulturális javak és a tudományos eredmények nemzetközi 
cseréjében való részvétel biztosítása. Ehhez a jelenséghez 
kapcsolódva jött létre 1916-ban a Konstantinápolyi Magyar 
Tudományos Intézet is. A kultúrának a politika vontatókö
telére fogását célzó általános törekvés m ellett nyilván hely
zeti-alkalm i tényezők is motiválták az intézet alapítását: a 
budapesti és az isztambuli kormányzat alkalmasint ilyenkép
pen is demonstrálni kívánta azt a szövetséget, amely a köz
ponti hatalmak oldalán történt hadbalépése óta Törökországot 
az Osztrák-Magyar Monarchiához fűzte.

A háború kellős közepén életrehívott intézeti rendelteté
sét a politika dolgaival mit sem törődő Magyar Iparm űvész?' 
így összegezte: „az a célja, hogy az egyetemes történelemmel, 
főleg a bizánci-magyar és a török-magyar érintkezések kuta
tásával, klasszikus és keresztény archeológiával, Bizánc és az 
iszlám művészetének történetével, végül a keleti, elsősorban 
török-magyar összehasonlító nyelvészettel foglalkozó szaktu
dósoknak kutatásaik helyszíni folytatására módot adjon (..
Az intézet 1917 elején kezdte meg működését Hekler Antal
nak, az akkor még viszonylag fiatal, de már jónevü művé
szettörténésznek a vezetésével s a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium első négy ösztöndíjasával. A négy ösztöndíjas 
egyike Kós Károly volt, aki minisztériumi baráti közbenjá
rására — ámbár korántsem érdemtelenül — építészként ka
pott intézeti stipendiumot.

Az isztambuli — vagy régebbi nevén nevezve a várost: 
konstantinápolyi — ösztöndíj Kós számára a katonai szolgá
lat alóli felm entést s így a frontra kerüléstől, a pergőtüzek

és szuronyrohamok szörnyűségeitől való m egm enekülst je
lentette. A háború k\törésekor ugyanis Kosnak is menten ma
gára kellett öltenie az egyenruhát. A lugosi 8-asokhoz szólt 
az első bevonulási parancsa, de miután megbízták az általa 
tervezett sepsiszentgyörgyi megyei közkórház építési munká
latainak irányításával, időlegesen szabadságolták a csapat tes
tétől. A háborús körülmények alakulásá miatt azonban 1916- 
ban a sepsiszentgyörgyi építkezés félbeszakadt; Kós Károly- 
nak ismét uniformisba kellett öltöznie. Ezúttal mint népfel
kelő önkéntest a Szebenben állomásozó 21. honvéd gyalog
ezredhez vezényelték szolgálattételre. Románia augusztus 27-i 
hadbalépése és a román csapatok erdélyi betörése után, ami
kor az osztrák-magyar erők Szebent evakuálni kényszerültek, 
Kós pótzászlóalia az ezredtörzzsel együtt Szentesre vonult visz- 
sza.2 Itt Kosnak újra sikerült kieszközölnie három hónapi fel
mentést, de azzal a szigorú kikötéssel szabadságolták, hogy 
ez idő alatt Budapestet nem hagyhatja el.3 Novemberben Kós 
mégis szerét ejtette egy rövid sztánai látogatásnak, ahol a csa
ládja élt. Közben nagy dinasztikus dolgok történtek: meghait 
I. Ferenc József, trónra lépett IV. Károly, új királyt kellett 
tehát koronázni. Bánffy Miklós, aki kormánybiztosként a ko
ronázási ünnepség előkészületeit igazgatta, három építész tár
sával. Pogány Möriczcal, Lechner Jenővel és Györgyi Dénes
sel együtt Kost is bevonta a ceremónia színhelyének díszlete- 
zási munkálataiba. Miként Bánffy szavait idézve Kós a k a 
p ó '1 f-'g-Ftot jo'"n ' * o ,  rjern arch'telttúra vált ez, hanem csak 
„afféle kulisszaépítés“, de pénzt lehetett vele keresni, ami egy 
lézengő katona számára, akinek Szeben kiürítésekor a bevo
nulásakor m agival vitt minden civil ruhája és ingó vagyo
na odaveszett, egyáltalán nem volt közömbös.4 A koronázási 
cécó befejeztével Kosnak azon nyomban vissza kellett volna 
t ’rnie ezredéhez, ahonnan aztán — megint őt magát idézzük 
— „menthetetlenül“ tiszti iskolába küldték volna, „hogy mint 
gyorstalpalt hadapród az orosz fronton hozzájuthasson egy sze
rény Károly-kereszthez vagy egy még szerényebb — fake- 
reszthez.. .“3 Ettől menekült meg Kós a konstantinápolyi ösz

töndíj elnyerésével. 1917 eleje már a Márvány-tenger partján 
találja, távol az európai harcterektől s még távolabb a hadi 
tudományoktól.

Kós Károly a nyughatatlan és tevékeny embereit típusá
hoz tartozott, aki bárhova és bármilyen körülmények közé 
került is, mindjárt a megoldandó feladatok özönét fedezte fel 
maga körül. A kemény, nekifeszülő munka volt az életeleme. 
1-Ia már — mint írta — „a nagy világfelfordulás szele kicsap
ta“ a Boszporusz mellé,6 itt is igyekezett mindjárt marokra 
fogni a lehetőségeket s felmérni a kínálkozó tennivalókat. „Az 
volt a dolgom — jegyezte fel később —, hogy tanulmányoz
zam Bizánc és Törökország, illetve az ázsiai régi kulturnépek 
architektúráját.“7 Intézeti kötelességeiből szenvedéllyel vállalt 
küldetést, valóságos létformát teremtett magának: több mint 
másfél esztendeig majd minden gondolata az égéi és kisázsiai 
térség oly sokrétegű kultúrhistóriájának hasznosítható tanul
ságai körül forgott, s az ekkor szerzett szellemi élményeit ké
sőbbi élete során is minduntalan meg-megidézte. A Tudomá
nyos Intézet igazgatótanácsának 1917. június 3-i ülésén elő
terjesztett és a patronáló minisztériumnak is megküldött igaz
gatói jelentésében Hekler Antal igy számolt be Kós megkez
dett isztambuli munkálkodásáról: „első feladatának azt tekin
tette, hogy az európai műtörténeti irodalomban teljes föl nem 
dolgozott oszmán-török művészet történetével és lényegével 
megismerkedjék. Az irodalmi tájékozódást nyomon követte a 
helyszínen való szemléleti tanulmányozás, amit három cso
portba osztva végzett. Az első csoportot a bizánci és török 
templomok alkották, a második csoportba a temetők és a tur
bók kerültek, a harmadik csoport pedig Konstantinápoly, il
letőleg Sztambul világi építkezéseit foglalja magában. A fő- 
súlyt itt Kós az utca-, illetőleg a városetnit és. rendezés kér- 
d'seire kívánja helyezni (.. .)“* Az intézet J.B17 második és 
1918 első felében végzett munkáidról heszémo’ó igazgatói je
lentés, amellett, hogy aláhúzza K is  elmélyedés'-, a rábízott 
témában, az íic-architektus erdekt' c cF ir k iv.z nyos fokú 
kiszélesedéséről is tudósít. Jelzi, hogy „Kós Károly a sztam- 
buli városépítésen kívül az iszlám-török építészet történetét 
tanulmányozta, m elynek irodalmában is nagy jártasságra tett 
szert. Konstantinápoly (építészeti) emlékein kívül figyelme ki
terjedt a távolabbi keletre is“, azokra az anatóliai vidékekre, 
ahol a szeldzsuk birodalom romjain az oszmán-török kultúra 
a XTTT XIV. században megszületett.6

E szűkszavú igazgatói jelentések inkább csak sejtetik, mint
sem dokumentálják, hogy Isztambulban Kós mily nagy szak
mai odaadással és az új intellektuális tapasztalatokat megil-
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A számos bölcs állítás kö
zül, m elyet közvetlen eleink  
bíztak reánk inkább megőr
zés, mint továbbgondolás vé
gett, idő teltével nem egy a 
bőrünkön nyer beigazolást. A 
fűről azt tartják, hogy bár 
meghajlik, megmarad . . .

Ha ifjú volnék, nyilván ki- 
érezném a taposó láb táncá
ból, a fadöngetö széljárásból 
az ellenséges indulatot. A 
bölcs állításoknak azonban az 
a rendeltetésük, hogy idővel 
szállóigévé, közhellyé lapo
sodjanak, vagy éppenséggel 
amolyan kielemzett, leértékelt, 
túlértelmezett és végső soron 
jószándékkal lebontott sors- 
metaforává „desztillálódja- 
nak.“ A  bölcs állításoknak 
nincs jelen idejük. A távlat, 
am ely rendszerint némi re
ményre is följogosít, pusztán a 
kollektív és az egyéni tapasz
talat közti különbséget jelenti. 
Szinte hozzávénülünk az igaz
sághoz.

Farkas Árpád gyűjteményes 
verskötetét* végigolvasva is
mét az az immár több évti
zedes vita kerülhetne az ér
deklődés homlokterébe, amely 
a transzilvanizmus irodalmi 
vonatkozásában a m itizá lt 
kényszerűséget, valam int az 
egyetem es em beri értéka lko tást 
állítja ellentétbe egymással. 
Hiszen állítólag létezik egy 
szükséglet- és egy érték-d i
m enzió. Van irodalmunkban 
egy ún. első Forrás-nemzedék, 
am ely a biztos jövőtudat és 
az illúzióvesztés fokozatainak 
kelepcéjéről beszél, s van 
egy ún. második Forrás-nem
zedék, am ely a szolgálat kö
telező lobogását avatta a köl
tészet elsődleges funkciójává. 
Farkas Árpád költészete elő
szeretettel soroltatott be eme 
utóbbi, szolgáló  kategóriába. 
S az ítélet erejével az is el- 
mondatott, hogy „az elért 
m űvészi eredmények föl nem  
újítása“, „az eleven gondolat 
konvencióvá válása“, valam int 
„a nagy hangerő és indula
tok“, az „ironikus attitűd“ és 
a „groteszk látásmód“ helyett 
inautentikus nézőpontot csem
pésznek a világlátás egészébe. 
(Borcsa János)

Kérdés azonban, hogy a 
m űvésznek mennyiben fela
data a pontos európaj időjel
zés? Az országló erő, e ke 
serves hatalom  birtokosának 
szükséges-e föltétlenül a lépés
tartás kényszeréhez igazodnia 
oly módon, hogy elsajátítsa 
azt az opcionális és technikai 
eszköztárat, illetve mechaniz
must, am ely egy mai klasz- 
szis feltételrendszereként sze
repel.

A hallgatás hiátusai Farkas 
Árpád esetében nyilván nem  
mérhetők a megíratlan versek

Kántor László felvétele

mércéjével. Ám hajlandók 
vagyunk a pusztán négy kö
tetnyi versből, publicisztikai 
írásból összeálló pályakép a- 
lapján számonkárni a költőtől 
az évtizedek változásainak, 
helyzetsorozatainak „lírai 
krónikáján“ belül e készenlét 
állapotára jellem ző korszerű
séget, az értékvesztettséghez 
viszonyulás két lehetséges 
módozatát: a tragikus és'vagy  
az ironikus szemléletet. Farkas 
Árpád költészetére igazából 
egyik sem jellemző. A „torkig 
többesszám első szem ély“ er
kölcse nem lelhetett kiteljese
dést sem a reménytelenség, a 
„nem lehet“, sem a távolma
radás és elutasítás létformájá
ban. A vállalható középút ez 
esetben sokak számára ism e
retes kompromi-szum: túlélő 
némaság. Bölcs kiegyezés a 
történelemmel, a korral, kö
zép-európai állapot, amely
nek ellentmondásosságát igen 
érzékenyen az „asszonyidő“, 
„cserfasors“ metaforákban fo
galmazta meg Farkas Árpád.

Nem férfiak, nem dac, he
roikus nekifeszülés, s nem a 
Tompa László-i magányos fe
nyő-tartás, a szembeszegülés, 
konok kiállás gyümölcsöző  
ideje ez, hanem a csöppet 
sem hősies félreállítottságé, az 
álmatlan éjszakáké, amikor 
megszoktuk lassan, hogy „nél
külünk történik minden“. A  
tétlenség, a megalkuvás ide
je. Farkas Árpád azonban a 
természeti körforgással, az 
évszázadok egymást követésé
vel mérhető idő, a folytató
dás-megismétlődés elve, a női 
princípium felől közelítve te
remt perspektívát annak a 
létmódnak, am ely feladatvál
lalásait, mértékeit tekintve 
férfiatlán. („így üldögélnek bi
zony létfontosságúnak tűnő 
tanácskozásaikon a férfiak, 
előmelegített tapssal tenyerük
ben, hajdan támadt vélem é
nyek, ötleteik és indulataik kis 
páráival fenekük alatt, ígyen 
vénasszonyosodnak bizony a 
férfiak, lázas elüldögélésben, 
mintha hajdanán fonóban: a-

jakak közül kilóg a csepű, 
rágják, észre sem veszik, hogy 
a font fonál valahol régen el
szakadt; és kipislantanak lop
va az ablakon, égre föl, ho
vá felleggé vetül a boltokban 
koslató asszonyok álma.“)

Hasonló természet-központú, 
körforgáselvű, alapvetően opti
mista szem lélet tolmáolója a 
cserfasors-metafora. A fenyő 
„elmitizáltságával“, tehát a 
helytállás erkölcsével szemben 
a tölgy őrző, megőrző, át
mentő jelentése, tehát a túl
élés nyer prioritást. A szol
gálathűség Farkas Árpád ér
telmezésében sohasem makacs 
kiállás a pusztító szélbe, csak- 
azértis szembefordulás az 
adottságokkal-kényszerűségek- 
kel, nem lófürösztö székely 
legények akár sorshelyzetkép
pé is tágítható virtuskodása, 
hanem vérségi kötelékek te r
m észetes vállalása.

„A emberi lénynek akkor 
vannak gyökerei, ha valóban 
aktív és természetes módon 
vesz részt egy olyan közösség 
életében, am ely megőriz va
lamit a múlt kincseiből és 
sejt valam it a holnapból“ — 
állítja Simone Weil. Ez a 
folytonosság-tudat, a közvetí
tés múlt és jövő között törli 
a szolgálatban álló lehetséges 
prófétai tartásának merev hi- 
teltelenségét. Munkáról, léte
zésről van szó. Eletelvről, a 
legfontosabbaknak kijáró hó
dolatról, am ely nem veszítheti 
érvényességét a hatalmi-poli
tikai konstelláció módosulá
sainak függvényében.

Farkas Árpád költészete nem  
a „ráció igézetében“ született; 
nem az intellektus viszontag
ságainak, hanem elsősorban az 
erkölcsi emóciók alakulásának 
történetét rejtik magukban a 
verssorok. Nem kérhető így 
számon a tudatosság fokoza
taiként a létértelmezés, az 
elemzés, a személyiségkép 
boncolgatásának feladata a 
költőtől, a közelmúltra, a táv
latok hiányára tekintve pedig 
az elutasítás gesztusa vagy 
a kierőszakolt objektivitás 
iróniája. Ez a szemlélet nél
külözi az egyéni távlattalan- 
ság diszharmonikusságát, s 
reális jelentést a rész-egész 
viszony, egyén és közösség, 
közösség és világ, ember és 
természet közös kontextusá
ban nyer.

„Háromezer esztendeje /  
ugyanez a tél hull, /  mégsem  
hinn.m , hogy az ember / 
végül belebénul“ — vallja  
Farkas Árpád egyik korai 
versében. (Ének) Ama sokat 
vitatott helytállás-fogalom, a 
kitartás és az ellenállás me
taforái nem csupán mint a 
kisebbségi lét ellentmondá
sosságának a kifejezői van
nak jelen, hanem általános, az 
egzisztencia egészére szabott 
értelmükben is. „Szedd össze 
magad, indulj“, „fel kell 
egyenesedned ism ét!“. A Far
kas Árpád-versek záradékai
ra oly jellemző (ön)f elszólttá 
sok aligha pusztán a meg
maradást, túlélést célul tűző 
kisebbségi lét imperatívuszára 
vonatkoznak. A  tartás, s az

erőt, biztonságot sugárzó lét
forma: az iniciális létkény
szerre adott válasz madách-i 
vétetésű metaforái is. Nem  
föltétlenül valam ivel szembe
ni tartásról van szó. A fö n n 
maradás, az intenzív létezés 
önmagukban szintén kiköve
telik az ösztöni befektetések
ből gyümölcsöző hitet, ked
vet, energiát.

Az ösztön iniciáló ereje 
jóval mélyebben gyökerezik, 
mint az intellektusé. S ha 
a gondolati költészet a szel
lemnek a m egértés  felé tö
rekvését, a ráció útját ra
gadja meg, akkor az a típu
sú költészet, am ely legköze
lebbről rokona a népkölté
szetnek, s amelyet Farkas 
Árpád is művel, az események, 
a létezés m egélésének  nyújt 
prioritást. Farkas Árpád 
Eszm élet című költeménye a 
József Attila-i reminiszcenciák 
ellenére is így lehat az indi
viduum nyitásának program- 
verse: „S lám, hiába kong a 
tokos /  makacsság a törvé
nyek között, l kikönyökölnek 
belőlem mind /  a legembe
ribb ösztönök; /  balhit szét
mállik, /  meghal az önzés, /  
és vele porlik el a kín.“

Hasonló irányultság kifeje
zője a Szolgálataim  című vers. 
A legősibb elem i kapcsolatok 
fölfejtéseként a szolgálatról 
mint egyén és közösség, em 
ber és természet törvénysze
rű viszonyáról beszél a köl
tő. A képek érzékletessége az 
élő világ ásványi és vegetá- 
lis szintje, az örök symbio
sis és az emberi kötődések 
rendszere közti megfelelést e- 
rösítve föl, szint, hangulatot 
sugároz ott, ahol egyébként a 
banalitás veszélye fenyeget
hetne. Az itt is jellemző és 
a vers egészét átszövő fa
metafora a szolgálat jelenté
s it  teljesíti ki: a földbe ka
paszkodás nem korlátozhat 
az elemekkel, a térrel, a ma
gassággal való érintkezésben.

A gyökerektől a fényig, a 
távlatokig, időben pedig a 
múltból a jövőbe „áttetsző“ 
magatartás igen lényeges kom-
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ponense az adás, ajándéko
zás, föikínálás gesztusa. Aki 
az oly gazdag termést ígérő 
televény anyagaiból töltekezik, 
akinek szolgálatteljesítése a 
múlt és a jelen értékeinek 
átmentése, tolmácsolása, aki a 
folytonosság preferenciáját ab
szolutizálja, annak számára 
az egyén potenciális szabad
sága, valamint a közösség 
cselekvéslehetőségeinek sora 
azonos jelentéssel és jelen
tőséggel bír. A „lipovánok, 
atyámíiai!“ sorsközüség vál
lalást deklaráló megszólítás 
így nemcsak a szintén kisebb
ségben élő testvérnéphez in
tézett biztatás, hanem a közös 
identitás fölismerésén túl — 
a vers végén, összegzésként 
állva — az egyéni minőség 
fölesiltantása is. Az adás, az 
áldás, a szelídség képessége az 
offenzív késztetéseknél ered
ményesebb módon — tartást 
kovácsol.

Amennyiben egyetemes em
beri minőséget privilegizál. 
Farkas Árpád nem lehet pusz
tán nagy erdélyi nyomorú
ságunk  költője. A konok hall
gatás attitűdje mellett, gon
dolom, ama kevés szórványos 
megnyilatkozás is Európában 
érthető gondokat sejtet: „Nem 
kapkodok. Legyen hát úr a 
Szivárgás! ( .. .)  /  Állok mun
kába itt, tivornyán, / józan 
férfikor jobbján, / hol a szi
várgás kél s elered“. (A szi
várgásban)

Lélegzőnk, élünk. A meg
könnyebbülés sóhajával a 
puszta biológiai létezés ön
magában való örömére (is) fi
gyelmeztetve szólt Farkas 
Árpád.

* A szivárgásban, Püski K i
adó, 1991.

Ifj. Feszt László: Jelenet
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Pesti kifesiőde
( m á s o d ik  á b r a )

A Forrás-kötettel, az in 
dulás könyvével veszem fel 
a fonalat, 1969-ig hátrálva 
vissza itthon a szerkesztő
ségbeli lapkollekció 1977-es 
idejéből. Nem tartottam so
ha ildomosnak, sőt ellen
szenvvel viseltettem  mindig 
aziránt, ha valaki könyvde- 
dikációt idéz, ami egyébként 
is sok tekintetben a proto
kolláris-udvariassági szépte
vés „műfaja“, most azonban 
átlépem a saját ellenszenv
árnyékomat, mert a tárgy — 
„Bodor Ádám felfedezteté
se“ •— irodalomtörténeti- do
kumentálásában ez nemcsak 
„tanú“, de ugyanakkor egy 
kis Ádám-önjellemzés is, sőt 
egy külön Ádám-művecske, 
méghozzá olyan kizárólagos 
stílusjeggyel, amelynek a 
szinte teljes hiányát a felin
gerlő rádióműsorban külön 
elemlegették. Azt mondták: 
Bodor Ádám írásaiban igen 
ritka a párbeszéd. Nos, én 
egy dedikációban, gondosan 
két csUlagocska közé helyez
ve, olyan Bodor Ádám-mü 
birtokában vagyok, am ely 
kizárólag — persze jellemző 
tömörséggel — dialógusból 
áll. így: (szerkesztő és szer
ző beszélget így:) „*— Hát 
e meg mi? — Hát csak .. . .  
— S aztán mit csináljak ve
le? — H át.. .  — Mert még- 
egyszer el nem olvasom ... 
( — H át...)*,, A dátum:
„Kv. 1969. aug. 19.“ (Melles
leg megjegyezve: Bodor

Adam írásai tele vannak 
párbeszédekkel.)

Innen most már „hím“ 
szerint lehet a szál követke
ző csomóját „elővenni“ 1974- 
ből: P lusz-m ínusz egy nap. 
Kriterion Könyvkiadó, Csiki 
László szerkeszti. Ezúttal 
nincs semmi fülszövege hoz
zá. Én viszont egyrészt még 
a tegnap — m ielőtt az Író
gép m ellől felállva Csikibe 
„botlottam“ a Főtér COLA- 
sarkán — felnyitottam  a Ro
mániai Magyar Irodalmi 
Lexikon 1. kötetét, hogy ott 
külön a „körme alá“ nézzek 
Csikinek (a találkozásunk  

előtt épp az ő nevénél ma
radt nyitva a lexikon, s állt 
is úgy mostanig), és most 
idemásolhatom azt az iroda
lomtörténeti adalékot, hogy 
„1971-től a Kriterion Könyv
kiadó lektora Bukarestben, 
majd Kolozsvárt a Forrás- 
sorozat kiadói szerkesztője, 
1980 júniusa óta az Utunk 
szerkesztőségében dolgozik“, 
amiből világos, hogy Csiki a 
Plusz-m ínusz egy nap  kiadói 
szerkesztésekor szerkesztői 
hírének-nevének „java korá
ban“ volt, s mint olyan lett 
társam azután a szerkesztés
ben az Utunk próza-rovatá
nál, ahol is igyekeztem min
den lehető terhet az ő engem  
kímélő fiatalabb-erősebb vál
lára to ln i. . .  Ez volt „egy
részt“ — a Csíkit illető rész
ként — az új, a második Bo
dor Adám-könyv „felfedezé
s i“ adaléka. Másrészt a ki

adói kötetté válás előzetes 
folyamatának bizonyságaként 
én megint csak elszánom  
magam, s idézem a példá
nyom dedikációját: „Elolvas
hatod őket mégegyszer.“ Vál
tozott öt év alatt a helyzet, 
itt már nem mondta a maga 
„Hát“-jait a világirodalmi 
szintű szerző a „mégegysze- 
ri“ olvasásra vagy nem -olva
sásra nézve, itt inkább meg
engedte (?), sugallta (?), hogy 
„mégegyszer“ olvassam, ami 
irodalomtörténetileg azt je
lentette, hogy egyrészt to
vábbra is az Utunk volt ab
ban a „monopol“-helyzetben, 
hogy egyedüli romániai ma
gyar irodalmi hetilapként 
akár hetenként közölhessen 
a romániai magyar irodalom  
alkotóitól inuveket, m inél
fogva másrészt nekem is — 
I; lelve nekünk: előbb Hor
ny ók Józseffel, azután Csiki 
Lás/h'nul,  ̂r güI Mózes Atti
lával — „megadatott“ az a 
„privilegizált“ helyzet, hogy 
a kiadói kiuette szerkesztés 
megelőző „fázisaként“ az 
Utunk „műhelyében“ olvas
suk és segítsük m egjelenés
hez főként a rövidebb mű
fajú-terjedelmű „irodalmi 
termést“. Ennek a monopol
privilegizált helyzetnek kö
szönhetően .járathattam“ 

hosszú éveken át azt a „ba
bért“, hogy Bodor Adámnak 
már kezdett „kényszerkép
zete“ lenni velem kapcsolat
ban a „mégegyszeri“ olvasás 
kérdése. Itt a dátum: „74.
IV. 27.“ S bár a következő 
évben nincs újabb Bodor 
Ádám-mű irodalmunk könyv
piacán. az időrend szálán 
csak egy évet kell araszol
ni ahhoz, hogy a kolumbuszi 
hajókázásban egy újabb Bo
dor Adám-csomót fogjunk.

Fontos csomó, kiemelkedő 
„stáció“ a Bodor Ádám „fel

fedezésének“ történetében, 
s bármennyire hangoztatnám, 
hogy „feszélyez" az önsze- 
repiés, egy boggal magam is 
oda leszek kötve ahhoz a 
csomóhoz is. Lehet, ha kel
lően lelohadt volna bennem  
az indulat, mire erre a pont
ra érek, most próbálnám  
mellőzni ezt az „adaléko
lást“, de egyrészt fortyog még 
mindig méltatlankodásból, 

igazságérzet-sértettségből ben
nem egy kisebb gőzgépre va- 
lónyi, s másrészt — még in
kább — van itt már olyan, 
személyen messze túlköröző 
hullámverése is a hajóká- 
zásnak, hogy arra nézve 
ugyanvalóst nem lehet a pon
tot megkerülni.

Csiki általam „súgott“ rá
diós „szövegében" már volt 
szó a Pezsgő-díjról. Most itt 
ezt a pezsgés üveget szeret
ném pár szóval odacsapni a 
Bodor Ádám felfedezésében  
vitorlázó kolumbuszi hajó 
oldalához. Előveszem ehhez 
az Utunk 1975-ös kollekció
ját a Helikon szerkesztősé
gében. Hamar megtalálom a 
március 28-i számot, s ben
ne, amit keresek: „Az év  
könyve — Beszélgetés az 
Utunk szerkesztőségében.“ 
_A beszélgetés résztvevői — 
a Pezsgő-díj zsűrijének ítész
tagjai — : K. Jakab Antal, 
Marosi Péter, Tamás Gáspár 
Miklós, Láng Gusztáv, Kán
tor Lajos. Három szerkesz
tőségen belüli, kettő szer
kesztőségen kívüli. Ízlésben, 
nézetben ahány annyi, Ma
rositól Tamás Gáspárig, K. 
Jakabtól Kántorig, s Láng 
Gusztávtól Láng Gusztávig. 
Azóta három itt, kettő kinn, 
túl a határon. Nem irigylés
re méltó, de annál tisztelet
re méltóbb feladatuk — ők 
szabták-vették ezt magukra, 
évek óta művelik önkezde

m ényezésből m ás társaikkal 
együtt (a változó zsűri „lét
szama“ le l tucat körül mo
zog) —. hogy minden hivata
losságtól távol az áiiig-állam  
diktatúrában, s lenyegeben 
az értéket tartva alapvető 
szempontnak, szabadon, a 
teljes nyilvánosság előtt, fe- 
keten-fehéren is rögzítve az 
Utunk hasábjain, elmondják, 
m egbeszéljék véleményüket 
az előző esztendő romániai 
magyar irodalmi könyvterme- 
séroi, s a beszélgetés — 
sokszor éles vita — eredmé
nyeként kimondják az igen
igen érdekeit vagy legalább
is érdeklődő író-iársasag és 
irodalmi kövélemeny előtt 
egységes döntésként, hogy a 
„termésből" — az altkor 
még igen gazdag magyar 
irodalmi könyvújdonság so
kaságából — m elyik mu „Az 
év könyve“, és annak alap
ján m elyik szerző érdeme
sült a Pezsgő-díjra. Ennek a 
díjnak valóban annyi volt 
az „értéke", hogy az éppen 
szolgálatos-díjkiosztó zsűri 
elkoccintott az általa díja
zott szerzővel egy-két pohár 
pezsgőt, de azt hiszem, nem  
csupán a magam nevében 
mondhatom, hogy egyetlen 
más — sokszor jó pénzekkel 
és egyéb előnyökkel járó — 
díjnak sem volt akkora er
kölcsi értéke, mint ennek, 
már pusztán annak alapján 
is, ahogy ez „önszerveződés
ként“ létrejött, amilyen sza
badon, demokratikusan és tel
jes nyilvánossággal működött 
(hol volt akkor még a „glasz- 
noszty“!), és mindezen felül a- 
milyen „érték-orientúltan“ (hol 
volt akkor még ez a pesti divat
szó!) és a kritikusi ízlések-néze- 
tek egész „skáláját“ átfogva, 
minden irodalmon kívüli 
„em eletes“ szempontot — de 
még irodalmon belüli cso

port- vagy más „fronthar
cos“ szempontot is! — több
nyire mellőzve „kiossza“ év
ről évre a Pezsgő-dijat. Min
den ilyen Utunk-beli „be
szélgetés" egy-egy irodalmi 
érték-„felfedezes“ volt egyik 
évről a másikra, de úgy, hogy 
azzal a felfedezéssel együtt 
minden év irodalmi termé
sének minden értékesebb sze
me ott forgott-rázódott a 
zsűri rostáján. Nem tudom, 
ha létezett vagy létezik még 
egy ilyen irodalmi díjazás a 
világon, de azt meg merem 
kockáztatni, hogy a Nobel- 
díj kiosztó bizottsága elcso
dálkozhatnék egy ilyen zsű
rin és annak ilyen működé
sén, ha annyit tudna róla, 
amennyit sok pesti „felfede
ző“ irodalmi fórumon illenék  
tudni. Persze együtt „járt“ 
ezzel a díjjal is az a fogya
tékosság, hogy nem minden 
valós érték részesült a pezs
gés nyakonöntésben, a dol
gok természete szerint elő
fordulhatott, hogy ha az 
egyik évben több kiemelke
dően értékes mű volt, mint a 
másikban, akkor az egyik év
ben „elesett“ a koccintástól 
egy szerző, aki az „idén“ 
értékesebbet alkotott, mint 
„tavaly“ vagy „jövőben“ a 
másik társa, aki nyert, de 
azt nyugodtan el lehet mon
dani — én legalábbis elmon
dom a magam nevében — a 
Pezsgő-díj rég „ledugaszolt“ 
története kapcsán, hogy 
amelyik mű az évek hosszú 
során Pezsgő-díjban része
sült, az mind valós-mara
dandó érték volt, annak bi
zonyult az idő rostáján is.

Mindezt azzal a „feszélye- 
zetlenséggel“ mondhatom el, 
hogy énmagam nem vagyok 
ott a Pezsgő-díjas romániai 
magyar írók megtisztelő lis
táján, tehát ezúttal mint i-
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