
sínylették  meg ezt a korszakot. Ekkor m ár ugyanis a 
kultúrkines+ár közvetlenül nemigen foglalkozik az író
val, művésszel, a fórum okat „szállja m eg“, melyen a 
m űnek kellene érvényesülnie — s így osztódik ki a 
fo lyóirat meg könyvkiadó szerkesztőségeire a szűrő-, 
m ajd küszöb-szerep.

. . . A kárhogyan is kerü lgetjük  (merthogy eleve vi- 
szolygunk a periodizálástól) a fentiek s előzők alapján 
fejtegetéseinkben nagyjából három  szakasz „írja kö
rü l“ magáit. Igaz, a „fix“ kezdőpont (az előző rendszer- 
váltás pillanata) s a végpont (1989. dec.) között a hár
m as tagolódás két belső határvonala egy-egy ötéves 
sávon belül szinte tetszés szerint tologatható. (Lega
lábbis az á lta lunk  követett — ném iképp m estersége
sen kialakított? — szempontok szerint.)

I t t  mi ugyanis azt követjük nyomon, az irodalom 
s a m űvészet m eddig csupán a kor ideológia-al'lúviu- 
ma, s honnan kezdődően áll jót önm agáért az alkotás 
akár máig vállalhatón — miközben ezzel párhuzam o
san a hatalom  (direkte: pártirányítás) húzd-m eg-ereszd- 
meg „gyakorlatá t“ is szemügyre vennénk.

*

. .  . Sorozatunk első folytatásai u tán  jelent meg a 
K orunk 5-ös szám ában K ántor Lajos: „1968: a harm adik 
kakasszó?“ című tanulm ánya, s mivel ebben az írás
ban ugyancsak a szám vetés-igény m unkál, szám unkra 
külön is figyelem re méltó. És tanulságos. K ántor u- 
gyanis az írók feltételezett árulás-stációit veszi szám
ba (1945?, 1956, 1968), a hatalomhoz való „fölcsatla
kozásokat“, hogy ezek közül is alaposabban bő szöveg
idézéssel a legutolsót já rja  körül. Kétségtelen, mindaz, 
am it K. L. 1968 nyarának  fölidézése kapcsán föltár: 
tény  és „elm ondható“. Csak éppen a m etafora-tarta
lom lenne vitatható , vagyis az, hogy a prágai bevo
nulás u tán  az erdélyi m agyar értelm iség részvétele a 
szervezett tiltakozásban m ennyire tekinthető  áru lás
nak. vagy m ennyiben volt egyféle utolsó kétségbeesett 
k ísérlet (m int utólag bebizonyosodott: valóban naiv, 
tévutas) arra, hogy a pillanatnyilag kiszigetelődő ro 
m án pártvezetés kényszerű engedékenységét valam i
képp a sajá t javára fordítva „mentse, ami m enthető“
- - éppen a K ántor Lajos által em lített „júniusi repü
lős kü lön járat“ fiaskója u tán , mellyel szemben, akkor 
m indenképpen úgy látszott, ú j helyzet á llha t elő. A 
három  történelm i dátum  különben az írói, művészi 
sorsalakulások szem pontjából v ita thata tlanu l m egha
tározó. T ragikusan az.

Hanem  ami ehelyt szám unkra külön meggondolkoz- 
tató : a tanulm ány követte szövegidéző módszjer. Mi ez
zel a lehetőséggel ugyanis — bár, ugye, ez lenne az 
igazán „bizonyító ere jű“ — nem  éltünk eddigi fejte
getéseinkben. s bizonyára ezután is kerülni fogjuk ezt 
az adut. (Esetleg a kor stílusával „példálózunk“ majd 
—• am ennyiben lehet szerzőhöz, „szem élyhez“ nem köt
ve a citátum ot.) Nem elsősorban azért, m ert filoszi in 
díttatásoknak h íjával talá lta tunk ; sőt azt sem m ond
hatnánk, hogy nem  ism erjük valam elyest az elm últ év
tizedek szövegtükröződését. (Ezek azonban m aradjanak 
csak arra  az esetre, ha valaki fönnakadna vélekedé
seink valószerüségén.) Hanem  m ert — m indenekelőtt 
a „m aszületett“ olvasó előtt (bízzunk benne, még m in
dig van ilyen is) — m éltatlanul jára tunk  le korosabb 
pályatársakat (olyanokat, akik erre azóta rég, de eset
leg akkor sem nem  szolgáltak reá); sőt, torzítunk el 
helyzeteket, pláne ezek motivációit, m elyeket, ugye, a 
„kor színvonalán“ já r t körül a szöveg; — éppen mely 
különben m ost hitelesíteni h ivatott.

Egyébként m ár am ikor ’75—’76-ban botcsinálta
irodalomszociológusokként m egpróbáltuk „földolgozni“ 
az akkor 30 éves U tunk  évfolyam ait, rádöbbentünk: 
(főleg az első két évtizedben), m ennyire nem  vo lt k i
vétel. B aráti heccelődések során számos alkalommal 
meg is jegyeztük: mondd meg, mikortól m elyik lap 
nak voltál m unkatársa, m ilyen m űnem ben jeleskedtél
—  s hogy m it írtá l, azt megközelítő pontossággal borí
tékolni lehet.

Nem arról van itt szó, hogy netán Szász, Gálfalvi, 
Domokos vagy akár Huszár fo ltján „becsület esne“ 
(dezavuáló szándékot különben a tanulm ány „irálya“ 
igazából velük szemben nem  is m utat), ám, azzal', 
hogy K ántor föl- és leidézi a „kettős kötődést“ e lu ta
sító 68 -as cikkeiket, azzal m ára továbbra is teljesség
gel érthetetlen  m arad, hogy ezekben a korabeli moes- 
kos-m unka-vállalásokban nem  m inden esetben s nem 
feltétlenül a személyes kényszerhelyzet, karrierizm us 
az indíttatás, hanem  éppen a „hárító szándék“, vagy 
sokszor egyfajta túlélési reflex.

De lám, hogv járha tunk  még a „pozitív példának“ 
szánt szövegfelelevenítésekkel is. K ántor, ta lán  jelez
ni akarván, hogy volt akkor m ár más is, m int nyalás 
(’68 -ban még és m ár m indenre van kádencia) szerény- 
büszkélkedőn idézi egyik saját, K orunkban ’68 nyarán 
m egjelent jegyzetét, ám am int fölemlegeti a rom ániai 
m agyar irodalom kezdeteinek nagy m inőségeit (szem
ben a kvázi közelm últ proletkultjával, am inek akkor 
m integy 3 éven át finom an oda lehetett nyesni), nem 
veszi észre szövegében a kritikusi direktíva-hangot 
(mely itt  aztán igazán csupa „építő szándék“, m ára 
mégis disszonáns), mely szerint: „ezt a m inőséget el
érni, s lehetőleg m eghaladni“ — lenne, ugye, a korpa
rancs. És közben az Áprily-, Dsida-, Tamási-, Kuncz- 
m ínőségek közé odasorolja a Gaál G ábor-it m int szer
kesztői, kritikusi (?!) minősége1'. Hogy ekkor még így 
illet: emlegetni e. t a nagy szellemet, továbbepítgetvé.u 
egy fals mítoszt, ez rendben van (ha; ugyan) —- de 
m ára efféle illem tudásra, a jó ég tudja, mi kötelez. 
Hisz akár idézünk, akár nem, arról nem volt szó, hogy 
nem nézzük meg a tegnapi m üveket, szövegeket.

(Folytatjuk)

Nos, megnyugodhatunk. 
Gorbacsov nemcsak cl — de 
e mai napon már ismét 
Moszkvában található, or
szágelnökként. Lehet tehát 
örvendezni is. És lehet ke
seregni is. Az elvtársak alig
ha örvendeznek. Rövidre si
keredett a „boldog restaurá
ció“.

Na persze, a remény éppen 
úgy az övéké is, mint bárki 
másiá. "A rém dny, hogy az 
„ügy“ nincs elveszve, a re
mény, hogy a következő al
kalommal majd okosabbak, 
felkészültebbek, körültekin
tőbbek lesznek, és akkor majd 
sikerülni fog. Naivság lenne 
ugyanis azt hinni, hogy az 
elvtársaknak is ne lennének 
álmaik, vágyaik, akarásaik, s 
ne reménykednének ezek va
lóra'álásában. Igen, például 
abban is, hogy lesz, m inde
nek után és ellenére is lesz 
még „következő alkalom“, s 
akkor — igenis! sikerül. Sí
ikéről gyc'belemijp ví(nni az 
ügyet, az eszmét. A demok
rácia útja nem harmatos vi- 
rán.v, márványkaviccsal Eel
szórt sétáló út, kolbászból 
font kerítések között. Sok kis 
hibák és sok nagy tévedések, 
kapkodások, összevisszaságok 
és régi beidegződések is 
„tarkítják" ezt az utat s az 
átm entéi is nemkülönben. A l
kalomadtán mind megannyi 
felhasználható „eszköz“ és 
„érv“ gyanánt. A már hat 
esztendős gorbacsovi „érában“ 
ki gondolta volna úgy isten- 
igazából és komolyan, hogy 
ez a kommunista puccs meg
történhetik: mégpedig ilyen 
simán, egyik napról a m ásik
ra elkezdődhetik?! Persze 
hogy mindenki tartott tőle, 
számolt ezzel is mint lehe
tőséggel (mostanra pláne, 
miután, mint megtudtuk, volt 
már két efféle próbálkozás is) 
— de elhinni senki sem akarta 
(legalábbis nem így, minden 
,,előkészítés“-mentesen), már- 
csak „reflexből“ sem. Gorba
csov is. hát persze hogy 
Gorbacsov is! figyelem be vet
te mint bármikori lehetőséget, 
de hogy ő som „halálkomo- 
lyan", tanúsítják a megtör
téntek. Avagy mégis: számí
tott is rá, komolyan is vette, 
félt is tőle — viszont csupán 
csak ennyire tellett a védeke
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zésből, a kivédésből? A jó 
hetven esztendős beidegződé
sek, megnyomorított szellem i
ség ellenében. (És most itt 
lép színre az iiyenkor szoká
sos, már-már kötelező spe
kuláció, miszerint ő is benne 
lelt volna a „buliban“, jó 
előre tudván például a rend
kívüli állapot bevezetéséről is 
stb. Sokáig és eredményesen 
lehet mindezeket csűrni-csa- 
varni, lehet vígan spekulálni 
így utólag, a szerencsés vég 
kifejletben. Játszadozásnak e. 
sem rossz. Persze, ha arra 
gondolunk, hogy itt azért 
k o n k r é t a n  és k o n k r é t  
emberek életéről is szó volt 
és van, például volt a Gor- 
bacsovéról is — akkor már 
kevésbé tetszik „logikusnak“, 
hogy ő is benne lett volna 
a „játszadozásban“!)

Majd tisztázódnak egyszer, 
valamikor ezek a kérdések 
is, és lehet, hogy némi meg
lepetéssel mégiscsak szolgál
nak, de lehet, hogy mégsem. 
Annyi azonban már most 
tudható, hogy: ami történt, az 
könnyen megtörténhetett; s a2 
is „tudomásul szolgá'hat“, 
hogy precedens történt. Jel- 
zésértékű precedens, s mint 
ilyen, „önismétlésre“ k :pes. 
Nyilván, miként az lenni szo
kott jó pár ezer éve, a tanul
ságok és bölcs következtetések 
most is levonatnak. Ebben 
nem is lesz hiba. Az persze 
más kérdés (és egyszersmind 
kérdéses is!), hogy' azok, akik 
ezeket a bölcs tanulságokat 
levonják, m ily mértékben 
„é!nek is véle“? (Az embe
riség ezirányú tapasztalásai 
meglehetősen lehangolok u- 
gyauis.) Ami a Nyugatot il- 
lWi, miként azt mondotta Ts 
valaki nagypolitikus, Ő máris 
levonhatja magának az első 
és kézenfekvő tanulságot. Je
lesül azt: ha tényleg azt a- 
karja, hogy Keleten is de
mokrácia legyen és nyuga

lom, akkor eljött már az ide
je a sok beszéd b ef,j.zésé
nek, sort kell keríteni a m i
előbbi k é n k r é t segítségre, 
hogy ez a„zóna“ is végre ki
mozdulhasson a gazdasági ká
tyúból, ne csússzon egyre m é
lyebbre a nyomorúságban. Ha 
ez nem következhetik be, ak
kor viszont mi a garanci/t 
arra, hogy a nyomor szint
jéig lerongyolódott gazdasági- 
társadalmi-szociális állapot
ban, mely a politikai zűrza
vart, káoszt is szükségszerűen 
„kitermeli“, szóval, mi a ga
rancia arra, hogy ilyen ál
lapotban nem ismétlődhetik 
meg az, ami Moszkvában tör
tént, s m e t  már sikeresen? 
Semmi. A volt szocialista or
szágok egynémelyükében pe
dig még a semminél is keve
sebb ez a garancia. S ez 
csakis az elvtársak malmára 
hajthatja a vizet.

Az ember mint tömeg olyan, 
akár a gyermek. Egyrészt, 
mert nem mindig tud a (a- 
vagy: csak a legritkább eset
ben képes) józanul m egítél
ni, hogy mi neki a jobb 
t á v l a t i l a g ,  mi az, ami a 
jobbulás lehetőségét legalább 
magában hordozza. Másrészt, 
mert türelmetlen is, mint a 
valamire nagyon vágyó gyer
mek. Amit tíhajtí, amit ti
kár, amire vágyakozik, azt 
a z o n n a l  akarja. S ha nem 
kapja meg, duzzog, rűgk; há
lózik, hisztizik. (Add meg, 
demokrácia a Kánaánt — de 
most mindjárt!)

A Szovjetunióban hat éve 
„tipródnak“, morgolódnak,
rongy olódnak, s rém sfcyked- 
nek is abban a „más vala
miben“, amit a gorbacsovi 

' éra hozott (s amit ott is de
mokratikus kibontakozásnak, 
s a piacgazdaságra való átté
résnek stb. neveznek). A bő
ség nem veti fel őket sem, 
elégedetlenek, tüntetnek,
sztrájkolnak — és/de! „meg-

fertőzöttek“. Hat esztendő 
nem is idő — de elégséges 
volt ahhoz, hogy a tömeg vég
leg „megfertőződjék“ a gor
bacsovi alapeszmékkel, hogy 
belekóstoljon abba a valami 
másba, ami nem kommuniz
mus, nem önkény és nem  
terror. Szerencsére így tör
tént, elégséges volt ehhez ez 
a semmi-kis hateszíendőnyi 
idő is. És elég volt így ahhoz 
is, hogy Gorbacsovot, Jelcint 
éltetve-védve kimenjen száz
ezres, milliós sereglésb°n az 
utcára — végsősoron önma
gáért, önmsgát védendő, a 
l e h e t ő s é g é t  megvédendő. 
Azt a felvilllant lehetőséget, 
amely holnap vagy holnapu
tán beteljesedhetik. Ezt a 
„fertőzést“ nem kalkulálták 
be az elvíársak. Szerencsére? 
Törvényszerűen nem! Mert
— szerencsére — ők már/még 
ilyenek: azt hiszik, amit ők 
gondolnak, hisznek és elter
veznek, azt hiszi, gondolja s 
úgy tervezi el m i n d e n k i .  
Ha valaki nem, hát az elv- 
társak tényleg nem nagyon 
tudnak és szeretnek élni a 
tanulságokkal. Pedig volna 
számos ilyen hasznos és 
megszívlelendő következtetés, 
tanulság.

Lám. nálunk is, a mi drá
gajó komcsijaink is egyszerre 
ho;y m gpendültek! KivirUl- 
tak, nyilatkoztak, reménybe- 
szöktek. Persze, kérdés m.racl
— i t t h o n  —, hogy vég
képp leíörtek-é a nagy szov
jet elvtárssak kudarcán? A- 
vagy levonják ők is a tanul
ságot, jelesül azt a — s vall
juk be —, kézenfekvőt, hogy
ha cít lehetett s hat év m úl
t in  is egy ilyen puccsot, ak
kor miért ne lehetne itt is, 
ebben a totális zűrzavarban, 
megosztottságban és elégedet
lenségben, nyomorúságossá 
váló é'etben, mindössze húsz
huszonegy hón: p múltán?! . . .

Itt, itthon, ebben a „sajá
tosban“ — ahol és amelyben 
egyáltalán nem biztos, hogy 
a tömegek már eléggé „fer
tőzöttek“, s ha mégis igen, 
nem biztos, hegy ugyanazzal, 
mint a moszkvaiak; egyálta
lán nem biztos, hogy az
zal! . . .

Kolozsvár, 1991. augusztus 22.

SASZET GÉZA

Paradoxon anno 11984 f

— In  m em óriám  Bajor  —

Az úgy van, hogy'
— nem akar józan lenni, mégis iszik.
— A művészet még aznap másnapos.
— Homéroszban több jövőt látni, mint a 

Futurista Kiáltványban.
— ’Ki meri tagadni, hogy az Iliász megért egy Tró

ját?!’ (Apokrif hexameter)
— A csokornyakkendö túlélte a művészet válságát, 

és nem szabad előfizetni a múlt évi történelemre.
— Mindig reménykedni kell a soronlevő politikus 

utáni politikusban.
— írni viszont csak akkor szabad, ha az embernek 

nincsenek emlékei,
főként ha meg is tud élni belőle, 
különben költővé válik, vagy miegyéb, 
s ez árt az étvágynak akkor, ha nincs 
mit enni.

— Nem jó, ha egy forradalom kisebb egy szobornál, 
s ha egy nép kisebb egy forradalomnál.
(Csíki László után szabadon)

— Sohasem akart Krisztus lenni, ezért beállt 
keresztfának.

— Szíve akkora, mint egy ország, 
mindenkit befogad,
ám akit szeret, kívüle fekszik, 
emiatt örökös honvágya van.

— Útlevelét maga állítja ki, és láttamozza, 
mielőtt megnézi a világatlaszt, 
amelyen a legnagyobb metropolis is 
kisebb egy józan napkelténél.

— Ügy drukkolja végig az államcsínyt a 
televízióban, mint egy futballmeccset,
és reménykedve várja azt a soha el nem érkező 
pillanatot, amikor ugyanazon a mérkőzésen 
mind a két tábor kikap egymástól, 
s ha nem a hit, legalább az igazság 
győzedelmeskedik,
addig mem tud hinni a transzcendens 
logikában, egyedül a tabula rasában, 
amely egy üres irkalaphoz hasonlatos, 
s azt el tudja olvasni

— Az első mondat pedig így hangzik majd: 
„Leleményes Odüsszeusz, éjszínű tengeren 
hányódik papírhajócskáján immár kétezer éve, 
meggyőződésem, hogy' ott nem is süllyed el már

soha.“

SZENTGYÖRGYI DEMOKRITUS

CSALIMESE

»Ism ertük őt. N em  volt 
nagy és kiváló, csak 
szív, a m i szívünkhöz  
közel álló.«

(Kosztolányi)

VOLT1 EGYSZER2 EGY3 ME
ZEI4 EGÉR.5 * BOLDOGAN* 
ÉLT7 SZERELMÉVEL:8 * DE8 
JÖTT10 A MACSKA11 ÉS12 
ELRAGADTA.13 
Lábjegyzetek, a tragédia — 
tragikomédia? — m inél telje
sebb feltárása, illetőleg meg
világítása végett.
1. Hol volt, hol nem volt.
2. Nem is olyan régen, a nem 
is olyan távoli közelmúltban, 
mindenesetre a többi, tere
ken mítingek alkalmával, ál
lami engedéllyel hangoskodó, 
a Föegér állandó gondosko
dásáért hálás és ezért a Fő
egeret harsányan méltató tár
sai — megannyi szürke, me
zei egér — túlzó vélem énye 
szerint az »aranykorszakiban.
3. Volt természetesen több is, 
egér azután volt elég Egéria 
Szocialista Köztársaságban, de 
mi most miért, miért nem, ép
pen rá koncentrálunk. Pél
dája legyen egyben intő jel 
is, figyelmeztetés! Íme, hová 
vezet a makacs önfejűség, a 
renitens szellem, a másképp 
gondolkodás.
4. Ez persze túlzás, ezzel csak 
a mi egerünk szürkeségét a- 
karjuk plasz'ikusan kifejezni. 
Annyit mondogatta magáról, 
hogy ő egy egyszerű szürke 
mezei egér, egy senki, egy ní- 
mand. hogy a végén 6 maga 
elhitte ugyan, de másokat —
a macskákat* például! — nem 7.

tudta megtéveszteni. A lyuk
ból, ahol lakott — s amit az 
állam szinte ingyen utalt ki 
neki! — időnként jól kivehe
tően hallatszott a Szabad Ege
rek Rádióadójának úszító és 
rágalmazó cincogása, ama 
rengeteg hazugság, amit Egé
ria Szocialista Köztársaságról 
és korszakáról — sugárzóan 
arany! — s a Főegérről — 
rosszabb, mint egy csatorna
patkány! — elcincogtak ott. És 
ezekkel kapcsolatban nem fog
lalt időben állást, nem jelen
tette, mit/miket hallgat, nem 
határolta el magát az ellen
ség rágalmazó cincogásától.
5. Pontosan ezt, igaz egérsé- 
gét vonták kétségbe elvtársai. 
Elvágyódik, jelentették róla 
írásban, elégedetlen, idegen 
eszméknek dől be, sunyin vi
gyorogva tesz megjegyzéseket 
a Föegér életviteléről. nem 
átall olyasmiket hazudozni, 
hogy időnként Övele van tele 
az egérsajtó. Hogy megint a 
»főmunkatárs« írta tele a la
pot etc.
6. Legalábbis 6 ezt állította 
magáról, snapszozás közben. 
Ennyi idő után ki tudhatná
megmondani ?
Ha ugyan ez még éleinek

nevezhető. Ezt ő részegen és 
keserűen többször megkérdő
jelezte, meggondolatlan módon 
és kihívóan. Meg volt sértőd
ve, hogy nem kapott útleve
let, dehát hogyan kaphatott 
volna egy ilyen ellenséges e- 
gér?!?
8. Nem volt a felesége. Ez 
tény. Hogy miért nem, ki 
tudja? Ezzel a kihívó gesztu
sával is az egerek aranykor
szakának szemvakító ideáljai 
ellen tiltakozott. De nem volt 
eléggé előrelátó, nem tudta, 
mit hoz a jövő, így azután 
nem az élettársa, hanem az 
állam örökölte — egyébként 
csekély — földi javait.
9. Voltak azért bizonyos elő
jelek. A feljelentések időben 
befutottak, emiatt az egerek 
gondolkodásának figyelésével 
megbízott szolgálat tagjai 
rendszeresen követték, telefon
ját lehallgattak, p istáját el
lenőrizték, az egérlyukban, 
ahol lakott, lehallgató készü
lékeket rejtettek el és szom
szédaitól nyilatkozatokat gyűj
töttek, miszerint állandó j e l
leggel uszít és rágalmaz, el
lenséges ügynök, veszélyes 
kém, szabotőr.
10. Jött? Ez nem kifejezés.

Megvillant, mint egerek félig 
hunyt szemén a felkelő nap 
fénye, ez a hajnali számonké
rés.
11. Játszott is vele, ez kétség
telen: kikérdezte, többször le
íratta vele nyomorúságos élet
rajzát, sugárzó fölénnyel mu
tatván rá a tátongó hézagok
ra. akár az ementáli sajt, o- 
l.yan lett előtte egerünk ha
zug és kártékony élete, és a 
lyukakon — hézagokon, rése
ken — borzalmas dolgokra le
hetett látni, ártó szándékokra!
12. És sorsa legyen tanulság! 
Eddig és ne tovább! Éljen a 
főegér! Éljen Egéria szabad és 
független és eredeti demok
ráciája. Harcolunk a békéért! 
Cincogj te is velünk!
13. Erre vonatkozólag nincse
nek fe lderített adataink. Te
temét a büzlő csatorna mel
lett találták meg, nyakában 
cédula lógott, és a nyíl a csa
torna iszonyú szagokat ter
jesztő miazmás mélye felé mu
tatott, és vörös betűs írás fi
gyelmeztetett arra, hogy igen
is IDE VALÓ!, csatornapat
kányok rokona, eltévelyedett 
bűnös lélek. Eddig és ne to
vább! . . .

BOGDAN LÁSZLÓ

* A  biztonsági Szolgálat ügy
nökeinek fedőneve.
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Tótfalusi Kis Miklós megkövetése
BESZÉLGETÉS MOLNÁR JÓZSEFFEL — LEJEGYEZTE BÁLINT TIBOR
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1. A  d ik ta túra  idején  m in tha  viszolyogtál 
volna idejönni. N em  is csodálkoznék, rajta, 
ha így lenne.

Való igaz, hogy a diktatúra idején semmi 
kedvem nem volt idelátogatni. De nemcsak a 
romániai diktatúrától viszolyogtam, hanem  
Kádárétól, Franco tábornokétól és a görög 
obristáktól is. Magyarországra negyven évi 
távoliét után Illyés Gyula temetésére tértem  
először haza, csupán 64 órára. Tudom, hogy 
a diktatúráktól való szinte beteges irtózásom  
miatt sok emberi és baráti kapcsolatról kel
lett lemondanom. Ezért is örülök, hogy most 
szabadabb légkörben újra láthatom Kolozs
várt és itteni barátaimat.

2. H ogyan ha to tt rád először ez a je ltö ltö tt, 
m egváltozo tt erdélyi főváros, Tótfalusi böl
csőjének környéke? V oltál-e újra a sírjá
nál?

Életemben először a negyvenes évek ele
jén jártam Kolozsvárt. Egy hónapot tölthet
tem itt egykori főnököm, egy irodalombarát 
bankigazgató jóvoltából. A kedves Spectator, 
Krenner Miklós, egy egész napot áldozott 
rám, hogy megmutassa a várost. Elvezetett a 
Házsongárdi temetőbe is, akkor állottam elő
ször meghatottam Tótfalusi Kis Miklós tűm- 
bája előtt, nem sejtve még, hogy a Mester 
mekkora szerepet fog játszani életemben. 
Mondanom sem kell, hogy azonnal beleszeret
tem Kolozsvárba. Budapest után nagyon kel
lem es kis városnak találtam: itt minden meg
volt, am it másutt csak nagy városokban le
hetett fellelni; színház, opera, zenekar, könyv
tár, múzeum, egyetem, kellemes vendéglők .. . 
És egy jó félóra alatt ki lehetett sétálni Ko- 
lozsmonostorra, ahol először láttam szegény 
román parasztokat, de nem tagadom, minden 
együttérzésem ellenére, nem miattuk, hanem  
Budai Nagy Antal és parasztforradalmárjai
nak emlékét keresve jártam arra.

Azóta nagyot változott a város. Mint m in
denütt Európában, erre is — mint gyilkos fa
gyöngy a fára ■— ránőttek az otromba új vá
rosnegyedek és megfojtással fenyegetik a tör
ténelmi városközpontot. Áll még ugyan Má
tyás király szülhőáza, járhatok még a Torda 
utcában. ahol valamikor Tótfalusi uram 
nyomdája volt, de vajon ö  ráismerne-e a 
régi-régi utcára?

3. Első u tad  az antikvárium ba vezetett. 
M indjárt azt kerested, hol pillanthatod meg, 
ism ét m e ly ik  könyvben  Tó 'fa lusi an tikvá it 
és kurzív ja it. M it ereztél, am ikor kézbe v e t
ted a Tripartitumot, s biztos vagV-e benne, 
hogy az ő betű ivel szedték, nyom ták?

Első utam nemcsak Kolozsvárt, hanem a 
legtöbb városban is gyakran az antikváriu
mokba vezet, különösen, ha Tótfalusival kap
csolatos könyvet remélek felfedezni. Valóban 
nagyot dobbant a szívem, amikor a főtéri an
tikvárium kirakatában megpillantottam Tót
falusi TrSpart'i túrnának egy példányát. Az 
eleje hiányzott, de a gyönyörű kurzív betűk
ről és a tördelésből azonnal ráismertem. Azó
ta muzeológus könyvkötőkkel rendbehozat
tam a kincset érő, lerongyolódott példányt, 
hogy elfoglalhassa méltó helyét Misztótfalu 
kis múzeumában.

4. M isztó tfa lusi huszonöt esztendővel ̂  később 
született, m in t Apáczai Csere János. Ira g iku s  
sorsuk m égis hasonlít. E gyiket a fe jedelem  le 
akarja dobatni a toronyból, a másikai, eklézsia  
m egkövetésre ítélik, s arra, hogy nyilvánosan  
bocsánatot kérjen  a m egbántott szem élyektől. 
A  Mentség visszavonására kényszerítik, amt 
megbénutás&h.o’z, m ajd  halálához vezetett. A z  
egyház ere nekséget látott abban, hogy ő 
korrigálni m eri a régi bibliafordítást, és k i
jav ítja  a nyom dai hibákat.

Apáczai Csere János és Tótfalusi sorsa va
lóban sok hasonlatosságot mutat. Mindketten 
mélyről jöttek, és a korabeli Erdély kulturá
lis elmaradottságán akartak változtatni. 
Apáczai jó iskolákkal, enciklopédikus tudas
sál. Tó* falusi hibátlan és olcsó könyvekkel. 
Tudományukat mindketten Hollandiából hoz
ták. Otthon közöny és ellenségeskedés fogad
ta őket. Nemcsak Apáczait akarta a fejede
lem a toronyból ledobatni, hanem Tótfalusi.^ is 
Teleki Mihály — aki ugyan később nagy jó
akarója lett —, mikor meghallot'.a, hogy 
Amszterdamban változta1 ásókat tesz a Biblia  
szent szövegében. Nem járt jobban 150 ón vei 
korábban Christoph Plantin sem élete nagv 
művével, a nyolc kötet poliglott Bibliájával, 
pedig annak kiadását maga II. Fülöp spanyol 
király, Németalföld akkori uralkodója -támo
gatta, amiért azóta is ..Biblia reoia“-nak ne
vezik. Tíz évig tartott körülötte a huzavona, 
mert a salamancai teológusok mindenáron 
indexre akarták tétetni, noha — mint kiderült 
— egyházi szempontból semmi kifogást nem 
lehetett ellene emelni. Tótfalusi Bibliájának 
megjelenése után hamar elcsitultak az ellen
séges hangok, s hivatalos egyházi részről ké
sőbb semm iféle kifogás nem merült fel e l
lene. Javításaiért nem lehetett coecejanizmus- 
sal vádolni. Azok az irigy papok, akik halál
ba kergették, maguk is coccejánus nézeteket 
vallottak és nem elvi vagy teológiai alapon 
ócsárolták Bibliáját, hanem helyesírási újí
tá sé  miatt igyekeztek belekötni, de ez is in
kább csak ürügy volt, hogy ott üthessenek 
r. i •, ahol tudnak. Élete végén az ellene foly
ta ,U harc már nem a Biblia  körül forgott.

Az egyház a Biblia  szövegének változtatá
sán kezdetben eretnekségtől tartott, de ma
gái a nyomdahibák javítását akkor sem te
kintette annak, mint ezt Tótfalusi Hib ájának 
egyházi részről való fogadtatásából tudjuk. 
Csak a magukat csalhatatlan tudósoknak te
kintő teológusok, papok és *anárok háborod
tak föl hibátlannak vélt szövegeik javításán. 
Bár éveket töltöttek Hollandiában, mégsem  
vették észre, hogy ott a nyomdászok már

nemcsak bérben dolgoznak, hanem közülök 
igen sokan önálló vállalkozók, kiadók lettek, 
és megtörtént az első lépés az önálló kiadói 
vállalkozás felé. Már nemcsak mecénásoktól 
támogatott müveket adtak ki, hanem elsősor
ban olyan könyveket, saját tökével, amelyek
től anyagi sikert remélhettek. Ezért gondo
san ügyeltek kiadványaik hibátlanságára és 
azok ízléses kiállítására; tudós korrektorokat 
alkamaztak, és neves réz- és fametszőket fog
lalkoztattak. Tótfalusi is az ő példájukat kí
vánta követni, de az erdélyi nyomorúságban 
nem lehetett sem önálló nyomdász, sem ki
adó. Mindig ki volt szolgáltatva egyházi fe
letteseinek, akiket elelnségeinek sikerült párt
fogói halála után ellene fordítani, őt magát 
a megalázó eklézsia-megkövetésre kényszerí
teni.

5. Mi az oka, hogy fe lén k  a gondolat és 
a betű m indig  veszélyes vo lt va lakik  szám á
ra, beleértve a d ik ta túrá t is?

A gondolat, a szólás és a betű, a nyomtatott 
szó szabadsága a polgári társadalmi rend v ív 
mánya. Kelet-európában, ahol mind a mai 
napig nem tudott egy valódi polgári rend ki
alakulni, a hatalmon lévök, legyenek azok 
egyháziak, feudális világiak, katonák és fa
siszta vagy kommunista funkcionáriusok, a 
gondolatba, a másként gondolkodásban, a 
nyomtatott szóban mindig hatalmuk veszélyez
tetését látták, s mint eretnekséget üldözték. A 
legrafináltabban és legkegyetlenebbül a kom
munista diktatúrák. Nem véletlen, hogy erő
szakos hatalomraj utásuk után mindenüttt el
ső dolguk volt a nyomdák államosítása. Sőt, 
akadt olyan kommunista diktátor is, aki még 
az Írógépek betűitől is rettegett. Azt hiszem, 
nem illik  akasztott ember házában kötélről 
b eszéln i. . .  De ha jól meggondoljuk, a des- 
poták félelm e jogos volt; a gondolat és a 
betű erősebbnek bizonyult náluk.

M. T Ó T F A L U S I  K. M I K L Ó S N A K  
maga őemclyének, életének, és különös tsekkede- 
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Jónak ezaránc meggi tolói,írni kénEerít- 
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KO L O S  V Á R A T  T, 
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6. Hogyan kezdted  nyom dászi m issziódat, és 
m i volt az előzm ény?

Nem azért mentem emigrációba, mert Nyu
gaton jobb éle et reméltem. Otthon már nem 
tudtam szolgálni, a bőrömet kellett mente
nem. Nyugaton is csak szolgálni akartam. 
Hogy miként és mivel, azt még nem tudtam, 
mikor 1948 októberének egy ködös éjszaká
ján szívszorongva átléptem a magyar—osztrák 
határt. De hamarosan rájöttem, hogy az em ig
ráns politizálásnak és egyesüle;esdinek sok ér
telme nincs. A népi mozgalomban nevelőd
tem, csak az írott szó erejében bíztam. Sike
rült is barátommal megalapítani és negyven 
évig fenntartani a Látóhatár — Űj Látóhatár 
folyóiratot. Amikor 1931-ben elhatároztam az 
Űj Látóhatár kiadását, minden anyagi kocká
zatot m aiamra ‘vállalva, búcsút mondtam írói 
ambícióimnak, da nyomdáról még álmodni 
sem raertem. Napi 12— 16 órai munkával si
került annyi előfizetőt összetoboroznom, hogy 
a nyomdaköltségek megtérültek, sőt lakbérre 
és néha egy doboz konzervre és egy falat ke
nyérre is "jutott. Azonban a német gazdasági 
csodával oly nagy mértékben emelkedtek a 
nyomdai! árak, hogy az elé a választás elé 
kerültem, vagy megszüntetem a folyóiratot, 
vagy megpróbálom a nyomdai munkáknak 
Igaláb b  egy részét magam végezni. Egy 
frankhamisí'ásért börtönt viselt, kedves öreg 
német nyomdásztól bérbe vettem egy első 
világháború előtti egymagazinos szedőgépet, 
vásároltam két matricasorozatot, néhány kiló ké
zibetűt és 500 kiló ólmot. Egy alkalmi társ és az 
öreg német nyomdász seg'tségével megindult 
az „üzem“. Az első évek nagyon keservesek 
vol ak. mert p é iz  hiányában (kölcsönt még 
a legközelebbi munkatársaimtól sem kaptam) 
a legprimitívebb eszközökkel kellett dolgoz
nom. Néha három napot és éjjelt töltő'tem  
egyfolytában a nyomdában, hogy az Üj Látó
határ idejében megjelenjék. Nappal dolgoz

tam, éjjel nyomdászán szakkönyveket tanul
mányoztam: a legelemibb szakkönyvektől 
nyomdatörténeti, könyvművészeti és betűtör
téneti kiadványokig. Igyekeztem az adott kö
rülmények között kezemből szakmailag kifo
gástalan, és amennyire lehetett, sajtóhibáktól 
mentes könyveket kiadni. A jó munkának hí
re ment, s egyre több idegen munkát, köztük 
ném et megbízásokat is vállaltam. Keresetem
ből lassanként lecseréltem gépeimet, és mo
dern, vadonatúj Linotyp szedögépet és Hei
degger nyomógépet vettem; de sajnos, soha
sem tudtam annyit keresni, hogy ha nem is 
lettem gazdag, de elegendő kézi betűsorozato
kat vehettem volna, mert keresményem egy 
része mindig ráment az Űj Látóhatárra  és az 
Aurora  könyvekre. Ezért bármennyire igye
keztem is kifogástalan, szép könyveket elő
állítani, címlapjaimmal mindig lmaradtam.

7. M ikor kezdődött a „szerelmi viszony"  
Tótfalusi betűivel, m i vo lt ennek az előzm é
nye? M eséld el az első vonzalom  idejét, vagy  
a felism erés izgalmát, kalandját.

A Linotype gyár háziújságjában, jóval a 
megjelenése után olvastam Harry Carter és 
Buday György cikkét, amelyben elsőként bi
zonyították, hogy a világszerte ismert és be
csült Janso.n antikva betűtípus nem a lipcsei 
Anton Janson betűöntő keze munkája, hanem  
a magyar Misztótfalusi Kis Miklósé. Ez a be
tűtípus nekem nem volt meg, de ismertem a 
betűminta-könyvekből. Tudtam, hogy a kiváló 
betütervező, nyomdászmüvész, Jan Tschichold 
„a legszebb német antikva betűknek“ tartotta. 
Mondanom sem kell, hogy Harry Carter és 
Buday György cikkének hatására azonnal 
megrendeltem a Linotype cégtől a Hermann 
Zapf által felújított betűk gépi matricáit, de 
a Stempel betűgyár kézi betűire már megint 
nem futotta. Hogy mégis legyenek hozzá m eg
felelő kézi betűim, meghozattam Magyaror
szágról a Tótfalusi betűnek nevezett, újon
nan tervezett sorozatot, mert a magyarországi 
árak m ellett erre még futotta a keresmé
nyemből. Szükségből aztán ezt használtam a 
Janson-Tótfalusi betűvel szedett könyveim  
címlapján és fejlécein. (Később, mikor a fény
szedés elterjedésével a Stempel AG megszün
tette az ólombetűk gyártását, a cég művészeti 
vezetőjével, akinek segítettem korábban egy 
tanulmányt írni Tótfalusiról, azt az ajánlatot 
kaptam, hogy az ólom árában megvehetem  
az egész Janson sorozatukat. Próbáltam köl
csönt szerezni tehetősebb magyar barátaim
tól, de a fülük botját se mozgatták, legfeljebb 
sajnálkoztak, hogy el kell mulasztanom ezt 
a soha vissza nem térő alkalmat.) A Stempel 
cég azóta beolvadt a Linotype gyárba, Tót
falusi utolsó ólombetűi pedig vaskos ólom- 
rudakba. Szerencsére a Linotype vezetősége 
tudta értékelni a sokszor díjazott betűtípust és 
alkamazta fényszedésre is, s így a Gutenberg 
korból Tótfalusi betűi átkerültek az elektro
mos számítógépek korába, s talán az örökké
valóságba.

A Molnár Nyomda az emigráció mostoha 
körülményei között, tehát minden művészi 
ambícióm ellenére sem versenyezhetett a szép 
könyvek előállításában a gazdagon felszerelt 
nyomdákkal. Talán egy érdeme mégis volt: 
kétszáz év után én nyomtattam elsőnek újra 
könyveket Tótfalusi betűivel.

Említettem már, hogy első kolozsvári tar
tózkodásom idején a Házsongárdi temetőben 
meghatottan álltam Tótfalusi tombájánál. Két 
évtizeddel később Münchenben, sok kinóldá- 
som közepette, a ni.igám szélmalomharcaiban, 
hogy jó és szép könyvekkel szolgáljam a 
kinti magyar irodalmat, sokszor gondoltam ál
dozatos életére ,és keserű sorsára. Egyszer Ko* 
dály Zoltánnak Kner Imréhez írott levelében, 
vagy a M entség  Kner féle kiadásához írott 
cikkében olvastam,1 hogy legfőbb ideje , lenne 
összegyűjteni Tótfalusi munkásságának kül
földi nyomait is. Nagy nehézségek árán gyor
san megszereztem a Tótfalusival kapcsolatot 
régi és új kiadványokat, tanulmányokat és 
cikkeket, s közben elkezdtem kutatni a nyu
gati betütörténeti kiadványokban is nyomai 
után. Megdöbbentett az a naiv és hamis kép, 
amit akkor a marxista „tudósok“ produkál
tak Tótfalusiról. Nagy felháborodásomban 
eleinte ezekkel próbáltam szembeszállni, de 
az évek folyamán érdeklődésem Kodály intel
mének megfelelően inkább nyugati dolgaira 
korlátozódott, sikerült is Hollandiában, Olasz
országban és Svédországban sok ismeretlen 
anyagot összegvüjtenem. Eddig már majdnem  
háromszáz, oldal tanulmányom jelent meg az 
Űj Lá óhatárban. A  folyóirat megszűnése most 
aztán már arra kényszerít, hogy elkészítsem  
könyvemet, amely kbl 500—600 oldal terje
delmű lesz.

8. Noha ép, egészséges em bernek látszol, 
magad is m egjártad a magad kálváriáját; v a 
lam elyest ro ko n a iké  vagy Tótfalusiénak: rá
tetted az életed, hogy a magyar emigráció  
íróinak a m u n ká it a legmagasabb szinten k i
nyomasd. Hogyan hordtad össze a pénzt az 
Aurórára, m ik  voltak az első, m ajd a későbbi 
kiadványaid?

Az Auróra Kiadó  csak afféle melléktermé
ke volt a Molnár Nyomdának. Az emigráns 
könyvkiadás és nyomdászat viszonya akkor a 
könyvnyom atás kezdetének állapotára em lé
keztetett. Kiadó már volt, könyvkereskedés is 
csak egy-kettő az egész világon. A szerzők 
nem 'rói munkásságukból éltek, ha csak nem 
valamely nyugati rádiónál dolgoztak. Valami 
tmh'í kényszer kényszer'tette őket az írásra, 
és komoly áldozatokat hoztak könyveik meg- 
jekn'etése érdekében. Legtöbbször az író ma
ga árusította, ele inkább csak ősz ogatta a 
könyveit. Kenyerét más munkával kereste. 
Ezen a lehe etlen állapoton igyekeztem seg'- 
teni, mikor megalapítottam az Auróra Kiadót. 
Persze pénzem nekem sem volt a könvvek 
finanszórozására. Ezért a szerzőkkel közösen 
visel.ük a könyvek előállítási költségeit. Ha

semmit, vagy nagyon keveset lehetett eladni 
a könyvből, a nyomda azzal járult hozzá a 
kiadáshoz, hogy alacsony előállítási árat sza
bott, melyet a szerzőnek kellett megfizetnie. 
Ha sikerült eladni a könyvekből, melyeket 
mindig meghirdettem az l ’j Látóhatárban, a 
nyomdaköltségen felüli bevétel a szerzőt il
lette. Csak egészen sikeres könyv esetében, 
2000 példány körül, térült meg a szerző teljes 
befektetése. Előfordult, hogy honoráriumot is 
fizettem, de nem a könyv jövedelméből, ha
nem más keresményemből. Mindebből látha
tod, hogy az Aurórának sohasem tudtam alap
tőkét összehordani, de ez más kiadóknak, pl. 
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem  
kiadójának sem sikerült. Talán most" már 
nem árulok el üzleti titkot, ha elmondom, 
hogy volt idő, amikor 30 000 márkával is tar
toztak a Molnár Nyomdának, én meg majd
nem ennyivel az adóhivatalnak, papírkeres
kedőnek, könyvkötőnek.

Az első A urora  könyv, ha jól emlékszem, 
Sárközi Mátyás novelláskötete volt, ezt kb. 
40 kiadvány követte, és az Aurora K iskönyv
vek  sorozatának 10 kötete. Az Aurora Kiadó
nál jelentek meg többek közt Cs. Szabó, Gom
bos Gyula, Határ Győző munkái. De kiadtam 
Jászi Oszkár M agyar Kálvária— Magyar fe l
támadás című könyvét, amely máig is érvé
nyes bírálata a kommunista politikai és gaz
dasági rendnek. Hasonmás kiadásban, 2000 
példányban kinyomtattam Illyés Gyula el
kobzott könyvét, a Szellem  és Erőszakot, amely 
a kisebbségi problémák első alapos elem
zése a kommunista uralom alatt. Sikerült 
olyan pontos másolatot készítenem, hogy 
senki sem vette észre mindmáig, hogy „rabló
kiadás“ volt. Igaz, Illyés Gyula tudtával. Mi
kor hivatalos helyen megkérdezték tőle, mit 
szól ehhez, és miért nem tiltakozik, azt fe
lelte, „akkor sem tiltakoztam, mikor elkoboz
ták, miért tiltakozzak most, mikor megje
lent?“ (Kb. 1500 példányt csempésztünk be 
ebből a könyvből Magyarországra, most mégis 
azt olvasom egy kiváló irodalomtörténész tol
lából, hogy csak a mostani budapesti kiadás
sal jutott el először a magyar olvasókhoz. .. 
Ebből is azti látom, hogy sok értelme nem 
volt könyvkiadói tevékenységemnek, s bizony 
Csokonayval mondhatom; az is bolond, aki 
magyar könyvkiadásra vállalkozik Magyaror
szágon kívül.) Talán a magyar nyomdászat 
történetének valamelyik lábjegyzetébe mégis 
bekerül, mint a Molnár Nyomda érdeme, hogy 
évszázadok után én nyomtattam először újra 
Tótfalusi betűivel, helyesebben Hermann 
Zapf német betűművész által felújított be
tűivel.

9. Te magad is éppen csak megéltél a nyom - 
dáeska m ellett, m unkád  inkább áldozat volt. 
Erről eszem be ju t, hogy Tótfalusi teológiai 
tanulm ányát abbahagyva, saját m unkájával 
keres pénzt, s így nyomtatja ki a Bibliát.

Minden igaz nyomdász szolgálatnak tekin
tette a könyvnyomtatást. Gondolj Bornemisza 
Péterre, Holtai Gáspárra, Tótfalusira, korunk
ban pedig Kner Imrére és Tevan A ndorra... 
Sorsukból Iá'hatod, hogy ez az áldozat soha
sem járt elismeréssel és megbecsüléssel . . .  
Ellenkezőleg, de most ne szóljunk erről.

10. Tótfa lusi példájára talán neked is meg 
kellene írnod: „Molnár József maga szem é
lyének, éle tének és különös cselekedeteinek 
m entsége.“ Gondolkoztál-e önéletíráson, vagy 
m ár bele is fogtál?

Én is gondoltam már arra, hogy meg kel
lene írnom életrajzomat, ha nem_ is éppen 
Tótfalusi példájára. De előbb talán be kel
lene fejeznem a Tótfalusiról immár 20 éve 
készülő könyvemet, és kiadni a már negyven 
éve fiókomban heverő kéziratomat Achim
L. Andrásról. Az én életem is elég változa
tos volt, s talán nem Ls lenne teljesen érdek
telen egy életrajz. De már se nyomda, se 
Auróra Kiadó. Mások könyveinek kiadása 
után, hetvenen felül kezdjek el házalni a 
magam dolgaival, mikor a magyar könyvki
adás legnagyobb válságban van? Nem, ez 
majdnem lehetetlen. Tótfalusi nemcsak azért 
írta meg a „maga személyének, életének és 
különös cselekedeteinek mentségét“, hogy 
megfeleljen ellenfelei vádaskodásaira, hanem 
azért is, mert, amint mentségében mondotta, 
Erdélyben nem volt olyan jó mester, aki őt 
megítélni tud'a volna, s hogy megismerjék, 
kénvte’en volt saját magáról vallani. Persze 
az én esetemben nem személyem, hanem az 
a világ és környezet, amelyben éltem és al
kottam: a falusi szegénységben töltött gyer
mekkor, a két világháború közti munkásmoz
galom, a népi Írók köre, a háború utáni 
Nemzeti Parasztpárt. az emigráció, a nyomda, 
a könyvkiadás talán mégis megérne néhány 
nyomtatott ívet, ha ki lehe ne egyszer adni.

11. M üven más népeknek, nem zeteknek ké
szített m én betűke t Misztótfalusi? Itt m ind 
járt a grúzokra, örményekre gondolok; de 
úgy tudom , héber betűket is m e ts z e tt .. .
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A betűm etsző Tótfalusi legfontosabb m űve 
a 14 m éretben m egalkotott la tin  betüsoroza- 
tának . an tik v á ja  és főként kurzív ja. Ennek 
köszönheti m ai v ilághírnevét is. ö rm én y  be
tű it az akkor A m szterdam ban működő ör
m ény nyom dának k szítét e. Ezek a betűk 
később a San Lazzaro szigetén élő örm ény 
papok  réven á tk erü ltek  egy velencei olasz 
nyom dába, ahol századok folyam án nyom uk 
veszett. G rúz betű inek tö rténete a legrejté
lyesebb. Máig sem tudjuk, mi lett a sorsuk. 
Nekem  egy egész dossziéra való anyagom 
gyűlt össze errő l, de én sem ju to ttam  el a 
re jté ly  m egoldásáig. H éber betű t abban az 
időben a B ibliakia !ások m iatt sok nyom da 
használt. Term észetes volt, hogy Tótfalusi is 
kim etszette, feltehetőleg először a lengyel zsi
dók szám ara, az tán  firenzei megbízásból. 
M in ta lap ján  is, a firenzei le ltá rban  is h á
rom  fokozat héber betű  szerepel. A görög be
tűk  főleg a klasszikus könyvek nyom tatásához 
kellettek . Tótfalusi m in talap ján  csak egy mé
re t  szerepel, de a  firenzei le ltá r  három  görög 
m atricasorozatot em lít. Latin  an tik v ájá t és 
k u rz ív já t a ném et Stem pel betügyár ú jíto tta  
fel la. Lipcsében! hagyott, eredeti m atricái 
a lap ján  kézi betűkben, a gépszedésre pedig 
a M onotype és a Linotype alkalm azta. A M a
gyarországon gyárto tt és Tótfalusi-betűknek 
nevezett sorozat azonban nem  az eredeti be
tű k  felú jítása, hanem  csak sikeres utánzása.

12. Brassai Sám uel azt m ondja: A  m ondat 
a beszédben egyén. A kko r m i ezen belül a 
szó és a betű? A  betű, am ely néha egymagá
ban is indulatot, fá jdalm at vagy csodálkozást 
is k ifejezhe t. Például ha azt m ondom : Öl

Nem vagyok nyelvész, az átlagos nyelvészeti 
ism ereteim  nem  elegendők ahhoz, hogy erre  a 
kérdésedre pontos feleletet adjak. Ee a kér
dés, még egy Brassai Sám uelhez hasonló tu 
dóst is zavarba hozhatna. Te sem betűt, h a 
nem  hangot hozol fel példának. Nem azt 
mondod, hogy m it fejez ki a kerek  ékezetes, 
nyom tato tt Ó, hanem  a hang. M ár Koszto
lányi is m egírta az Ilona c, versében, hogy a 
hangok  m ilyen érzelm eket fejezhetnek ki. Ha 
jól em lékszem , az i kellem éröl, az ó dallam á
ról, de m indenképpen a hangok érzelm i h a 
tásairó l szólt, am elyeket Ilona nevének em lí
tése kelte tt benne. A nyom tatott betű egy
m agában aligha kelthet érzelm eket, de egy 
nyom tato tt o ldal a betűtípusoktól függően 
m ár lehet tolakodó vagy szerény, sőt e láru l
h a t nem zeti k a ra k te rt is. Példáu l az ékezet 
nélkü li angol szöveg sokkal nagyobb nyugal
m at áraszt, m in t a  főneveket nagybetűvel író 
ném et, vagy az ékezetes m agyar s még in
k áb b  a szlovák, am ely még a m ássalhangzók
ra« is rak  ékezetet. A szép betűk  összességük
ben. ugyanúgy esztétikai élm ényt je len thetnek  
az olvasó szám ára, m in t a szép kép vagy szo
bor, csak ez az olvasóban ritkábban  tudatosul, 
m in t a m úzeum látogatóban. Engem a T ótfa
lusi szép kurziv jával nyom ott o ldalak az 
ápolt barokk kertek re  em lékeztetnek.

73. A betű  rrtint form a, m in t plasztikai ha 
tás m ikén t függ  össze az 'írás term észetével?  
M ennyi tudás, beleélés kell, hogy a nyom dász 
tü stén t fe lism erje, hogy regény, vers, tanul
m ány' esetében m i a m egfelelő betűtípus, m i a 
gondolat szellem teste, form ája?

Különböző stílushoz, sőt, különböző tém á
jú  könyvekhez m ás-m ás betű típus illik. Ko
ru n k  legnagyobb könyvművészei, M adersteig, 
B eauclair és néhány  am erikai a leggyakrba- 
ban  használt G arm ond m ellett Baskerville, 
W albaum , Bembó, és Times Tótfalusi betűk
kel szedik a szépirodalm i m üveket. T alán nem 
véletlen, hogy az olasz M adersteig és K ner 
Im re  által a betűm etszés csúcsteljesítm ényé
nek  ta rto tt Bodoni betűket ma inkább rek lá
mok és tudom ányos könyvek szedésére hasz
nálják , m ert m atem atikai pontosságuk m iatt 
előkelő hidegség árad  belőlük. Sajnos, a 
nyom dászok többsége ma sem ism eri alapo
san a nyom dabetűk történetét, és nem  ren 
delkezik elegendő esztétikai érzékkel, hogy 
a pap írnak  és szövegnek megfelelő, a szerző 
stílusához illő betű típust ki tu d ja  választani. 
Regényeket nyom tatnak  talp nélküli Helve* i- 
cával, pedig a betűism eretet viszonylag köny- 
nyen meg lehet ta n ú ’ni és egy kis esztétikai 
érzékkel, kevés eszközzel is lehetne szép köny
veket előállítani.

14. N álunk, a d ik ta túra  idején m egszűnt a 
betűm etszés, mint. mesterség. M ondhatnám  
egyetlen ronda betűtípussal, „szabványbetű
v e l“ szed tek m inden  m űfa j'.

Sajnos nincsenek alapos ism ereteim  a ro
m án nyom dászatról, nem  tudom , m etszettek-e 
a d ik ta tú ra  elő tt betűket Rom ániában, vagy 
csak a Nyugaton gyárto tt m atricákró l öntöt
tek  betűket, m in t a legtöbb kelet-európai o r
szágban. A betütervezés, metszés és m atrica- 
készítés költséges dolog, új betűk gyártásába 
csak akkor érdem es belefogni, ha elég nagy 
felvevőpiacra szám íthat a gyár. K orunkban a 
legtöbb betű t (régi bevált betü tipusok felú jí
tásával, vagy egészen új betűk tervezésével) a 
ném etek, angolok és kisebb m értékben a hol
landok készítik, beleértve most m ár a fény
szedésre alkalm azott betűket is. Hogy Rom á
niában a d ik ta tú ra  idején egyetlen ronda be
tűtípussal nyom tattak  m indent, nem  hinném , 
hogy a betűm etszés m esterségének ,,megszű
nésével" függene össze, legfeljebb azzal, hogy 
nem  vásároltak  külföldről megfelelő m atricá
kat, és nem  is öntőitek  kézibetüket, s m indent 
az elkopott kézibetükkel és kiégett gépi m at
ricákkal szedtek. Hogy ennek takarékosság 
volt-e az oka, vagy nemtörődömség, nekem  
nehéz lenne eldöntenem , csak a rom ániai 
nyom dász-szakem berek tudnák  m egm ondani. 
Mégis azt gyanítom , hogy közömbösségből és 
nem törődöm ségből, ezért h írhed tek  is csúnya
ságuk m iatt a R om ániában készült könyvek. 
Rem élhetőleg e téren  is ham arosan változás 
lesz. Ha az olyan kis em igráns nyom dának 
m in t az enyém  volt, sikerült legalább tíz  m at
ricasorozatot összevásárolnia, nem  hinném , 
hogy most a nagy rom ániai nyom dáknak né 
lenne m ódjukban a régi kopott m atricá ik  le
cserélésére, vagy még inkább a fényszedésre 
való  áttérésre.

75. Most pedig m ondd el, hogy m ilyen  al
kalom ból vagy itt  ismét, s hogyan kezdődött, 
fe jlődött' és te ljesedett k i az a törekvésedf 
hogy M isztótfaluban em lékházat rendezz be a 
nagy elődnek? M ennyi anyag gyűlt össze eb
ben az em lékházban, s m ikén t fog m űködni?

Talán tíz, vagy még több évvel ezelőtt Be- 
ke G yörgynek egy ripo rtjában  meglepetéssel 
olvastam , hogy M isztótfalu reform átus le l
késze Tótfalusi K is Miklós em lékének ápo
lására  egy kis m úzeum ot rendezett be. Meg
lepetéssel azért, m ert a lelkészt is M olnár 
Józsefnek hívták. Akkorra' m ár nekem  is 
eléggé értékes gyűjtem ényem  volt, de nem 
tudtam , m it kezdhetek vele. A kárm ilyen m ú
zeum ra nem akartam  hagyni, m ert attó l ta r 
to ttam , hogy ott esetleg egy félreeső sarokba 
kerül, és nem felel meg célom nak: Tótfalusi 
uram  em léke apolásáaak. Ekkor tám ad t h ir 
telen  az a gondolatom, m iért ne egyesíthet
nénk a két M olnár József gyűjtem ényét Kis 
M iklós szülőfalujában. K ét évvel ezelőtt el is 
lá togattam  M isztótfaluba, és csak úgy az u t
cán kérdezősködni kezdtem a m úzeum  felől. 
Azonnal elvezetek Suba Sándor presbiterhez, 
aki szemben lakik a reform átus tem plom m al, 
am elyben Tótfalusit keresztelték. Suba Sán
dor készségesen m egm utatta a „m úzeum ot“ a 
régi parókia épületében. Közben m egtudtam  
tőle, hogy M olnár József lelkész m ár nincs 
M isztótfaluban. M agyarlapádra kerü lt, azóta 
n incs is állandó lelkész a faluban, hagyaté
kát senki sem ápolta. A szobák falából pené
szes szag áradt. Egy álló fogason, spárgával 
felakasztva, néhány folyóiratpéldány lógott. 
A páncélszekrényből azonban előkerült az 
A ranyos Biblia  egy szép és ép példánya 
(am elyet — m int később m egtudtam  — a 
tiszteletes ú r egy eLszegényedett grófnőtől vá
sá ro lt részletre a családja e lta rtására  is alig 
elegendő, csekély fizetéséből), egy régi latin 
és egy nagy alakú várad i Biblia. A z  im ate
rem  egyik sa rkában  m egpillantottam  a h a 
lo tti kárta  és az am szterdam i m in talap  m á
solatának egy-egy bekeretezett példányát. M ást 
akkor nem  is láttam . A szegényes benyom ást 
még csak fokozta az egész épület rossz á lla 
pota: a falakról sok helyü tt lehullo tt a vako
lat, a tetőzet cserepezése foghíjas, az eresz- 
csatornák elrozsdásodva. Legelőször tehát 
m agát az épülete kellett rendbehoznunk: a 
te tő t k ijav ítan i, az ereszeket, ajtókat, ab la
kokat felú jittan i, az egész épületet ú jra  v a
kolni, a padlózatot kicserélni stb. M indez az 
idén tavaszra meg is történt. M eghívásunkra 
M olnár József e ljö tt M agyarlapádról, hogy 
segítsen összeszedni az egyházközség könyvei 
között még fellelhető múzeális anyagot.

Első látogatásom  óta két alkalom m al já r 
tam  M isztótfalun, m egrakva autóm at doku
m entum aim m al. Ez a kis múzeum elsősorban 
M isztótfalu nagy szülöttének em lékét k íván ja 
ápolni, az összehordott anyag elsősorban az ö  
b&tűmetsző és nyomdász tetvékenységére, sze
m élyére, életére és különös cselekedeteire szo
rítkozik. B em utatjuk  azokat a személyeket, 
akikkel életében kapcsolatot tarto tt. O tt lesz 
a falon W itsen polgármt.ster, Joan Leusden 
professzor, a svéd Sparvenfekl lovag képe a 
m agyaroké m ellett. Hosszúra nyúlna egy be

szélgetésben m inden dokum entum ot, képet, 
könyvet fölsorolni.

A nnyit azonban mégis meg kell em lítenem , 
hogy bem utatjuk  a 17. századi holland nyom- 
dászm üvészetet is: egykori eredeti P lantin , 
Klzevir és Blaeu kiadványokkal, képekkel, té r
képekkel; és a korabeli H ollandiát, A m szter
dam  városát is. A Tótfalu m unkássága irán t 
érdeklődök szám ára bizonyára nem  lesz ér
dektelen a m unkásságával és betűivel kap
csolatos könyvek, tanulm ányok gyűjtem énye 
sem, köztük több angol, ném et, olasz és hol
land  nyelvű mű. És am ire ta lán  a legbüsz
kébb vagyok: a Linotype M agazin  gyári ú j
ság egy eredeti példánya, am elyben H arry  
C arter, a holland nyom dabetük nagy szakér
tő je és Buday György közös cikkükben elő
ször bizonyították, hogy a Janson-an tikva né
ven világszerte becsült betűk nem  Anton 
Janson lipcsei betűm etsző és -öntő, hanem  a 
m agyar M isztótfalusi Kis Miklós műve. Egy 
m ajdan  felállítandó Tótfalusi m úzeum  szám á
ra  kértem  valam ikor régen Buday Györgytől, 
ak inek  kezeírását ma csak m eghatót1 an tudom  
olvasni: „A Tótfalusi Kis Miklós m úzeum 
nak  H arry  C arter és Buday György.“ Azóta 
m indketten  m eghaltak. H arry  C arter em lé
két Buday Györgynek a 70 éves születésnap
já ra  készült fam etszete fogja őrizni.

Mivel a kálv in ista Tótfalusi élete egyik fő- 
m űvének B ibliáját ta rtjuk , em lékére egy  szép 
bibliagyűjtem ényt is bem utatunk. A múzeum 
anyagának gyűjtése még nem  fejeződött be. 
Igyekezni fogunk a későbbi m agyar betűm et- 
szők és tervezők m unkásságát is bem utatn i 
A tem esvári születésű, Svájcban elhunyt Rei
ner Im réről m áris szép gyűjtem ény van a 
m uzeum  birtokában. De nem feledkezünk meg 
korunk nagy nyom dászainak m unkásságáról 
sem. ö

Ha valaki já r t  az antw erpeni P lantin-M o- 
retus, vagy a mainzi G utenberg m úzeum ban 
a  mi szerény misztótfalusi m úzeum unkat bi
zonyára még Tótfalu életm űvével kapcsolat
ban is szegényesnek fogja ta láln i (ezért is 
nevezzük egyelőre m úzeum  helyett inkább 
M isztótfalusi Kis Miklós Gyűjtem énynek). 
E nnek m agam  is tudatában  vagyok, és m in
den t el fogok követni, míg élek, hogy tovább 
gazdagítsam . De egyelőre most m inden erő
m et (anyagit és fizikait) a m egnyitásra kell 
koncentrálnom . Az ideiglenes tervek  szerint 
a m egnyitási ünnepség ez év szeptem berének 
első szom batján, 7-én délelőtt M isztófalu re 
form átus tem plom ában ökum enikus istentisz
te le tte l és egy ünnepi áh íta tta l kezdődnék, és 
m ásnap, 8-án N agybányán egy irodalm i m ű
sorral összekötött szimpóziummal fejeződnék 
be. Az ünnepi áh íta tban  előadjuk Tótfalusi 
Siralmas panaszának egy részét az á lta la  szer
zett dallam m al, am elyett tudtom m al évszáza
dok óta nem  ad tak  elő, pedig a zenei lexikon 
szerin t a tizenhetedik századi világi zenénk 
egyik értékes darab ja. Felkértem  író b ará ta i
m at, hogy rövid prózai szövegekkel és ver
sekkel já ru ljan a k  hozzá az ünnepi áh íta t 
em elkedett szelleméhez és az irodalm i m űsor 
sikeréhez, hogy a m egnyitó ünnepség méltó 
legyen Erdély egyik legynagyobb fiának, az 
életében lenézett és megalázott, de m űvével az 
egész m űvelt világban örökké élő Tótfalusi 
K is Miklós emlékéhez.

16. Régóta kacérkodom azzal, hogy M isz
tótfa lusi szakácskönyvecskéjéböl néhány kora
beli receptet felhasználva vacsorát ad jak az 
ő em lékére, s ezzel m in tegy m egidézzem  szel
lem ét, m agam  s a barátaim  számára. M it 
szólsz az ötlethez?

Tótfalusi kis szakácskönyvének néhány  ere
deti lap ja  is ott lesz a múzeum egyik v it
rin jében  a teljes fénym ásolat m ellett. Remek 
gondolatnak tartanám , ha a me.ngyitó t  nnép
ség u táni vacsorára azzal is m egidézhetnénk 
a három száz évvel ezelőtt A m szterdam ból E r
délybe visszatért M ester szellemét, hogy 
szakácskönyvéből készült ételt szolgálnánk föl 
a m eghívott vendégeknek. B álint T ibor sza
kácsm űvészetét m ár többször is volt a lkal
m am  megcsodálni. Meg vagyok győződve, 
hogy Tótfalusi uram  szakácskönyvéből egy kis 
ételcsodát varázsolnál az ünnepi asztalra. A 
vacsora előtt em lékére egy pohárka eredeti 
holland Junevert is felhajtanánk , am elyet 
nyilván Ö is megkóstolt Am szterdam ban, m ert 
m ert m ár akkor is fő z té k . ..

LÄSZLÖFFY ALADÁR

AZ ÖSSZEFÉRHETETLEN 
! TÓTFALUSI KIS MIKLÓS 
i NÉMA VÁLASZA A MÉG 
i MINDIG MEGHASONLOTT 

EKLÉZSIÁNAK

Lehet, hogy összeférhetetlen, 
v ilágra hoztak mégis ketten, 
e kettőt négyen, négyet nyolcán, 
ettől vagyok most fenn a polcon: 
kinyom ott könyv, elkészült munka. 
Innen  olvassunk önmagunkra.

Lehet, hogy összeférhetetlen, 
hogy annyi m indent félretettem : 
több láda bajom gyűlt belőle, 
nem  néhány hordó hegyi lőre, 
csak elvégzőre váró munka.

Sosem lehetünk egymagunkban. 
Lehet, hogy összeférhetetlen, 
de am in t épeszem töretlen, 
úgy zárja  állkapcám  az álnok 
hűd  és, m in t éjszakát az álmok, 
a ném a düh bennem ezért vet 
pokolra m inden újabb érvet.
Persze ti tovább vitatjátok, — 
hogy kártyavárként dőlne rá to k ! .. .

Pedig legott olyan világos: 
m ilyen sokan lakják az álmos 
vén Erdély tenyérnyi lapályát 
és m ind a m agukénak látják, 
és fö ld jét túrják , fú rják  fáit, 
o la ja  mécsükben világít, 
kenyeret és ruhát akarnak 
és tem plom ot az égi karnak.

H a van esély s lehetne ország, 
m ely nem eltélcozolt mennyország . . .  
De lehet összeférhetetlen 
e hét váracska szülte hetven!
M ert eközben az ittas elvek 
egym ás bokraira vizelnek, 
hogy ki-ki árvizével vájjon 
ú j szakadékokat e tájon, 
m ely vesztes ég . . .  falai hülnek 
s angyalai is menekülnek.

A lelkiism erettől m artan  
ez ellen valam it akartam .
Lehet, hogy összeférhetetlen, 
p á r aranyat magamhoz vettem , 
te ljék  szekérre, fogadóra, 

m ikor betelt a boldog óra 
s tudatlanul, de tele vággyal 
ism erkedtem  a nagyvilággal.

A köz előtt annyi a vértem , 
am ennyit eszemmel elértem, 
s önnön lelkeniniel is haragban 
az acélból betűt faragtam  
s az ólom szürke m ustja árán  
az asztalon az égi bárány.
Lehet, hogy összeférhetetlen, 
hogy m indennap kenyeret ettem, 
de azt is számolom m agam ban: 
hogy igét is m indennap adtam .
És idehaza van a házam, — 
nem  m agam kéne magyarázzam, 
hogy lelkünk éhes koldusával 
néni Tótfalusi Miklós házal. ___

Lehet, hogy összeférhetetlen . . .  
csak k i v á lla lja  még helyettem ? 
Lehet, hogy éppen ez az ára: 
nekem  nem  telik más hazára.

M ert lehet, összeférhetetlen 
tehet csak olyant, am it tettem , 
hogy világ-m ennyhelvek ulán  a 
legfőbb ú t százszor Kolozsvárra 
vezetne, bárm i lesz a sorsom, 
ha gyűlt kincseim hazahordom, 
hazám ba, eme vesztes égbe, 
beletörődni a veszteségbe.

KIRÁLY LÁSZLÓ

A K Ö N Y V N Y O M T A T Ó  

E M L É K É R E
Molnár Józsefnek

A holland partokról hazatérőt 
Nem tá rt határ — gyanakvás

fogadja.
Becsukódva előtte az élők,
Tulipán helyett bürök s

kígyóhagyma.

A holland partokról hazatérő 
Egy nyarat rejteget ezután. 
K övethetik  és vallhatják  —
M inden vagyona ez csupán:

A csatornák fölött zöld szél lobog. 
Zengnek a szerelmes égerek,
S ebben a pengő .figyelő fagyban 
Június-em lékük még meleg.

B etűt betűhöz Élesztve ha'álig ,
A szellem tán ú j hazát terem thet, 
M elyben a szó igazzá válik.
S nyugalom várja  a meggyötört

testet.

T udjuk: túl drágán fizetünk
m indezért,

S végül csak állunk m agunkra
m aradva.

N éha fél — és ma m ár nem tagadja. 
A holland partokról hazatérő
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KI ÖLTE MEG SZÉCHENYIT?
— NYOMOZÁS DK. GÖRGEY ELLEN —

TANÉ VALLOMÁSOK;
EREDMÉNYÜK

- ~ r r
" i

I860, april 8-án  reggel a döblingi rendőrbizíosi h i
vatal maga dr. Gorgen által értesíttetett, hogy az in té
zetben lakott gróf Széchenyi István reggel halva ta lá l
ta to tt szobájában; s hogy az m últ éjjel, valószínűleg 
víztöltésű pisztolylövéssel, önmaga vetett véget életé
nek.

A bécsi büntető  törvényszék értesíttetvén a rendőr
ség á lta l az esem ényről, törvényes bizonyságot külde 
ki, mely délu tán  három  órakor kijővén, következőket 
je le n t:

„A gróf teste egy zsöllyeszékben ülő helyzetben 
ta lá lta to tt, m indkét karjai com bjaira leeresztve; a bal 
oldali combon feküdt a kilőtt pisztoly.

A fej bal oldala teljesen szétzúzva volt, a koponya 
négy-öt lépésnyire hevert a földön; a velő a falakon és 
szoba tetején  szertefecskendve.

Lőanyagul egy gyapotgyutacs s a velőben m adársö
ré t ta lá lta to tt.“

A koponyacsontok vizsgálatából kitűnt, hogy a 
pisztolynak jól számítva, a leggyengébb csontra, a  bal 
szemgödörbe kell vala irányozattnak lenni, sőt a rra  va
lószínűleg közvetlen rászorítva lévén, a lövés nagy du r
ranást nem is tehetett.

Nem m aradt vala ez esetben más kibúvó, m int 
Széchenyit tébolyodottnak nyilvánítani; igen, de le
het-e nevetségesebbé tenni a m árcius 3-i nagyszerű 
rendőri aktust, m int azáltal, ha bevallják, hogy az egy 
tébolyodoit ellen volt intézve.

Amily apropos és kellemes lehetett tehát a kor
m ányra, illetőleg a T hierry-klikkre Széchenyi ha lá
la, m ert alkalm at adott a szubvencionált külföldi la
pokban, s különösen az Augsburgi A llgem einé-ben 
kürtölni, hogy „ímé, mily szükséges és a közbiztosság 
érdeke által igazolt volt a Széchenyi elleni nyomozás 
— be van bizonyítva: Széchenyi agyonlőtte magát, 
hogy az elítéltetés következm ényeit kikerülje, m ert 
bűnösnek és nagy bűnösnek érezte m agát“.

M ásrészt azonban a hatalom  — aprés coup — m int 
Széchenyi életének őre és megbosszulója lépett föl. 
Bármi képtelen volt is azon gyanú, hogy Széchenyi 
m eggyilkoltatott —• a korm ány érdekében állt kétségen 
kívül helyezni, hogy a gróf m agát ölte meg; s hogy a 
korm ány szigorún jár el azok ellen, kik öngyilkossá
gának okai valának.

Fölséges komédia! A rendőrség m int Széchenyi éle
tének, mely előtte oly kedves volt, őre; s halálának 
m egbosszulója!!

Elég az hozzá, nagym érvű nyomozás kezdetett 
dr. Görgen ellen, m in t ki azon intézetnek, hol a bale
set tö rtén t, tulajdonosa és igazgatója lévén, közvetlenül 
tartozott Széchenyire m int betegére fölügyelni, s annak 
haláláért felelősségre vonandó.

KECSKEMÉTHY AURÉL

Szembetűnő, hogy e gyászeset m indenekelőtt a kor
mány javára  szolgált, s azt igen nagy zavarból 
m enté ki.

Széchényit a házmotozás botrányos ténye u tán  há- 
borítlan hagyni —  s így ártatlanságát bevallani — 
nem  lehetett, nagy önmegszégyenítés nélkül.

Törvénszék elé állítani, azon esetben is, ha a ru 
ganyos ausztriai büntető törvénykönyv 532 szakainak 
nehány tucatja  szerin t bűnösnek íté lte thetnék  — te 
kintve a fönnforgó személy tisztes korát, nagyszerű ér
dem eit a m últban, roppant népszerűségé»!: az am úgy is 
zajló M agyarországban -—, szintén sok kellem etlenség
gel le tt volna összekötve; s utóvégre oly tények és el
vek nyilvános diszkusszióját idézte volna elő, m iknek 
feszegetése nem használt volna a korm ánynak.

De hátha  — m in t valószínű — a törvényszék még 
csak nem is talál tényálladékot a Széchenyi elleni nyo
mozásban, s ország-világ lá ttá ra  kiderül, hogy a kor
mány, m int rendesen, ismét csak otrom ba denunciációk 
u tán  indult, s m egfontolatlanul zajt ütött, s indokolat
lan botrányt idézett elő.

E nyomozásban m int tanúk hallga tta ttak  ki a ház 
alorvosai, Széchenyi ápolói, illetőleg szolgái; a grófi 
család tagjai; végre e sorok írója.

Célszerűnek látom  előbb dr. Görgen, dr. Goldberg, 
végre a szolgák hiteles vallom ásait állítani az olvasó 
elé, hogy azoknak egyes m om entum aiból azután kom^ 
binálhassa ítéletét.

A  tanúvallomások

Dr. Görgen bécsi születésű, negyvenöt éves, aty ja 
u tán  örökölte a döblingi intézet tu lajdonjogát és igaz
gatását. M ielőtt Széchenyinek az in tézetben volt hely
zetét vallomásaiban ecsetelné, szükségesnek lá tta  an
nak m últjára  és személyiségének jellem zésére k ite r
jeszkedni.

E vallomásokból kiem elek nehány pontot, mely 
tu lajdonképp nem annyira Széchenyit jellemzi, m int

A szék, amelyben véget vetett életének

inkább dr. G örgennek szellemi látkörét s nagy bete
géről volt fogalmait.

K ortörténetének bevezetésében elmondván betegé
nek születését, ifjúságát, a katonai pályáról leléptet — 
ezen m inden m agyar előtt eléggé ismeretes körülm é
nyeket; így folytatja:

„M iután a gróf aty játó l örökölt jószágait átvette, 
utazásokat tőn, s ism ételve m eglátogatta Angliát, hol 
mindazon poiitikai és közgazdászati eszméket szívta be, 
m iket később m inden történeti s államtudományi is
m eretek né!kül(?) a m agyarországi viszonyokra alkal
mazni kísérlé meg.

A gróf életében fordulópontot képezett az 1825-i 
év. Ezen évben rögtön hivatva érzé magát m agyar 
m ágnási jogát használni, s m egjelent az akkori ország- 
gyűlésen. I tt  szólt első ízben nyilvánosan; de m inthogy 
a fölső táblán divatozott latin nyelvet nem tudta, s 
németiül büszkeségből nem  akart beszélni, kénytelen 
volt m agyarul beszélni, mely nyelvből nem tudott töb
bet, m in t am ennyi szükséges a cselédséggel való é rin t
kezésben. (?) Később sokat fáradott a magyar nyelv 
m egtanulásában; de gram m atikailag mívelt (?) m agya
rok mindig szánakozólag mosolyogtak a gróf m agyar 
nyelvism erete fölött. (!)

1825 óta a politika volt kedvenc foglalkozása. É letét 
a politikai agitációnak szentelte; határozott irány nél
kül hol dem okrata (?) volt, hol megint ókonzervatív; 
(?) egy párthoz sem tartozott; de mindenikkel tetszel- 
gett. (A doktorban, m in t olvasónk látja, egy Tacitus ve
szett el.)

Állandó törekvése határta lan  hiúságának kielégíté
sére volt irányozva. így keletkezett a kaszinó, az A ka
démia, a pesti Lánchíd; míg folyvásti antagonistája, 
Kossuth, 1848-ban m indezen machinációknak (!) véget 
vetett, s Széchenyi, kinek feje fölé nőttek az esemé-

SZABÖ GYULA

Két század egy
„A hosszú tél után a nemzeti élet száraz iáján az iroda

lom volt az első ág, mely levelet hajtott; ha a fa még ép 
volt, ki kellett zöldülni a többinek is." Elemző, értekező,

’ tényadatoló kalauzunk ritkán áll elő költői képpel, de köny
vének vége felé egy ilyen találó képisjeggel jeleníti meg ti 
magyarországi élet faját, majd a képén túl sok passzusoan 

’ elemzi a nemzeti eszme nyelvi-irodalmi mozgalmának és a 
nemzetet jogilag m egtestesítő, s ismét Alkolrrtariyósan míikö- 

' dö rendiségnek — a nemzeti fejlődést meghatározó két 1 ág
nak — azJ egymáshoz való viszonyát, helyét és. szerepét, a 
„fa“ ’létének alakulásában,, levelek hajtásait, agak zöldülé
sét vagy élettelen szára&ágáV áftbaa a „hosszú,, szjvós küzde
lemben", am ely az-,új. század rpbotos hétköznapjaiban íolyt 

‘ „a hosszú tél után“, a nyelv és fiz alkotmány lévén- továbbra 
; Is a tavaszjodás két meghatározó eleme, j ■> <*•:.

A fa évgyűrűinek rajzolódásában kétségkívül azok a je- 
• lentősen alakító „körök" ebben a történelmi időszakban, a- 
' melyekről a passzusok szólnák: „E korszak vége relé a nem- 

zeti eszmá hatása érezhető,- de • még csak a magyal- nyelv 
használatának követelésében jelenik meg s érintetlenül hagy
ja a megszokott észtnekört. . .  Magyarország egész közjoga s 
intézményei nem a nemzetiség, hanem, a kiváltságos osz.á- 
lyók érdekeinek biztosítására voltak a lk otva . . .  S ha mégis 
azt látjuk, hogy a nemzetiség eszméje a rendi alkotmány in
tézményeinek körén belül némely megyében s ezek útján 

: az országgvíilésen is,, talál képviselőket . . . nem szabad feled- 
i niu.fc, hogy _ez az eszme . akkor még embrionális alakban lép 
| a közéletbe, m in t, a magyar nyelv használatának követelé

s e . . .  Láttuk, mily ellenzésre talált még jez is a magyar arisz
tokratikus társadalomban, megyékben . .!. s az országgyűlés
sé- pedig csak egy •' holt nyelv’ használatának törvenyerejű 
sz kását bolygatta meg, de a rendi alkotmány lényegét, a 
re: di jogokat és kiváltságókat legkévésbbé sem é r in te tte ... 
A nemzetiség ebben az alakban ném volt oly eszme, me- 
]j akkori politikusaink végig gondoltak, nem volt még oly 

} elv. melyből politikai rendszert, politikai világnézetet alkot
ta-e volna. A magyar nyelvben a nemzet egyéniségének egyik 
nyilvánulását. kívánták elism ertetni.... Csak a nemzeti nyelv 
hé-m alátát követelik a  leglelkesebbek is, de a nem zeti. egyé
n é ig  önálló fejlődésének minden feltételét az államélet min
dé ágában, tehát a nemzetiség életének nélkülözhetetlen esz- 
k.' eit és biztosítékait nem követelik ők s e m ..

Európa nyugalmát ebben az időbért Napóleon fegyverei 
verték 'fel, a Habsburg-uraikodó, Ferenc még nem volt Napó- 
le. n apósa, mi több, egy adott pillanatban — 1805. novem
ber 15-én — Napóleon bevonul Bécsbe, elfoglalja a Habs
burgok „burgját“, Magyarországot felhívja, hogy szakadjon 
el a Habsburg-dinasztiától, s a Becsből elűzött császár és 
ír- avar király Pozsonyban veti alá magát a békekötés kény
szerének. Ebben az ingó hatalmi helyzetben a magyar ren
diség egyre több országgyűlésezéssel gyakorolhatja alkotmá- 
x)-. s jogát, a magyar nyelvűség ügye is mind szélesebb te
rei kap a századelő gyűléseiben, de mielőtt „beülnénk" ta-
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nulságos vitákat, jellemző nézeteket „hallgatni“, kalauzunk 
a két „mozgalom" összefüggésében még két tényezőre fe l
hívja a figyelmet egy-egy passzussal; az egyik passzps a ma
gyar nyelvért küzdő írók mozgalmának sajátos-visszás, ma
gyar vonását emeli ki: „A legelemibb igazságokat, melyeket 
rendes viszonyok között élő nemzetnek nem is k e l l . magya
rázni, kénytelenek hirdetni az elnemzetietlenedett s művelet
len magyar társadalomnak. A mit másutt mindenki termé
szetesnek tarái, hogy saját nyelvét használja,. annak szüksé
ges voltát itt külön, az érvek egész seregével kellett b ízó -■ 
nypani”: a másik az irodalmi mozgalom országgyűlésbeli ha
tását világi ja meg: „Az országgyűlés tárgyalásaiban ennek: az 
irodalomnak visszhangját látjuk csak; a magyar érzelmű kö
vetek és mágnások az Írók által bőven fölszerelt tárházból 

•szedik fegyve-eiket.“
Helyénvaló itt a szó a „fegyverrel“, mert a magyar or

szággyűlésben a nyelvi ügy valóban ' kiéleződő harc volt ük
kor, amikor Európában a napóleoni háború zajlott, és a nyel
vi ügynek a „fegyvere" a maga nemében „részé“ is vöU a 
külső nagy háborúnak.

•

Az országgyűlési „helyszínre“ érve kalauzunk közli; „a 
magyar nyelv ügye ismét feléled az 1805-iki országgyűlésen s 
új hódításokat , tesz“. Az előző feléledés 1792-ben v o lt ,' ami
kor az 1790 1-t törvénycikkel a kezükben a rendek. — a tör
vénnyel ellenkező gyakorlat láttán — ismét felléptek a n'é- 
metesítő törekvéssel szemben, odáig menő ellenkezéssel, hogy 
már nem is a latint, hanerrt a magyart — a magyar nyelv 
„fegyverét“ •— szegezték szembe a törvénysértő eljárással: 
„Minthogy pedig , azt tapasztalják, hogy a magyar udvari ka
mara,: az 1790 T. XVI. törvényezikk ellenére, mely. a latint 
rendeli a kormányszékek hivatalos nyelvéül, az alárendelt 
s egyéb hivataloknak német nyelvű hivatalos iratokat küld, 
kérik a királyt, hogy az udvari kamara s egyéb kormány
székek is mielőbb magyarul tárgyalják a hivatalos ügyeket.“ 
Ennek a fellépésnek az eredményéképpen született meg ak
kor az a „Vli. törvényezikk“, mely „a magyar nyelvet ren
des tantárgyivá emelte", s a hivatalnyerés* is ..bizonyos idő 
múlva" a „magyar nyelvben való jártasságtól“ tette füg
gővé.

Elmúlt utena ..bizonyos időként“ tizenhárom esz ehető, s 
ekkor ■— amikor a nemesi kiváltságok élvezése mellett a ne
mesi felkelés, a fegyverrel való nemesi katonáskodás „ha
zaszolgálata“ .is hosszú idő után újból törvénnyé lett — mér
ni ár kézzel .fogható fegyverként forgott fenn a magyar nyelv  
ügye: „A rendek a nemesi fölkelést is megszavazták a feje
delem» ik s kedvezőnek vélik a pillanatot engedmények ki- 
eszközk sáré. »Látja ö felsége, mely készséggel fognak ö fel
ségéért s a hazáért fegyverhez a magyarok A magyar nyelv 
a nemzetnek tulajdonságával, vagyis eharakterável egybe va

gyon szérkesztetve és ez tartja fel valóban a nemzetet«, mond
ják némelyek s új követelésekkel lépnek fel; mások ismét 
azt mondják, hogy »mint hogy a magyar nyelvnek gyakor
lása a dicasíeriumokhoz [-kormányszékekhez] való írásokban 
szokásban nem volt, tanácsosabb volna mostan is ezen újsá
got továbbra halasztani.«“ Végül „hosszabb tárgyalás s a fő
rendek némi ellenzése után“ olyan feliratban állapodtak meg, 
amelyben inkább az újítás — az „újság“ — szelleme érvé
nyesült. Sarkalatos kitételként megfogalmazták, hogy „arra, 
hogy nemzetünk nemes lelkét, ősi gondolkodásának módját 
maradékainkba által öntsük, ' nem kis eszköz az anyanyelv
vel való közönséges élés“, s-ennek az igazságnak az alapján, 
s hivatkozva, arra a „kegyes királyi végzésre“, „mely az 
1792-ik esztendőben sz.-Iván havának 22-ik napján költ a 
magyar nyelvnek nagyobb és már az 1790-ik és 1792-ik esz
tendőbeli országgyűléseiben kívántatott és végeztetett pallé
rozására“, elkészítették és „felküldeni bátorkodtak" a „felírá
sodat“ — „egy oldalon deák, másikon pedig magyar nyelven 
készítvén“ —, kérve a felségtől a megengedését annak, hogy 
a megyék a magyar kancelláriára küldendő felírásaikban „ha
sonló műdön deák és magyar nyelvvel élhessenek, azon me
gyék pedig, a kik a helytartótanácscsal levelezéseiket magyar 
nyelven kívánják folytatni, azt -szabadon .cselekedhessél tör
vényes igazságkiszolgáltatásaikban és pőréik folytatásában ha
sonlóképpen magyar nyelvvel élhessenek és az ilyetén me
gyéknek; a helytartótanács is magyar nyelven válaszoljon“; és 
„végtére, mivel a magyar nyelvnek tanulása már az 1792. 

"VII. ez. értelméhez képest a rendszerént való tudományok kö
zé felvétetett, méltóztassék Felséged ezen törvénynek telje
sítését kegyesen továbbá is"elrendelni“. A feliratnak meglett 
az az eredménye, hogy a kérelmek alapján előterjesztett, tör
vénycikket ..az udvar minden megjegyzés nélkül elfogadta s 
mint az 1805;IV. törvényezikk, törvénynyé is vált", és á ma
gyar nyelv tantárgyként való tanításéra nézve Is „királyi ren
delet jelent meg 1806-ban“, mely „Ratio Educátionis czím alatt“ 
— új, immár második „Rádióként“ — ,,1848-ig alapja volt Ma
gyarország közoktatása szervezetének, hatálya azonban a pro
testánsok iskoláira nerrt terjedt ki“.

Kalauzunk ezekről a német nyelvvel szemben — a latin és 
magyar javára — kivívott’ eredményekről megállapította: „Míg 
a magyar nyelv hívei ily  szerény követelésekkel léptek fel 
az országgyűlésen, nem látunk nagyobb vitákat s teljesítésü
ket az udvar sem e llen ezte . .  . Amk. a kik mindig idegen
kedtek a magyar nyelv terjesztésétől, nefn ellenzik az apróbb 
engedményeket, melyek úgv s»m változtatnak sokat a fenn
álló viszonyokon“ . . .  Az új -közoktatási rendelethez azt fűz
te hozzá bngv ..az jskoh’i könyvek az IROfi-il” Ratio Edu- 
cationis életbeléptetése után is a régiek, bennök maradt a 
ním ej szöveg is“, s az egyetpmi oktatás állapotát minősítve 
abbad summázta az „újságot“, hogy „e század elejém több 
az idegen tanár a pesti egyetemen, mint II. József ide;í-  
beh“, „kevés köztük a jelentékeny tudós, de ezek is latinul 
s n^rnetm írnak”.

Mindehhez természetesen a kortárs írók-szellemek is hoz
záfűzték a megjegyzéseiket. „Révai panaszolja 1805-ben, »hogy 
rrmmik az egyetemi tanárok, kik mindenféle nemzetségnek, a 
hazai nyelvnek többnyire gyűlölői, a hazának ellenségei«“, s 
Horvát 'István ugyancsak kesergett az egyetemi viszonyok 
miatt: „Mos* is. mH' n  a na«v Kant ha*árt vont a tudomá
nyokban, Martini silánv positiói tan'tta'nak azon penészes 
írásokból, melyeket harmincz év elölt egyik tanító a másik

rék?



nyék, halálos ellenségével (!), a veszedelmes izgató- 
val ugyanazon m iniszteri asztalnál talá lta  m agát.“

Nem fo ly ta tjuk  ezen piaci kofához m éltó előadást. 
Ezen — alta la  rajzolt — torzképnek ta rto tta  ő Széche
nyit. Ebből érthető, hogy benne a kegyeletnek semmi 
nyom a sem volt nagy betege iránt, m ert őt m egérte
n i nem  bírta ; és ezen körülm ény végzetszerűen folyt 
be a Széchenyit intézetében ért katasztrófára.

Lássuk:
Vallom ásaiban azon időszakhoz érve, midőn a gróf 

kedélyállapota tetem esen javult, s látogatói szaporod
tak , így szól dr. Görgen:

„A grófnál1 szaporodó látogatások a hatóságok figyel
m ét felkölték. [. . .]

K ülönféle, ezen időben a grófot meglátogató sze
m élyek hihetőleg gyalázatosán visszaéltek az öreg és 
lelk ibeteg  em berrel, s akkoriban oly módon alap ját 
ve ték  m eg azon gyalázatos betyárságnak, m ely később 
a  végkatasztrófa egyik fő oka volt. (Értse, aki bírja!)

Az írás szórakozásul szolgált neki, s m int a legtöbb 
h iú  em ber, ő is azt hivé, hogy m inden ötlet, mely agyán 
á tv illan t, leírandó s az utókor szám ára följegyzendő 
volt. Az előbbi időkben ál'tala kiadott röpiratok ezen 
állításom at eléggé bizonyítják. M élabús hangulata meg
szűnvén, a gróf sokat írt; gyakran fölolvasta nekem  
ezen fogalm aiatokat; m elyek rendesen valam i á rta tlan  
tárgyon kezdődtek, azután kedvenc tém ájára, a politi
kára tértek  át; m agától értetődik, hogy azokban erősen 
korholta  a M agyarországban újonnan szervezet* ható
ságokat, különösen a csendőrséget, az igazságszolgálta
tá s  s az egész m inisztérium ot, körülbelül oly hangon, 
m in t a m agyar párttó l ú ton-útfélen hallani. (?)

Egy ko ttériá ja  a nyom orult gyáva cselszövőknek (?), 
egyesülve nehány újságíróval (ahá!) fölhasználták a 
gyenge öreg em bert, ki csak később lá tta  be azon m eg
fon to latlan  te ttének  horderejét, m elyre gáládul elcsá- 
b ítta to it. (!)

M iután ism ételve  hallottam  a hely tartó  őmagassá- 
gától és Czapka udvari tanácsos úrtól, hogy gróf Szé
cheny it régóta nem  tek in tik  elm ebetegnek, hanem  hogy 
őt, ha szükség, m int m inden más konspirátort, te tte ié rt 
felelősségre vonandják, szükségesnek tarto ttam  e ve
szélyről a grófi családot értesíteni; am ely azonban fi
gyelm eztetésem ben csak azt vélte látni, hogy a grófot 
fölizgatni akarom , s megijesztés által előbbi mélabúd 
állapotába visszazaklatni.“

A gróf lelk iállapotára nézve a nyomozó bíróság ál
ta l fö lvetett kérdések nagy zavarba hozták, a jó 
G örgent [ .. .] Ö, ki az egészséges Széchenyit sem b írta  
fölfogni vagy m egítélni, m iképpen é rthe tte  volna meg 
a beteget, ha az volt? és m ennyiben? és hol az?

Elég az hozzá, Görgen azt vallja, hogy ő „a grófot 
in tézetbe jö tte  óta egész haláláig folyvást elm ebeteg
nek ta r to tta “ — de m inthogy gyakori szóbeli kívánatára  
sem  ren d e lte te tt el annak törvényszéki orvosi vizsgá
lata, s a városi főorvosok is, az intézet negyedévi rend 
szerin ti vizsgálatainál Széchenyire vonatkozólag azt 
m ondák, hogy „nekik nincs m eghagyva Széchenyit 
m egvizsgálni“ : ennek következtében ő — dr. Görgen — 
azon vélem ényben erősödött meg, hogy „a gróf Bécs 
hatóságai által1 egészséges elm éjűnek ta r ta tik “.

tói mint tanítvány le ír t . . .  Így sínlődik ügyünk majdnem a 
többi tudományokban is“, mondta az általános szellemi szint
ről, s am ellett még keserűbben szólt arról, hogy még a „ne
hány szorgalmatosabb tanítók is mi keveset tettek magya
rul az édes hazának". De magának az új nyelvi törvénynek 
is olyan árnyékát látta, ami külön megerősíthette őt abban 
a megátalkodott nézetében, hogy „az ausztriaiakkal n i  boldo
gulni soha nem fogunk“: „Majd elfelejtettem  jelenteni, hogy 
ámbár az 1805. országgyűlésnek 4. articulusa oly forrón bu
zog a magyar nyelv előmeneteléért, mégis Nádor Ispány ö 
Herczegsége mind híradásait, mind Extrablatt nevű tudósí
tásait német nyelven bocsátja eredetiképen világosságra. Eny- 

• nyíre tölti be a törvényt, melyet maga is segített hozni szük
ség idején. Akárki mit mondjon, én csak azt tartom, hogy az 
ausztriai ház minket szineskedése mellett olly gyáva eszüek- 
nek tart, kikkel tetszése szerint mindenféle vígjátékokat játsz- 
hatik, azonban mégcsalatkozik szerencsénkre bizodalmában, 
és el fog valaha jönni az a boldog óra, melyben a régtől fog
va érő gyümölcs leszakad fájáról.“

•

Elteltek újabb órák. s 1807-ben folyhatott tovább — az eu 
rópai háború csatái közben — a nyelvháború a magyar or
szággyűlésben. Már-már honfoglalás jelentőségű háborúnak 
látszott ez a fegyverek nélküli, mégis olykor a fegyver kép
zetével társuló harc, különösén abban az .eszmekörben, am e
lyet Horvát István rögzített naplóba: „Beszélgettem Révaival 
délelőtt sokáig a hazai nyelvről — írta két országgyűlés kö
zött. 1803. augusztus 3-án az erős (4rpád-tudatú Horvát. — 
Folyhatna-é ugyan beszéd közöttünk, m ely ezt valamikép nem  
tárgyazná? Mindig szivünkön és nyelvünkön kell ennék he
verni, hogy megsértett méltóságát védeni , készek legyünk 
minden szempillantásban. Irtózás cfeak rágondöliir is, hogy 
ma sem szégyenlenek sok a i a nyelv ellen, kikelni, melyen 
beszélt nagylelkű Árpádunk, ki e termékeny hazát rettentő 
fegyverével meghódította.“ ,

Az újabb országgyűlés éve még nagyobb irtózást: kelthe
tett a József nyelvrendeletének évében és havában született 
ifjú Horvátban. „Az első nagyobb küzdelem színhelye az
1807-iki országgyűlés — mondja a kalauzunk. — Az országos 
bizottság a sérelmek és postulátumok 86-ik pontjában kije
lenti, hogy a magyar nyelv tágabb körben való terjesztésére 
az eddigi törvényes intézkedések nem elégségesek s felsorolja 
az eszközöket, melyeket e czélra szükségeseknek tart.“ Az 
eszközök' sorában „az első az, hogy a magyar nyelvet min
den elemi iskolában tanítsák", s míg az utolsó, a tizenegye
dik azt nyilvánítja ki, hogy „a magyar nyelv kiművelésére 
magyar színház szükséges“, a kettő között olyan kívánsagok- 
kovetelések kerülnek többek között papírra, hogy „a gimná
ziumokban a latin nyelvet a magyar nyelv segítségével ta
nítsák“, „a felsőbb osztályokban minden tudományt magyar 
nyelven adjanak elő“, „a magyar nyelvet minden törvényha
tóság használja s a mely megyékben ez még nem történt 
volna, a magyar nyelv életbeléptetésére záros határidőt kell 
kitűzni", „a helytartótanács a magyarul felíró megyéknek ma
gyarul feleljen s magyar rendeletiket küldjön“, és tizedik
ként: „az országgyűlésen a feliratokat, naplókat, s minden or- 
szággyűlési irományt, úgyszintén a törvényeket is magyar és 
latin nyelven kell szerkeszteni".

„Minden pont felett beható vita keletkezik. A magyar

,,E meggyőződés teljes biztossággá em eltetett a 
m árcius 3-i házmotozás által. M ert hisz jogi lehetetlen
ség, hogy egy őrült ellen fölségsértés m iatt kereset in- 
d íttathassék.“

Nem lehet tagadni, hogy ezen utóbbi érv elég erős 
volt arra, hogy annak védszórnya a la tt dr. Görgen a 
Széchenyi haláláért való felelősség alól kibújjon.

Azonban a dr. Görgen elleni bűnvádi határozatban 
ezekre következő ellenvetéseket tőn a bíróság egyik 
tagja:

„Míg ő, az elm ebetegek orvosa, védelme első ré 
szében a gróf elm ebetegségét maga elismeri, később azt 
mondja, hogy mivel nézete szerint a hatóságok a gró
fot nem tá rták  elm ebetegnek, következetesség volt sa
já t vélem ényét ezen nézetnek  alárendelni; s e logika 
fonalán a grófot, kinek lelkiállapota az utolsó hetek
ben láthatólag rosszabb lett, s kinek diagnózisában ön
gyilkossági m onom ániát tulajdonít, föltétlenül, szaba
don m agára hagyja.

Dr. Görgen azt m ondja védelm ére, hogy nem akar
ta a beteget szigorú rendszabályok által fölizgatni? De 
teljes lehetlen volt-e a grófnak fegyvereit elvenni, vagy 
legalább lőanyagát használhatlanná tenni?“

Most jő a java:
„Ki m ondja dr. Görgennek, hogy a gróf Széchenyi

nél tö rtén t házmotozásnak azért kellett történni, m ert 
a gróf ez ügyben kom prom ittálva van? N em  lehetett-e  
az más szem élyekre szám ítva, k ik  álnokul fölhasznál
ták bizonyos célokra a gróf tébölyodottságát és m en- 
helyét?“

Ezen utolsó tételre  különösen figyelm eztetem  az ol
vasót, m ert a rra  még visszatérendek. Egyelőre elég 
annyit tudni, hogy a szubtilis vitakérdés eldöntetlen 
m aradt, m ert dr. Görgen, m ielőtt e perbe fogó ira t neki 
kézbesíttetett — meghalt.

Azon kérdésre nézve, mi úton jöhetett Széchenyi 
fegyverek birtokába, dr. Görgen következő vallom ást 
tőn.

„Fiai évek óta megszokták m inden megbízását pon
tosan teljesíteni. így történ t, hogy m indennem ű tá r
gyak, köztök fegyverek is, pisztolyok, puskák, revolve
rek hozattak a grófhoz, részint m egm utatás, részint el
ajándékozás céljából, m elyek nyilvánosan hevertek 
szobáiban.

M árcius 3-a u tán  ugyan ism ételve kérdeztem  az ifjú  
grófokat, vajon a fegyverek tőle elvitettek-e? A kérdés 
igeneltetett; sőt hozzátevék, hogy m inden a házba ho
zott fegyverért m agukra vállalják  a felelősséget. [. ..]

M iután tehát a grófot fiai lá tták  el pisztolyokkal, 
nem kell csodálni, hogy ápolói lőport szereztek neki, 
azon ürügy alatt, hogy azzal egy beteg házi kutyám  
gyógyítandó. A m adársörétet, m ellyel a pisztoly töltve 
volt, a vastollak tisztogatására tartogatta  egy kis 
üvegben.“

Görgen tagadja, hogy a grófot öngyilkosságában 
meg lehetett volna akadályozni, m ert azon pillanatban, 
m elyben határozottan felszólíttatott volna, hogy az 
intézetet hagyja el, a készen heverő pisztolyok egyi- 
kót hirtelen  fölkaphatta s m agát m eglőhette volna.

nyelv ellenzőinek élén az országgyűlés alsó táblájának elnö
ke, a személynök, Semsey András áll.“ A „naború“ nem úgy 
folyik, hogy „a nagy nemzeti követelésben egyesült magyar 
nemzet küzd a magyar nyelvért a néniét udvar ellen", ha
nem úgy, hogy „magyar magyar ellen“ küzd. Szembesítve 
az országgyűlés naplójából az egyik magyart a másikkal, a 
küzdelem a szó fegyverével a magyar- szó mellett és 
ellen úgy zajlott, hogy az nemcsak annak a kornak, 
de csaknem az egész magyar állami múltnak a történelmére 
éles fényt vetett: „Csak akkor lesz a nemzet boldog, ha egy 
nyelven fog b eszéllen i. . .  Valamint a rossz, úgy a jói; is ter
jedni szokott. Igen sok vidékei vannak a hazának, a hol eze
lőtt a köznép magyarul beszélt, már mostan azonban-, a ma
gyar szót riem lehet h a llan i. . .  Minden nemzetnek különös 
a nyelve és' nem is lehet azt nemzetnek mondani, a melynek 
bizonyos nyelve nincs. Ha csak kötelező törvényeket nem ho
zunk, haszontalan minden igyekezetünk. Már 17 esztendeje, 
hogy a magvar nyelv gyarapításán maid csaknem min
den országgyűlésen törekedünk és mégis kevésre mehettünk, 
nem lévén végrehajtó elegendő ereje az ez iránt hozott tör
vényeknek." — „Azt kívánni sem lehet, hogy az országban 
lakó különféle nemzeteket mind egy nyelvre kényszerítsük. 
Minden kéhyszerítés kedvetlen és végtére is sikertelep. Nem  
is lehet az ily  erőszakos kényszerítésből egyebet várni, ha
nem hogy végtére áz ország lakosainak nagyobb része se a 
magyar nyelvet meg ne tanulja s igazán az anyai nyelvét se 
tudja." —- „Nem is lehet azt erőszaknak mondani, a mire a 
törvény által köteleztetünk. A törvénynek végrehajtása nem  
kényszerítés.“ — „A tapasztalás bizonyítja már 17 észtendö- 
től fogva, hogy a magyarok közül kevesen adják magukat a 
magyar nyelv tanítására. Ha nem lősz kén^fezerítes,’ élőbbre 
fogunk menni. Minden nemzet, de különösen a magvar irtó
zik a kényszerítéstől. A kényszerítés valóban „szükségtelen,, 
haszontalan és veszedelmes és sem á'^rtiult,- sem a mos ahi; 
sem a jövendőbeli környülállásainkra nézve nem alkalma
tos. A . mi az élőbbéin időket illeti, sokkal nevezetesebb kar
ban volt a mi nemzetünk Szent-István, Lajos és Mátyás és 
az elöbbenj., dicsőséges királyok idejében és még sem ment 
soha is arra a gondolatra, hogy kényszerítse a Magyarország
ban levő nemzeteket a magyar nyelvre. Sőt világ:os Szent- 
István királynak 'Ja'- finnek adott oktatásaiból vagyis törvé
nyeiből. hogy Magyárorsiágnák fundamentuma az idegen nem- 
ze eknek barátsága és az egynyelvű ország erőtelen és töré
keny. Valamint az előtt, úgy most sincsen a mi országunk 
oly állapotban, hogy lakosainak nagyobb része magyarul be
szélhessen. A mi eleink nyelvét, öltözetét, söf vallásbeü. vé
lekedéseit is az idegeneknek megszenvedték 'és* ez volt* va
lóban eddig a magyaroknak tulajdon diszessége, hogy nem 
csak egy nemzet, hanem majd csaknem minden keresztény 
európai nemze eknek menedékhelye vagyis hazája volt. A 
mi időnkben is fele az ország lakosságának más nyelveket 
beszél. A mi a jövendőt illeti, olyan időre jutottunk, hogy 
kötelességünk nekünk a többi hatalmas nemzetekhez men
tül inkább közelíteni. Mindeddig annyiban szerencsések vol- 
tunk, hogy deák nyelven a többi nemzetekkel is értekezhm- 
ti'nk. Bár minden nem-etek egy nyelven beszéllenének. Ne
künk különösen kár lészen, ha elfelejtjük azon nyelvet, a 
mely által eddig a pallérozottabb nemzetekhez hasonlíthatlat- 
tu.nk E nélk'd elr--késztjük masunkat a többi európai nem
zetek társaságától és vissza megyünk oda, a hol Sze.nt-Ist- 
ván ideje e lő tt . voltunk . . .  A mi eleinknél a magyar nyelv

Sőt ha pisztolya nem is le tt volna, mondja más he
ly ü tt Görgen, hiábavaló le tt volna minden őrködés, 
m ert ha a gróf bárm ikor, például éjjel leszaggatja 
ágyéksérveiről a bandázsokat, bizonyos volt halála.

Legkülönösebb azonban az, hogy a grófnál tö rtén t 
házmotozás alkalm ával nyilván a szobában hevert 
fegyvereket a rendőrség le nem foglalta, mihez — a 
fegyvertörvény nyilvánvaló megszegése forogván föl —- 
jogosítva volt; hanem  azután utólag nyomoztatott az, 
vajon ki hozta Széchenyinek ama fegyvereket.

(Folytatjuk)

Jegyzetek
_ rá I

nagyszerű rendőri aktus — nagymérvű rendőri akció
apropos — jókor jött
aprés coup — utólagosan
antagonists — ellenlábas
kotiória  — csoport, klikk
bandázs — köíés

A családi kripta

közönségesebb volt, mint mi nálunk, mégis mindenkor deák 
nyelven ment a törvények folytatása. . .  Magyarországban a 
deák nyelvet nem is lehet idegennek mondani .. . Ebben fog
laltatnak a mi szabadságaink és minden királyi adományok, 
a melyek kútfejei minden jószágainknak és vagyonainknak. 
Szemünk előtt kell viselni a jövendő időket és a mi maradé- 
kinkat. .. Ha mindenek az országban magyar nyelven fog
nak folyni, minek tanuljanak deákul a mi maradékaink?.. . 
A törvényes dolgok folytatására még bizonyos magyar szó
tár vagyis terminológia sincsen . . .  Az egész magyar tör
vénykönyvben magyarul semmi sincsen, egy esküvés formá
ján kívül. Az országnak díszét eddig is csak az nevelte, hogy 
deákul tudtunk. Ezen' nyelv által lettünk ismeretesekké a töb
bi n em zetek n él... Ki beszél egész Európában magyarul, a 
mi országunkon kívül?“

Széles körben, nagy térben — az „Extra Hungáriám non 
est vita" szellemében — kardoskodtak a gyűlésben az ország 
latin nyelvűségének fenntartása mellett, noha - „a magyar ér- 
zelmüek" is mondták az érveiket, ám azok szűkebb teret kap
tak a „diariumban", „az országgyűlés száraz kivonatában", 
még akkor is, ha ez a gyűlés „már felsőbüki Nagy Pál szel
lemének s elragadó ékesszólásának hatása alatt állott“. A 
magyar nyelv ügyének legnagyobb szószólójaként épp ekkor 
lépett fel Nagy Pál, „a ki ragyogó ékesszólásával, lelkese
désével elragadja hallgatóit, de beszédei nincsenek a napió
ban s meg csak neve sem fordul elő s az ő érveit is, dí
szük ől megfosztva, élettelen, száraz formában csak úgy rak
ják a többi névtelen szónokok érvei mellé, mintha semmi kü
lönös nem volna bennük": „A? a nagy szó, hogy a nemze
tiség fontosabb az alkotmánynál is, mert az elveszett alkot
mányt vissza lehet szerezni, de a nemzetiséggel elhal a nem
zet is. nem található fel a naplóban, készítői nem találták 

-följegyzésre méltónak.“
„Két nemzedék áll egymással szemközt, eltelve két ellen

tétes e:vvel — írja korjellemzésként Grünwald. — A régi 
: nemzedék, m ely nem ismeri a nemzeti érzületet s melynek 
Magyarország nemzeti jellétfi nélkül élő közjogi szervezet; 
az új, melynek leikébe beleesett már a nemzeti ideál egy 
sugara“ . . .

A gyűlésen végül többségi szóval az újító pontok „elej
tését határoz.ák e l“, „törvénynyé a javaslat nem vált", és a 
király is „1808. decz. 10-én kelt leiratában három sort szen
tel a magyar nyelv ügyének s azt mondja, hogy az eddigi 
törvényekben a magyar nyelv terjesztésére s kiművelésére 

{foglalt intézkedések annyira elégségesek e czél elérésére, hogy 
iúj törvények alkotásának szüksége fenn nem forog".

„Az országban is híre ment, hogy az országgyűlésen a 
magyar nyelvről van sz ó ..  . Örülnek a nemzeti érzület 1 fel
buzdulásának s megbotránkoznak azokon, a kik magyar lé
tükre a magyar nyelv ellenségei.“ Tőkés János a gyűlés kez
dése idején, 1807. április 17-én egyik kifejezője volt a gyű
lésen kívüli világnak, amikor Kazinczynak írt soraival mint
egy „kiegészítette" a diétái diánumot: „Azt hallom, a Diae- 
tán magyar világ van. A kalocsai érsek deákul akart propo- 
siliót tenni, mivel magyarul nem tud — lepiszszegték, eihall- 
gattatták. — A tótok és elkorcsosodottak du'nnognak, mivoj 
kénytelenek magyarul tanulni. ' Istenem, mely érzés, a nem
zeti nyelvet már kényteienségből kell tanulni! Van-e több 
ily nemzet? •

ess SS
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„Kis lap áll a nagy duma mentében g

íz e r k * « t i  vltLibJíij T i m i i

YÜEGY
A V É K O N Y  L A N N Y A L

A vékony lánnyal ölelkeztem  
almomban gyerekes szerelemmel 
kicsi m elle mint feszes paradicsom  
simult gömbölyödött tenyerembe 
Kern izzadtunk ki nem csapzott hajunk 
siKamos vergődő szerelemben

Gerince zsengén izesült nádszál 
félve becéztek kényes ujj begyeim  
a vé é  a âPoc^a ficánkolt 
fogékony tarkó sejtetett majdani nőt 
de elfogulatlan nyúlt még a fiús comb 
a sovány szár soksebü földízű térd 
Nem kicsapó hővel csak a védett 
öböl sze li-1 melegével érzett az öl 
világos rajzu a domb még szőke pillével 
Ls mégis Nem voltunk gyerekek 
sem pásztori lények Nem fűvön esett 
könnyű szerelmünk A szobám volt az a hely 
csak szebb nagyobb és sokablakú 
mind a folyóra melynek vize lassan 
szinesült születő hajnali órán 
És egymás karján nyugtatva fejünk 
cigarettáztunk bámultuk a mennyezetet 
boldogan és fáradtan mintha utána 
volnánk És a széljárta gömbben 
vonultak úszva lebegve fehér felhők 
elúsztak az ablak bal sarka felé 
de újak jöttek visszaterelve 
a k^k rónán széledező tekintetet 
szükebb térségre Szótlanul így beteltünk 
a váltakozó néznivalóval És elaludtunk

Álmodtam alvásunk aludtam álmunk 
Felettünk mint levált fehér köröm 
hullott alá a hold Beszivárgott 
fenyegetően emelkedett a fény 
Ilyentájt csúsztatják küszöb alá 
a h ’rlapot szakadnak fel dörögve 
redőnyök robajlanak át az 
üres hűvösségen a teherautók 
Süvítve nyílnak gázcsapok vízcsapok 
To« forr szelnek a szikkadt kenyérből 
Csobogás és robogás ideje Takarítónők 
ébredő visszérfájdalma Székek tetszhalálban 
Szó  'áscsap felhörög a söntéspulton 
kopasztoít csirkefej feltámadása 
Zöldesen m iaj Lázár de folytat mindent 
ahol abbahagyta mert nem tud mást a város 
Kiszabadítod óvatosan zsibbadt 
kezed kettős álomtól nehéz koponyám alól 
Némán kilépsz Két óra múlva ébredek fel 
Akkor már minden jóvátehete len

K I Z S A R O L T
É L E T Ü N K E T

N E V E T S É G E S

Kizsarolt
nevetséges életünket
a szégyennel szomszédos életünket
a De profundist tócsányi mélyből
barátság visszájára fordulását
a pimaszul kész szöveget az áruláshoz
a senki földjét hitetlenség és értelem közt
az estéket teli palack és üres palack közt
ha mindezt megrövidíteni nincs mód
ha önkezünk ily menekvésre gyáva
ha a gázszagtól felfordul a gvomrunk
ha a tetszelgő vágy egy antik kádra
ha az elvtelen remény
ravasz keesegtetés
isme-rrs test közelsége emléke
tán a mezítelen kíváncsiság
mely az ész makacs
sóvárgása a tény után
m egáira korrumpálja a kétségbeesést
ha az esendő idetartozás
alváshoz ébredéshez szívveréshez
ha a hétköznap türelme ismét
enyhíti a tragikus eltökélést
mely ha felnövekedhet nem érti többé
a közemberi érzést

me'y harag és ki magyarázás összegeződése 
meglódulás és megtorpanás elegye 
ha el nem jöhet a pillanat
felizzása
melyben elhamvad a holnap jövőhét 
ha szemhatárnyi világunk felett 
nem vet fehér lángot a tüzitélet

akkor a harc
akkor a tapodtat se
akkor a hátrálás lépésenként
de soha az önámító visszacsúszás
soha az elmosódás
a hallgatás és
a hallgatólagos tudomásulvétel között 
tehetetlenség és belenyugvás között 
akkor a csendünk 
el nem fordult tekintet 
akkor jelenlétünk

és döntsék el
mit tehetnek velünk

H A T T Y Ú D A L

Mi van még hátra?
Egy magyar író utolsó évei.
Nem is utolsó dolog
— mondjuk (a teljesség igénye nélkül)
egy albán vagy afgán
kolléga ugyané vonatkozásában. ____

Ha jól belegondolunk.
GonóoljunK: jól bele!

„Egy magyar író utolsó évei“ 
értekezés-címnek is elmegy, 
van benne valami nemesen molyette, 
elméláztató: utolsó é v e i . . .
Szegény, ki hitte volna?
Csak hát, a helyzet az,
hogy minden magyar író,
kivétel nélkül!
az utolsó éveit éli,
minthogy a korábbiak már leélvék.

Horgodra tűzi él, uram.
H uszonhat éve 
kunkoro lók , tekergek  
csábosán, m égsem  
feszü lt k i a zsinór, 
hyiivánva ló ,
hogy a folyódban nincs hal.
Ha mégis remélsz, 
válassz más kukacok  
Szép volt
kivá laszto ttnak lenni.
De most m ár szeretnék  
szorítkozni, m ászkálni a

napon.

A L K O N Y A T

Házak merednek, ki nem vert 
fogak

a levendulaszínű szájüregben.
A világegyetem-arc hova néz?

Ütés, köpés
elférne raj t . . .  De honnan?

Alkonyat
A B K . i N D

Szeretnek klasszikus, lezárt 
rendet vinni a pusztulásba; 
remény a jóra: már kizárt.
Haljak meg úgy, hogy más ne lássa.

Sors bona, n ih il aliud.
Aki majd csontomat kiássa, 
annak üzenem: ide jut 
Isten mindegyik képe-mása.

S mennyország azért nem lehet, 
illetve nem szabad, hogy légyen, 
mert a döglet es szeretet 
valünk maradna mindenképpen,

visszája sem kell: a pokol 
(abban volt-van-lesz némi részem  
— deszka nyüszít a láncfűrészen) —

készületlen s mindenre készen 
üldögélek a napsütésben: 
jöjjön a megváltó sehol.

- t

Galbovy Attila rajza

M I T  S Z E R E T E K ?

Kesernyés fűszörpöm: 
a tegnapi teát, 
a szikkadt kenyeret, 
az aljukig száradt 
kanáltörö lekvárok 
muzeális mézét.

A S Z E M É L Y I  
K Ö V E T Ő  É J I  
D A L A

Zuhog az eső, 
te rohadék.
Te meg alszol 
a jó meleg szobában, 
vagy megpinázod a madarat. 
Én reggel hatig rohadok 
a csöndesedő esőben.

Ki kell várnom a váltást,

ki kell várnom 
amíg kikászálódsz

a vackodból, 
anyu mellől. Hogy leadhassam  
a drótot: merre reppentél. 
Szállsz, szárnyalsz.
A kezembe ne kerüljél. 
M ertröptödben

mcgkopasztalak. 
Én nem felejtem el azt

a rohadtt esőt,
amikor dupla súlyára dagadt 
az esőkabátom, 
a cipőm talpa.
Te meg 
a meleg
szobában cicázlál.

Eljön még az idő,
amikor Dunát rekesztek vele

BIBÓ TEMETÉSE

Folyton eleredt az eső, azon gondolkoztam, vajon a jóisten 
a mi oldalunkon áll-e, ezt idézte mindig rosszkor felböfögő 
humorom.

Az óbudai temető bejáratánál, hol az eget, hol az érkezőket, 
hol a hemzsegő fényképészeket kémlelve, tudtam, kell itt 
lennie koasmának, minden temetőnél kell lennie, 
közben útbaigazítottam a nóbelebb vagy járatlanabb 
vendégeket,

micsoda év, gondoltam, micsoda hullazápor, pedig még nem 
tudhattam, mennyi van hátra, hányat, kiket, mit visz el ez az 
év, így morfondíroztam, amíg figyeltem  az érkezőket, 
pontosabban azt, kinek van pojaja  idetolni a képét, és ki 
nem jön el.

így szinte nem is tudom, kik voltak ott, a jogosultakat 
átengedte figyelmem, az. érdem tantuszát akik bedobták a 
fénycellába,
ki-kisütött a nap, idegesítöen, mint a vakuk, és megkerült a 
kocsma is,
ott gőzölögtünk jónéhánvan a szertartás kezdetéig.

A cinteremben összetorlódott a hullaszag és a jelenlét.
A barátom sírt a hátam mögött, én úgy éreztem, hogy tanúja 
vagyok valaminek, amiről majd nem tudok beszámolni, 
úgy éreztem N.O. és F.Q. sirbeszéde során,

amit haladéktalanul kiértékeltek a sírgödör fe lé1 haladtukban 
a résztvevők, miközben köszöntötték egymást és felfigyeltek  
egymásra
jellegzetesen temetési arcberendezéssel, csak a szemek mertek 
mosolyogni és a hang a gyomorból szüremlett, mintha

használhatnának ezzel a halottnak, és ez tulajdonképpen 
helyénvaló,
így legalább valami nem volt funkcionális  a temetésben, a 
feszengés,
a szordínó utalt arra, hogy idegen szobába léptünk 
illetéktelenül,
s ettől az egész napvilág egy pillanatra a sírgödör előszobája 
lett.

Ezt helyeseltem, mert makogásig-hebegésig kéne alázkodnunk, 
ha meghal akárki.
Ez a kopár időtlensége a jelmezkölcsönzői gesztusoknak 
legalább valami valódi helyett volt.

Útközben valakinek elmagyarázta, hogy ki ki, 
miért van itt, vagy miért nem szabadna itt lennie, vagy miért 
meglepő, hogy itt van, aztán egy írótársam segített 
elhelyezkedni egy másik írótársam mellett, emblématikusan

és némi iróniával, a fényképészek és a kései utókor számára 
— mindkettőjüknek felfoghatatlanul —, szóval túlélői 
ocsmánysággal
helyezkedtünk, én, szégyen, el is röhögtem magam ezen,
meg azen, hogy a síron túl észrevettem átmeneti kedvesemet,

fekete alkalmi ruhában, »s tudtam, hogy feleségem  
rézsűt a hátam mögött áll, és egymást nézik, 
és ettől gondolataik igencsak elkalandozhatnak 
az ideillö témáktól, megláttam Z-t, aki még nem tudhatta,

hogy az év hunyta előtt elteszi magát láb alól,
nem tudhatta, hogy valaki néz minket: van úgy, hogy súlyosan
bólint,
máskor pattint, vagy együttérzően kacsint: elég?
Vagy egyszerűen kézzel söpör: kifelé!

Szóval még éltünk, amikor a hátára döntött lift vitte 
Bibót a szuterénbe, honnan a halottak országúba nyílik.
Egy nagy szürke vasajtón mennek át, nem is hallják 
az élők kopogását. Azonnal elkezdődik

a minden érkezővel újból kezdődő játszma, amelynek címe: 
Lehetséges Történelem. Erdei, Sztálin, Révai, Ravasz, Nagy 
Imre, Lukács sietnek elébe, ezeket ismeri fel a tolongásban, és 
kezdődik máris a K iveszítm a!

A N A P V É G E

Végére ériünk!
Hordószemetes fény úszkál a nappal alján.
Ki így, ki úgy m egváltotta e hétközi nap 
kurta, világos végét, meg a leszálló estét.
Még némi tuszkol ódás, préselődés, némi veszteglés, 
m egrekedés, féreterelődés — és átszivárgunk 
a forgalmon, m int homokzsákok közt a víz 
— a2tán  m ár szabadon . . .
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BODOR ADAM

Dobrin erdőkerülethen
Törpével találkozni reggel, azt tartják, jó 

je l. Életem  egyik  szerencsés napján, am ikor 
hozzám  költözött a bársonyfenekű Elvira S p i
ridon, kora reggel G ábriel D unkával találkoz
tam , a törpével. Colonel D obrinban, ahol ak 
koriban életün ket tengettük, egyike vo lt a 
keveseknek, akik házukban ollókat tar .ha l
tak; ha tehettem , eljártam  hozzá a nyeseget- 
nivalóim m al. A z egyetlen  igazi borbély a la k 
tanyán dolgozott, ezért, ha benőtte a haj a 
nyakam at, a törpénél nyiratkoztam .

Az em lékezetes napon — azt hittem , csütör
tö k  van — M ustafa M ukkerm an török kam io- 
nost lestem , aki m indig a hét bizonyos napján  
haladt el a falu  közelében, az észak-déli or
szágúton; G ábriel D unkával véletlen ü l ta lá l
koztam . Bár ősz vége felé  járt, és a patak  
■öbleit már vék on y jéghártya borította, őt a 
parton találtam , sebes, szederjes bokáját áz
tatta a jeges vízben. Hom okkal dolgozott, m ű
h elyéb en  naphosszat egy nedves hom okkal teli 
ládában  taposott m ezitláb, az egyhangú m un
k a  k ikezdte a bokáját. Az épülő sinistrai bör
tön  szerződtette, a hom ok a latt üveglapokat 
hom ályosított az ablakokra. Lévén a járás 
egyetlen  törpéje, egyedül ő vo lt alkalm as a 
k én yes feladatra, könnyű kicsi teste alatt nem  
törött el az üveg D agadt bokáját lohasztani 
télv íz idején is lejárt a lékekre.

Löcsbölés közben találtam , és nem  állt szán
dékom ban hosszasan eldiskuráln i vele, egy da
rabig m égis nála ragadtam. Érdeklődtem , 
lá tta -e  a töltőállom ás körül várakozni M ustafa  
M ukkerm ant a húsoskam ionjával, de egyikünk  
sem  volt bizonyos benne, csütörtök van -e v a 
lójában. És bennem , úgy látszik, valam i e lő 
érzet m otoszkált, m ert úgy döntöttem , egyút
ta l k icsit m egstuccoltatom  a hajam . Pedig  
Puiu Borcan ezredes tem etésére készülve  
nem rég annak rendje-m ódja szerint m egnyi- 
ratkoztam .

M iközben o lló jával a fülem  körül csattogott, 
m int egy igazi borbély, történeteivel traktált. 
INemsokára gazdag lesz, em lítette, em berek  
jártak  nála a járási term észetrajzi gyű jte
m énytől, a csontváza iránt érdeklődtek; m eg
vásárolnák  jó pénzért, hogy m ajdan k iá llít
sák . Első m érgében elkü ldte őket, de ha újra 
m egjelennének , m árpedig az ilyen  vigécek  
a ligh a  adják fö l egyham ar, nem  fog nem et 
m ondani. Engem  nem  érdekelt az ügy, m eg  
js kértem , az olló villanásaira  figyeljen , m in t
ha csak tudnám , E lvira Spiridon számára szé
pítem  m agam.

N yiratkozás közben, G ábriel D unka üveges  
m űhelyében  ta lá ltak  rám a hegyivadászok, és 
m indjárt m agukkal v ittek  a laktanyára. A  
D obrint környező term észetvédelm i területetet, 
ah o l többszáz m edvét tartottak, a hadsereg  
felügyelte . A z erdőbiztosi irodán m aga az új 
parancsnok, Izolda M avrodin fogadott, arra 
kért, lehetőleg  m ég aznap költözzem  ki a 
fa luból a Prislop-hágóra.

Izolda M avrodin ezredes á llig  szürke kö
penybe gom bolkozva m aga is útra készen ült 
a Dobrin term észetvédelm i terület dom borított 
fa litérképe alatt. Szem e m intha bőrből le tt  
volna, nem  csillogott, fén yte len  vo lt a haja, az 
ajka, a nyelve. T eljesen  m att volt, m int egy  
éjje li lepke. Párszor már találkoztunk.

„Lakott a hágón egy útkaparó“ — kezdte 
— , „valam i Zoltán M arm orstein nevű. Fene  
tudja, mi ütött belé, elm ent, itt hagyott csa- 
pot-papot. Ü resen á ll a háza, szeretném , ha  
m aga költözne b elé .“

„Nem  szívesen  túrnám  ki a h elyéből.“
„Nos, az illető  egyén, úgy néz ki, nem  tér 

vissza. Ha h inn i lehet az em bereknek, nagy- 
jelenetet rendezett az este. K i m éltóztatott 
ontani a b elét.“

„Az m ás.“
„Az útkaparóház szolgálati lakás, bizonyos 

teendőkkel jár. A z illető  Zoltán M arm orstein  
m inálunk a halottkém  egyik helyettese vo lt.“ 

„Jólesik, hogy rám  gondolt. Bár. lehetséges, 
ak ad  ott m ég szám om ra tanu ln ivaló .“

„Hát iparkodjék.“
Izolda M avrodin ezredes m egm utatta a fa 

litérképen a Prislop-hágóra szerpentinekkel 
fölkanyargó utat, a tisztásokon a szénagyűjtő  
tanyákat, legvégü l a tetőn Zol'.án M arm orstéin  
útkaparó házát.. A  hágót hálóként ellepő Ös
vén yek  m entén m ég a pajták, kutyaólak is be 
voltak  rajzolva.

„És mi lesz a teendő odafenn?“
„Sem mi. O lt fog lakni, m éghozzá nem  is 

egyedül.“
Az ezredesnő fiókjából egy k ö .eg  fén yképet, 

vett elő, szétteregette őket az íróasztalon. A  
képek környékbeli asszonyokat ábrázoltak, 
legtöbbüket ism ertem  a gyüm ölcsbegyűjtőből, 
ahol áfonyával, szederrel, vargányával teli 
puttonyokkal rendre m egfordultak. A  legutób
bi napokig affé le d iszpécserként a dobrini er
dei begyűjtőközpontban dolgoztam . Lerakatom  
m álnát, szedret és m indenféle egyebet szá llít
m ányozott a rezervátum ba a m edvék számára; 
ism ertem  tehát a szedőasszonyokat.

„Válasszon“ — m utatott a képekre Izolda  
M avrodin, hol egyiket, hol m ásikat tologatva  
tek intetem  elé. — „Term észetesen egyelőre 
csak egyet.“

Közöttük vo lt a. szépséges berkenyem adár. 
E lvira Spiridon. A képen még csillogott az 
orra hegye, domború hom loka, két nagy réz
karika fülbevalója. Ő volt az, E lvira Spiridon, 
akinek a talpából egysaer fogam m al háziam  
ki egy tövist.

„Válasszon nyugodtan ■ szívesen  m agához 
költözik bárm elyik .“ — És az ezredeshő egy  
pillanatra eltakarta Elvira Spiridon fényképét.
-— „Akár még ez is.“

,.Az elvtársnő túl jó hozzám .“
„Már beszéltem  a férjével. Elengedi."
Izolda M avrodin terepjáróba ü lte .ed  és ki

v itt  a hágóra. A szeles vízválasztón  át veze
tett az út a m oldvai dom bvidék felé. A régi 
földutat, am elyen  nagy ritkán a sin is.rai 
buszjárat is á'.döcögött, inkább csak a m edvé- 
szek  és a dobrini hegyivadászok használták. A

csendes őszi napok után m ost fölkerekedett a 
szél, felhőket görgetett a tisztásokon. A te
tőn, vízcseppektől elborítva, állt az útkaparó- 
haz, egy kiugró üvegezett tornáccal, ahova ha 
néha íö lleb bent a felhő, b evillant a szerpentin  
egy-egy kátyútól csillogó kanyarja. A  hasadé- 
kokkal teli fa lak  között szögekre akasztva Zol
tán M arm orslein útkaparó o ttfelejtett kapcái 
lebegtek.

Akkoriban, azon kívül, am i a zsebeim ben  
elfért, egy p léhtányérom  volt, két bádogcsup
rom, egy lópokróc, pár rongy, kapca meg zsi
neg, és egy üveg denaturált szesz. M indez e i
fert egy tarisznyában, am it a váltam ra len 
d ítve búcsút intettem  a gyüm ölcsbegyűjtő
nek, a sok bódító illatú  hordónak, s e lindu l
tam új m unkahelyem re. A  halottasház a 
laktanyaudvar egyik nyirkos szegletében állt.

A zért izgatott, mi lett M ustafa M ukker- 
m annal, útközben újra betértem  Gábriel 
Dunkához. Jó lett volna tisztázni a kam ionos- 
sal, m ennyiért v inne el a zúzm arás, fagyott 
húsok között két szem élyt a Balkán legvégé
re. N evelt fiam  lett volna a másik. Gábriel 
D unkától m egtudtam , aznap a törököt hiába  
várom , közben kiderült, nem  csütörtök van, 
hanem  csak szerda.

Tehát egy  szerdára esett a dobrini halot
tasházban az első m unkanapom . A  helyettes  
halottkém  teendője abból áll, ü l egy kam rá
ban a halottal, lesi, m egm occan-e a m űszak  
alatt. A  nyirkos szürke kőasztalon a vo lt út
kaparó, Zoltán M arm orstein feküdt, nadrágja  
te lis-te le  a belével. N em  m occant, szikkadó  
kapcáit m áris a m agam énak éreztem.

Este fö lvá ltott V alentin  Tom oioaga alezre
des, oktalan öröm töltött el, am int a szeszes- 
üvegbe gyakran belekortyolva a hágó fe lé  ban
dukoltam . Arcom on hatalm as hópelyhek olva- 
doztak, hullani kezdett, és a felhők  mögött 
áttetszett a száguldó hold.

Az útkaparóházat, m ire a tetőre értem , te l
jesen körbefújta a hó. Már készültem  m eglen
getni a zseblám pa fénykévéjét a tornácra ve
zető pár lépcső fölött, am ikor észrevettem , a 
tornác ablaka belülről vörös párától gyöngyö
zik, lobogó tűz fényétő l olykor földereng. 
Izolda M avrodin ezredes tehát nem  áltatott. 
Már nem  voltam  egyedül.

A z útkaparóházban a kályhaajtó három  
piros szem e világított, az im bolygó fények  kö
zött fülbevaló-rézkarikák csillogtak. Elvira  
Spiridon a prices szélén ült, előtte levetett 
bocskora.

„M ostantól az úrnál lakom .“
„Isten hozta.“
„Úgy tudom, az úr nem  szeret beszélgetni. 

A kkor majd én is inkább hallgatok .“
„Rem élem , m agának sem  lesz oka panaszra.“ 
Zoltán M arm orstein priccsén két kerek pár

na hevert, néhány frissen m osott rongyszőnyeg, 
am elyekből m ég áradt a hágóra aznap érke
zett északi szél illata. Az asztalon, régi fekete  
érclábasban egérszagú krum plileves, fe lét m ég 
egy  m ásik em ber ehette m eg. És a hegyiva- 
dász-ezredesek itala: egy üveg szederpálinka. 
D ugójába tűzve egy aranyos-ezüstös bábaka
lács.

„Az uram küldi.“
„Az ura kedves. B iztos m ajd őt is m egis

m erem . És m ost kérem , ne bőgjön.“
„Az uram  Severin  Spiridon, már ism eri fé-  

lig-m eddig.“
„Hát így névről, nem  is tudom .“
„Volt egy  buta kis ■ esete. A kkor m aga se

gítette ki a bajból. N em  akart éln i, de m aga 
le lket lehelt b elé .“

„Hm, valam i rém lik. Akkor, ha jó l em lék
szem , van egy szép tarka kutyájuk is.“

„Igen, igen. És a kutyánk sem  felejtette  el 
az urat.“

Észrevettem , m egm ozdul bokája körül a 
kapca, elébe térdeltem , saját kezűleg tekertem  
le  róla. Arról az erekkel hálózott, szénaillatú  
lábról, am it úgym ond szegről-végröl, a b izo
nyos tövisügy óta már vo lt szerencsém  is 
merni. Most újra a tenyerem ben tartottam.

„Hát így  — m orogtam  szórakozottan —,“ 
egy ezredes betartja a szavát. És én m ég azt 
hittem , csak ugrat Izolda M avrodin. A  fenn- 
való  ezerszer áldja m eg.“

„Tgen, m ostantól az úrnál lakom . D e ha 
elenged, néha hazam egyek.“

„M enjen, am ikor kedve tartja. Elvégre van  
kihez. És. m ost m egint csak arra kérem , ne 
bőgjön.“

K idugaszoliam  az üveget, Severin  Spiridon  
ajándékát, töltöttem  a két bádogcsuporba. A

prices alatt egy lavórt találtam , v ízzel tele  
odakészitettem  a kályhára, belekortyoltam  a 
levesbe. A lavór eresztett, a forró kályhala
pon szertefuió golyóbisukat figyeltem , az italt 
is m egkóstoltam , félkézzel in tegettem  Elvira  
Spiridonnak, rajta, tessék, vetkőzzék.

Elég rég nem  hallottam  ezt a fajta ruha
suhogást, am int az egym áshoz sim uló csupasz 
karok és főleg com bok neszeinek, am int a víz  
végigpereg a bordákon, ahogy a bőr szikkad. 
K iválasztottam  Elvira Spiridon com bján egy  
eret, am ely kéken szerteágazva futkosott fö l
felé, m utatóujjam m al elindultam  raj .a.

„Tudja meg" — szóltam  hozzá halkan, m a
gam  is csodálkozva hangom on — , „én voltam  
az, aki egyszer m egtaláLam  a tüskét a talpá
ban. Ha em lékszik  a dologra: tulajdon fo 
gam m al szedtem  ki.“

„Nem  felejtettem  el az urat.“
„Elmondhatom , m agamban azóta berkenyé

nek, madárnak, berkenyem adárnak hívom . 
A hányszor eszem be jut, annyiféleképpen.“ 

„Nem is tudom, ezt hogyan értsem .“ 
„Hamarosan m inden egyes porcikáját vé-  

gigpuszikálom . Hogy ne érjék m eglepetések .“ 
„Ott puszikéi meg az úr, ahol akar.“
Jóval később, am ikor a tüzet élesztve a 

kálya előtt guggoltam  m eztelenül, újra elgon
dolkoztam  a dolgokon. Eszem be jutott M us
tafa M ukkerman és persze a n evelt fiam , akit 
akkor négy vagy öt éve nem  láttam , pedig a 
közelem ben élt, a rezervátum ban. Csakhogy 
kényszerlakhelyen. Abban rem énykedtem , Izol
da M avrodin b izalm át elnyerve a végén  csak  
rátalálok, együtt távozunk a verőfényes B al
kánra. B izony nem  a legjobbkor költözött hoz
zám ez az asszony. A  prices e lé  térdelve a 
takaró alá nyúltam .

„Rem élem , jó vo lt.“
„Nem  volt rossz, uram .“
„Talán a jóisten keze lesz a dologban. Ha 

m égsem , egy szép napon elm egyek  innen. 
M egsúgom, van nekem  egy m ásik életem .“ 

„Azt gondolom . Ism erte az úr Zoltán Mar
m orstein urat? Ö is elm ent.“

„Nem  volt szerencsém  hozzá.“
„Lehet, visszatér, mert az ö kapcái itt ezek .“ 
„Sok szeretettel várjuk.“
Éjszaka elá llt a szél, a havazás, és a holdfé

nyes bércek bevilágítottak  a házba. A  nagy  
csöndben, m intha Zoltán M arm orstein m áris 
közeledne, ropogott a ház körül a hó. Elvira  
Spiridon k ikelt a rongyszőnyegtakaró alól, és 
az ablak elé á l’t. M int a közeli behavazott or
m oknak, puha, lila  és göm bölyű volt a válla. 
A m ikor virradatkor visszabújt m ellém , com b
ja, feneke, m int az üveg, m int a jég.

„A szagáról m ég nem  is beszéltem . Ezt p él
dául itt a kis nyakán nagyon kedvelem .“ 

„M ielőtt eliadultam  volna, az uram m eg
m osdatott. B ekent itt-ott m ogyoróolajjal.“ 

„Mogyoró. H ogy erre nem  gondoltam . M in
denképpen szeretném  m egism erni a férjét.“ 

„De hiszen  ism eri. Egyszer m egm entette az 
életét.“

Évek óta nem  p ihentem  kályha közelében, 
finom  rongyszőnyegen, úgy, hogy néha elbo
rítson a könnyű m ogyoróillat. A zt m ondtam  
m agamban: „mit akarsz, hisz m indent elértél. 
H eversz Elvira Spiridon bársonyíenekével az 
öledben. A  tetőre érkeztél, fiam .“

„Még nem tudom  az úr n ev ét“ — szólalt 
m eg Elvira Spiridon.

„Csakugyan. N em sokára, legkésőbb este 
m egm ondom .“

„Mert azért ha úgy adódik, lehet, néha-né
ha én  is m egszólítom .“

„M egkértem, és kérem, ne türelm etlenked
jék, ham arosan sor kerül a bem u atkozásra. 
L ehet, nem  hisz majd nekem ; nem rég elvesz
tettem  az irataim at. A  nevem et illetően  sür
gősen beszélnem  kell Izolda M avrodin ezre
dessel.“

„Csak úgy gondoltam , ha nevén szólítha
tom , könnyebben m egszokom  m ajd az urat.“ 

Közben a hóna alól néztem  k ife lé  az abla
kon. A  völgyet lila  pára borította, belő le csak  
a fenyők  csúcsa állt ki, seregestül em elkedtek  
ki belőle a varjak és húztak el a Pop Ivan  
m eredélyei felé, am elyeket akkor öntött el a 
nap.

A m íg a ház szellőzött, egym ás m ellett á ll
tunk a nyitott ablak előtt. K ézfejünk egym ás
hoz ért, lassan egym ásnak is feszült, végü l a két 
kéz összekulcsolódott, benne, a titok kagyló
jában azt h iszem  ugyanannak az em bernek a 
neve lapult. Azé, akinek a lábnyom ai, m int 
a hűség kötelékei, körös-körül tekerőztek a 
falak  m entén.

Egy szem közti tisztáson a friss hó alól fe 
ketén előbukkanó trágyarakások csillogtak, a 
fölöttük kavargó gőzben csonttollú madarak  
lebegtek, közöttük egy kutya sétálgatott. A  
közeli ház zsindelyfe leiéről hínárosan em el
kedett a füst; Severin  Spiridon már otthon  
volt.

Igen, közben fényes nappal lett, hétágra sü
tött a nap, indulhattam  az új m unkahelyem 
re. Látszott, hogy asszony van a házban, mert 
zubbonyom at, am elyet azóta is a helyettes ha
lottkém  gúnyájának nevezek, levegővel teli, 
künn a kerítésre akasztva találtam . Nin^s az 
a m egátalkodott szag. am it egy ilyen  göncből 
egy éjszaka alatt a hágó szele ki ne fújna.

CSÍKI LÁSZLÓ

T E  A M É L Y S É G E T  
A G O N D O L A T O K B A N  
K E R E S E D

Te a mélységet a gondolatokban keresed.
Ö a m élységet kurvákban véli feltalálni. 
Amaz gyónásokat hallgat, 
fivére véres zsigerekre vágja a szikét. 
Egyik barátom  oly mé’yre ásott önmagába, 
hogy kilyukadt végül és kifolyt, 
m ár csak bábgubó.

A szenvedélyek, a bűnök, a szerelmek,
a háborúk

ilyen furcsa alkalm akat kínálnak nektek. 
Ilyen helyzeteket terem tetek magatoknak. 
Én halkan  lebegek csak, nem érdekel, 
m ekkora u ta t kell megtennem, 
am íg leérek és elnyngszom a fenéken.
De süllyedek, egyre süllyedek,

az az igazság.

P U H A  K Ö R M E V  E L 
E G Y  G Y E R E K

P uha körm ével egy gyerek 
kipiszkált te t mből, m intha 
egy nagyobb testben lettem  volna 
éteri puskagolyó, 
és szabadultán és vértelenül, 
és m agam on kívül igazán 
a 1 m agasból néztem  
am int elesek,
összes húsom a fö 'd re  hull, 
akár levetett katonaruha.
És akkor azt m ondta: te velem vigy, 
m ert nem  vagy m ár te sem.

A H E L Y

1988. m árcius 28-án tem ették el 
Kolozsváron Vásárhelyi Géza köl
tőt. N egyvenkilenc évet élt.

Te, aki k iválni akartá l m inden áron, 
behá trá ltá l végül há t a sorba? — 
csakhogy m utasd: gyilkos a tartalom, 
mindegy s m indhiába könnyed a forma? —

álom s való közt, ja j, szabad az út, 
átszakad, m in t szénfal életből halálba — 
mély és meddő és csak gondolatnyi 
a szem ét a la tt a barátok ásta tárna?

Az ismerős sötétben látó szemmel, 
faltól falig botoltál elégszer — 
s m elyik jobb, ha egyként elveszejt: 
vont a rem ény, vagy űzött a kényszer? —

vagy a m ellednek nyomott kést 
kellett m agadba tövig benyomnod? — 
hogy végsőn végre kiáltson a száj, 
legalább holtában ragyogjon a homlok?

Lehet viselni harsány hatalom 
s ném a sokaság nyom ását egy szíven, 
m ások bűnét m agadon torolni, 
és felm utatn i egy másik semmiben?

A lassú pusztulás, a módszeres, 
a rendszeres, a törvényes, való: 
csak lassú, módszeres, rendszeres, 
törvényes pusztulással lesz kimondható?

Hogy hangzik ez a halál magyarul?
Ezt neked kellett volna még, 
ism erőjeként, doktor, elmondanod — 
és most m ásokra hagytad hűlt helyét.

Ö M Ö D I  B A L L A D A

Most nincsen bűnöm , és társam  sincs ezért. 
Jó cinkosaim, hova m erre vagytok?
Egymás szemébe kenhetnénk a vért, 
am it titokban egyikünk fakasztott, 
m ásnap egym ásnak vallanánk be önként, 
egy sötét szobában velünk mi történt.

A lopott holm it kézről kézre adjuk, 
nem  tudva végül, kié s ki rabolta — 
a károsu lt rí, a magányos vad fut, 
de egym ást tépi boldogan a horda.
Nincs egyedül a bűnre képes állat, 
áldozatában bár, tá rsra  találhat.

A m eglopott csak  más kárából élhet, 
am az szintén zsarolt vagyont örökölt, 
a gazda m ás csak, ugyanaz a bérlet, 
ekkora volt, és nem lesz nagyobb a föld — 
s am it terem tettünk , nyomban felzabáljuk, 
de együtt á iljuk  körül azt a vályút.

Osztozni a sápon, pénzen, asszonyon, 
jogként elfogadni m éltatlan kegyet: 
m egtanított régtől hivatal, rokon, 
m egnyugtatott cinkos felsőbb rendelet — 
Torlódva, m arva zsíros tömkelegben, 
iiem érhető soha senki tetten.
Herceg, érted: a közös vétek megvéd, 
hogyha a bandánk  egy m ásikat kifoszt, 
megvesztegeti a józan szerencsét, 
meg já tszhat ja  m indig aTiyerö pirost. 
Fonákját m uta tva  forog az élet, 
bűnnel érezni csak a teljességet.
Herceg! Ezeknek gyöngeség a jóság, 
ostoba gyáva, ki csöndes, nem csábos, 
je llem hibás a szegény, aki sorsát 
nem  igazítja most ehhez, majd ahhoz, 
a köz o ltá rán  v ért vagy szót nem áldoz. 
Legfőbb bűnös az árta tlan  magányos.

L E V É L  A K A R Á C S O N Y I  
S Z E R E I ’ É T R Ő L  
(az erdőn tú lra)

M ilyen rosszul szeretnek benneteket
akik titeket ne::) gyűlölnek,
m ert m indenki m ást gyűlölnek szeretőitek.
M indenki más gyűlöli őket ekként, 
és ti sem szerelitek i  rosszul szeretőket. 
Ellenségetek legalább igazi, 
övé vagytok így azonmód.
M ert övé vagytok: ellenségetek.
Veletek nem lehet ő maga, 
önm aga szeretője, m int ti nélküle.
H ullá ictok  igaz lesz általa s vele, 
de kétséges a gyűlölő remény, 
m ert nem ta rt meg benneteket sem, 
ha m ásokat elveszejt a szeretet.
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Visszajárok ide,
néha sűrűn, 
néha ritkán

nek is joga van. Nem kire- 
keszíeni akarom  a mai tö rek
véseket. Inkább  ezek ak a r
ják  kirekeszteni az összes 
többit. Példáu l Rékassi Csa-

az agresszivitás mennyisége 
eltúlzott.

—• K épeit nézve meglepő a 
színek, a vonalak, az összha
tás líraisága. Hogyan éri el

Egy ha jdan i k iállítási pros
pektus szerin t 1948. m ájus 
28 —• jún iu s 6. között voit 
m egtekinthető  Tordán a „ha
ladó m űvészek kiállítás:!". 
Ism étlem , Tordán, ahol mű- 
; vészem bernek gyökeret e- 
'reszlenie soha nem  sikerült. 
Vagy ha igen, félig-m eddig 
m űvészetének árán. A k iá llí
tás tö rtén e té t nem  ism erem , 
s így eldönteni sem tudom , 
hogy a város nekibuzdulása, 
vagy a k iá llítók  ki sírulkozási 
igénye h ív ta  életre az ese
m ényt. S hogy esem ény volt-e 
egyáltalán?

Az akkori kiállítók  egyike 
azóta já r ja  a világvárosok ki- 
áilitó term eii. É p .lgeu , viszi 
m agával azt a világot, am it 
k ritikusa i a béke, a harm ó
n ia v ilágának  neveznek. „ . . . .  
A rnold festő, hogy ne érje  
gyengéd le lkét semmi sére
lem, há t elálm odott m agának 
és nekünk  is egy olyan vi
lágot, ahol m inden m egtörtén
het és m indennek az ellenke
zője is a szépen- hivő em ber
r e l . . .  Nagyon m egtan ít va
lam ire m inket' ez a varázsló 
grafikus: hogy van értelm e 
az álm oknak  . . . “ — írja  róla 
B álin t Endre. K. Kovalovsz- 
ky M árta pedig a követke
zőket: „Gross tiszta és o tt
honos vonalaiból m in t vég
telen  fonálból, úgy horgolja 
be a síkot, fölfejthetetlen , ki
bogozhatatlan, k im eríthete t
len változatokban  ontva a 
m in tá k a t . .  . tú lcsordulva ön
nön határaikon , béfonva las
san, szelíd állhatatossággal az 
egész világot. Befonva, meg
bűvölve és á tváltozta tva, m ert 
ahhoz is van erejük, hogv 
m ikrokozm oszuk paradicsom i 
á rta tlan ság á t m indenre k ite r
jessz ’k. A bűvölés eszközei a 
színek is, a  vörös, az encián 
vagy a vizzöüb m elyek — 
m in t egykor Kosztolányi szí
nes tin tá i, vagy m int sz nes 
üvegcserép, am elyen á t a 
gyerm ek nézi ám ulva a jól 
ism ert tá rg y ak at — a legpre
cízebb valóságot, a legkonk
rétabb  részletet is a varázs
lat, a költészet, az álm ok szfé
rá jába  csúszta tják  át . . .“

— K ezdjük ta lán  azzal a 
beszélgetésünket, hogy Tor
dán szü letett Gross Arnold.

— Igen, s m ondhatnám , 
hogy ez m eghatározó volt. 
E m lékképeket rajzo ltam  réz
karcon Tordáról. G azda? a 
m otívum anyag. M ert itt  ösz- 
szejártak  em berek, családok, 
akkor e k ?  jó közösségi élet. 
folyt. 1940-ig itt éltünk. És 
ez m inden gyereknél rögző
dik. Volt e?y nagvon jó  fény
képész, Csíki, k ijá rt ‘ festeni, 
v-zfestm ényeket készített, o- 
lajet. Én is mellé ültem , a 
bátyám  is. Én is rajzo ltam  
akkor. S a sok kis apró  ház, 
a kis utcák. Ezekről ír ta  Szé
kely János, aki nagyon ked
ves iróem ber, s ak it édesa- 
nnm tan íto tt rajzolni Torcián. 
hogy m ilyen kam illa illa tuk  
volt. És a családi biztonsá
got jelentő  légkör a kis h á 
zakban. Ez volt az> első él
ményem. Meg egy-két régi 
barát, és a. m ondhatnám , 
nosztalgikus helyzet. Torda 
nagvon szép város. Nem a 
gyárkém ények a füsttel, nem 
* blokkok, de a belső m ag
va a városnak  nagyon szén. 
A kis házakkal. Ez bizony 
m ind szép em lék.

_ — Torda és BudaDost kö
zön- vop  m ás állom ás is az 
életében*’

— N agyvárad. 40-től 47-ig 
N agvvára ’on laktam  a szü
leimnél. isko lába ott jártam . 
Igaz. hogv nem  voltam  a 
legjobb tanuló. M ondták a 
tanáraim  apám nak, hogy csi
náljon velem  valam it. ' Nem 
nagyon já rok  be az iskolá
ba s ha bejárok, nem  ta n u 
lok. fa v v itt át aoám  ére ttsé
gi elő tt Budapestre, ahol fel
vettek  az iparm űvészeti fő
iskolára érettségi nélkül is. 
Váradon édesnoám  m int fe s 
tő dolgozott, akkor én is víz- 
festm ényeket készítettem . 
P estre úgy m entem  át. hogy 
elé? nagy rajz tudással ren 
delkeztem , s valószínűleg ezt 
vették  észre a felvételi vizs
gán.

M éltatni elism eréssel 
nyilatkoznak az ö n  képeiről. 
Ezért kérdezem , hogv hogvan 
viszonyul a művésze* i h a 
gyományokhoz, a ko rtárs tö
rekvésekhez?

— M indenki a m aga m ód
ján igazolja, m agyarázza azt, 
am it csinál. Nem azt m on
dom. hogy konzervatív. de 
m indenképpen hagyom ányőr-

zöbb az, am it én végzek. És 
úgy látom , hogy ez kell. ’56- 
ban volt az első kiállításom  
Budapesten, ’65-ben voltam  
először Róm ában, s azóta öt
vennél több kiállításom  volt 
Nyugaton. Japánban , F innor
szágban, Svédországban, O- 
Iaszországban, Görögország
ban, N ém etországban, A ngliá
ban. S nálunk  is otthon meg
nyílt a lehetőség az egyéni k i
állításokra, az országban vol
tam  m indenütt. A nnyiban va
gyok sikeres, hogy ritkán  fo r
dul elő, hogy valakitől m in
dent m egvásároljanak. Én eb 
ben a helyzetben vagyok.

Hogy m it csinálok? Festő 
is, grafikus is vagyok. Dü
rert, a rézmetszőt, R em brand
tot a rézkarcaival én ma is 
elsőosztályú m inőségnek ta r 
tom. Én nem fordultam  el a 
reálisnak nevezhető világtól. 
K öndör Béla, aki figurálisán 
ábrázolt, em berábrázoló volt, 
s a tragikum ot ragad ta meg, 
egy kiállí ásom m egnyitása
kor úgy fogalm azott, hogy ő 
mindig irigyelte azt a v ilá 
got, am it én vissza tud tam  hoz
ni, m ert megvan benne a bá

ba nagyon n :g y  m üvésztehet- 
ség, három  éve h a lt meg, 
vagy Szabó V ladim ir, m int 
rajzol ómü Vész nagyon jó 
m ester. És nem  akarnak  ró 
luk beszélni. A rról, hogy 
volt ilyen, és még m a is 
van ilyen. Inkább  a nonfigu
ratív , nagy deszkákat, elgörbí
te tt vasakat, am it az em ber 
eldobálva is lá t éppen ele
get, azokat viszik be a nagy, 
hivatalosan tám ogatott k iá l
lító helyiségekbe, s azokat a- 
nalizálják , m agyarázzák, s 
m ondják, hogy ez most a 
m odern. Nem mondom, hogy 
ez m ind álm űvészet. Viszont 
t a n  olyan levelem, am it mai 
művész ir t társának, s abban 
az is benne van, hogy m ár 
nem érdem es sem m it csinál
ni, m ert az em berek nem  ér
tenek a m űvészethez, s b á r
mivel meg lehet őket etetni.

— Törvényszerűnek érzi 
azt, hogy egy-egy kor előny
ben részesít egy látásm ódot, 
törekvést, a többit pedig p e 
rifé riá ra  szorítja?

— Ha m ost a rra  gondolok, 
hogy néhány évtizeddel eze
lő tt ' hány  ku ltu rá lis m inősé
get, objektum ot tün te ttek  el, 
hogy az érték  szerin t ne .lóg
janak  ki a sorból, s ma m ár 
van adat arról, hogy m ekko
ra  ezeknek a szama, akkor 
nem  érzem  azt, hogy a hely
zet rosszabb lenne. Csak más. 
V alam ennyire finom odott a 
módszer, a helyzet. S fe lté te
lezem, hogy még javuln i fog. 
M ert a képzőm űvészet is a

ezt a hatást?
—• Semmi különöset nem  

tudnék  m ondani. R em brandt 
óta a rézkarc nem  változó t. 
Én csupán egy nehezebb, fá 
rasztóbb m egoldását alkalm a
zom. M inden nyom atot m ás 
színben, színösszeállításban 
tpdok fölfestékezni. és ezáltal 
meglepőért- rfiá'-tt is kapok eb 
ből az összeállításból, m in t 
am ilyen egy fekete-fehér len 
ne. Ez nem csak rézkarc, a n 
nál gazdagabb, egy m onotípia 
hatásá t kelti. Egyedinek szá
mit, m ert olyan színű csak 
egy van. Egyébként nem  m et
szem, hanem  savval m aratom . 
S nagyítóval dolgozom, te r
mészetesen. A legutolsó k i
állításom on vagy ha t világító 
képem  is volt. Ezek rosszm á
jban  szólva a giccs h a tá rá t 
súroló obzssk. S készítettem  
vizfestm ényt, linóm etszeteket 
is, s sokm inden mást. R a j
zoltam  ceruzával.

— G yakran van alkalm a 
találkozni a közönséggel?

— Most volt k ilállításom  
Debrecenben, s m egdöbben
tem, hogy hányán nézték 
meg. Van egy nagyon jó  b a 
rátom , Gajzágó Sándor, aki 
biblikus tém ákat fest és r a j 
zol. Vele m ár a tizenkettedik  
kiállításom  volt Zalaegersze
gen. O tt is nagy vo lt az é r
deklődés. Úgy látom , ez az 
érdck’cd ís  igazol engem. Nem 
akarom  értelm ezni ezt a 
helyzetet. Azonban a h iv a ta 
los, k incstárinak  nevezhető 
k ritika  elfordul ettől a szo

Gross A rnold g rafikája (részlet)

kesség. öröm m el nézte a 
karcaim at, rosszkedvét gyó
gyították örökké. Többször el
m ondjam  m ostanában, hogy 
itt Kassák, Moholy-Nagy meg 
a többiek u tán  agresszív a 
form a. Nem is tartom  fon
tosnak, hogy m üveim et k iá l
lításon bem utassák. Ez a vé
leményem. Azt is m ertem  
m ár m ondani, hogy ilyen kör
nyezetben a terem őrök ve
szélyességi pótlékot érdem el
nének, m int a röntgennel dol
gozók.

Folytassam  egy hasonlattal. 
Ha valaki elviszi orvoshoz a 
gyerekét, s a doktor bácsi a 
gyerek térdén keresi a sze
mét, akkor a szülő keres egy 
olyan orvost, aki jobban is
meri a m esterségét. Vagy ha 
valakinek az asztala törik  el, 
olyan m esterre van szüksé
ge, aki meg tud ja  javítani. 
Ugyanígy van ez a m űvészet
ben, a képzőművészetben is, 
az em berábrázolástól kezdve 
sok m indent mesterségsze- 
rüen kel! tudni. S ezeket az 
ism ereteket tanítani kellene 
most is. M ert itt van pél
dául a „perform ance — m ű
vészet“. Ha valaki két desz
kát összeragaszt s még össze 
is mázolja, ahogy a főiskolán 
tanulta , szerintem  nem biztos, 
hogy jó úton halad. Elég csak 
azt mondanom , hogy a csa
ládi házban most is ugyan
úgy van hálószoba, társalgó, 
gyerekszoba, s nemi biztos, 
hogy a leghelyesebb, ha ott 
a fa lra  egy ilyen alkotást 
tesznek ki. A tv -t nézve is 
gyakran érzem, hogy nem  csak 
ezt a képzőm űvészetet kelle
ne népszerűsíteni, hanem  a 
hagyom ányosat, illetve annak  
mai fo ly ta tását is. M ert van 
folytatása. S a választáshoz 
a m űvésznek is, a közönség

piacgazdaság törvénye, a ke
resle t-k ínála t alap ján  fog 
alakulni. Lesznek olyan trü k 
kök bizonyára, am elyekkel 
pénzhez lehet ju tn i, de ez a 
fa jta  kiválasztódás előbb- 
utóbb jó irány t fog megerő
síteni. Most az am erikai non
figuratív  vonulat érvényesül, 
de ez olyan, m in t a d iv a t El 
fog m úlni, más jön m ajd he
lyette. A képz jm üvészetben 
is sok m inden divat szerint 
alakúi.

—■ S h a  a  közönség választ
h a t . . .

— Még nem  választhat. Aki 
kilóg a sorból, az nem kerül 
kiállításra. Engem például 
nem tesznek közéjük. Ez most 
nem panasz, sőt örülök is ne
ki, hogy így van. Kilógnék a 
sorból azok között, ak ik  két 
foltot összefestenek. Esetleg 
csak egy foltot s más semmit. 
Vagy ahol csak egy neoncső 
világit, s ha az egy kicsit 
görbe, akkor az m ár m űtárgy.

A közönségét mindig is 
vezették. De hány  olyan mű 
született, am it még d 'jaz tak  
is, s u tána  feledésbe m erült, 
lén úgy hiszem, hogy a kép
zőművészet is, m in t m ikor 
valaki szép sim ára lefest egy 
fa la t vagy egy ajtó t, valak i
nek kell hogy használjon. 
M int a gyógyszerész, aki a 
gyógyszerével em bereket gyó
gyít s nem megbetegíti őket. 
Remélem, hogy a ku ltú rában  
is ez lesz a helyzet előbb- 
utóbb. Ha m ár m indenki tele 
van feszültségekkel, az utcán, 
az alu ljáróban , a  lakásom ban 
a falon nem agresszivitást su
galló form ákat akarok látni. 
Vagy az se a legszerencsé
sebb, hogy a tv-ben ak á r
hány csatornát nyitok ki, á l
landóan pisztolyokat, szörnye
ket látok. Jó, hogy van, de

ciális f igu ra tív  művészettől. 
Engem a közönség, annak  a 
ku ltu rá ltabb  rétege keres és 
vásárol.

— A kiállításokon kívül 
nyílik-e lehetőség a közön
séggel való találkozásra?

— Igen. Van olyan, hogy 
tízezer, húszezer, tizenötezer, 
három ezer példányban sok
szorosítják képeim et. Most a 
MÁV nyom ott ki egy n ap 
tárt, olyan képeim szerepel
nek benne, am elyeken v a la
hol előfordul a mozdony. 
Vagy je len t meg olyan is, 
hogy em lékversek, párosítva 
az én grafikáim m al. Aztán 
Adamis A nnával, aki inkább 
táncdalszöveg íróként ism ert, 
közösen készítettünk egy a l
bumot. Most je len t meg a 
piacon egy verseskönyv, am i
nek az a címe, hogy Egyetlen  
verseink. Egy-egy élő, idős 
vagy fiatal költő választha
to tt egy verset a sajátjaiból, 
s egyet a világirodalom ból. 
Ennek a borító ján  az én 
grafikám  van. Hogy m ond
jam , fogyóáru az, am it én 
készítek.

— Volna-e kedve egyszer 
képekkel együtt átjönni Ro
mániába'?

— H át igen. Részemről 
ennek akadálya nincs. Sőt, 
boldogan. Egyébként is visz- 
szajárok ide, néha sűrűn, né
ha ritkán . Nekem  kell az, 
hogy nézzem ezeket a háza
kat.

Lejegyezte KESZEG VILMOS

ARGOSZTÖL — ZÁGRÁBIG

A kacsaniki ütközet 1689. december 22-én volt. A r- 
senie Csárnojevics pá triárka  a császáriak eme veresége 
után  felism erte, hogy ham arosan ú jra visszajönnek a 
törökök. Tíz m álhás lóra felrakatta  legértékesebb kegy
tárgyait és saját nem jelentéktelen  vagyonkáját, és el
indult Belgrád felé. Útközben fosztogató m artalócok is 
m egtám adták, de hogy a tám adók szerbek voltak-e 
vagy törökök, az máig vitás. Azt sem tudni pontosan, 
hogy a pátriárka m ikor érkezett meg Belgrádija. Bá- 
deni Lajosnak, a császári hadak fővezérének em lékira
ta, am elyben sürgette a Duna-Száva vonalra való visz- 
szavonulást, 1690. február 6-án k e l t . . .  Lipót császár 
első levele, m elyet a pátriárkához címzett, április 6- 
ról keltezett. Ez tulajdonképpen felhívás volt, m ely
ben a császár és k irály „lángszavakkal szólítja fel a 
szerbeket, hogy a közös ellenség ellen fegyvert fog
janak s a török járom  alól m agukat felszabadítni töre
kedjenek“ . . .  A török ellentám adása Szkopje körze
téből indult és igen gyorsan haladt észak felé. 1690. 
augusztus 21-én Lipót ném et-róm ai császár teljesíte tte  
Arsenie pátriárka kérelm ét;, szeptember 8aán a törö
kök visszafoglalják Nis várát; október 8-án m ár Belg
rád  alatt vannak. Közben a török sereg jobb szárnyán 
vonuló Thököly Im re átkel a Déli Kárpátok já rh a ta t
lannak vélt gerincén és váratlanul megjelenik az E r
délyben állomásozó császári sereg hátában. A zernyes- 
ti ütközetben elesett Teleki M ihály kancellár, a csá
szári sereg vezére, Heissler tábornok pedig fogságba 
esett. Bádeni Lajos császári főparancsnok igen kényes 
kérdésben kell' hogy döntsön: mi a fontosabb — Belg
rád vagy Erdély? Válaszát ism erjük: sorsára hagyta 
Belgrádot és Thököly ellen vonult, akit közben az er
délyi rendek fejedelem m é választottak; így mire a bá
deni őrgróf október 25-én kiszorította Thököly csapa
tait Erdélyből, Viddin és Belgrád már újra török ké
zen volt. (Hosszú vándorlás, 1990.)

Nem tudni, hogy itt fél óra m úlva mi lesz — mond
ja egy asszony. •—- M ár bem ehetünk a városba. Állí
tólag nincsenek barikádok. M egjelent a hadsereg. P iac
ra  kellene menni, de nem m erünk, mert felgyújtottak 
ott néhány kioszkot. Azt mesélik, hogy autóból az á- 
rusok közé lőttek. Senki sem tudja, mi az igazság. 
M indenki fél a másiktól. Lehet, hogy bejutunk a vá
rosba, de nem  biztos, hogy haza is. No meg nem biz
tos, hogy élve. Sortüzet adnak le időközönként, bárkit 
eltalálhatnak. Szerbet is horvátot is, magyart is. Sen
kinek a hom lokán nem írja, hogy milyen nemzetisé
gű. Bárki lövöldözzék is, egy biztos, nem beszámítha
tó. Az utcán m indenféle em ber megfordul. Lehlet, hogy 
egyik is, m ásik is a sajá t fa jtá já t lövi agyon. A ren 
dőrség tehetetlen  a civil fegyveresekkel szemben, a 
katonaság most érkezett. Az anarchia meg egvre na
gyobb. (Ólomkenyénen, 1991. m ájus 17.)

A mi sorsunk úgy alakult, hogy 1944-ben egy hi
deg, téli napon berontott a házunkba négy vagyi öt 
fegyveres alak, ráord íto ttak  anyám ra (apám nem volt 
otthon, katona volt), három  perc alatt hagyjuk el a la
kást és m enjünk az utcára. Ekkor négyen voltunk test
vérek, aíz öcsém karonüfö csecsemő volt, én voltam a 
legidősebb, 6 éves. Még az éjjel marhavagonokba rak 
tak  m inket, erre is emlékszem, nagyon hosszú sor volt 
az utcán, az összles m agyar. Ezután lágerbe vittek J á 
rókra. O tt voltunk, ha jól emlékszem, 9 hónapig. Na, 
itt aztán hulltak  az emberek, m int a legyek. Anyámék 
úgy mondták, több m int a fele meghalt. Lovas kocsi
val hordták ki a halo ttakat egy dögkútba. Teljesen só 
nélküli kukoricakását adtak enni. Sem szappan, sem 
víz nem volt, a tetvek ettek  minket. Mi úgy éltük túl, 
hogy volt egy nagynénénk, ő éjjelenként kiszökött a 
határba krum plit, sárgarépát lopni (. . .) 1944. októbe
rében Zsablyán laktam . 25-én délután négykor száLl- 
ták  meg a partizánok a falut. Fekete Pétert nvomban 
elfogták, a községháza előtt egy eperfára felakasztot
ták, két napig lógni hagyták köziszonyatra. Fekete 
hétgyerm ekes földműves volt. A partizánok ráfogták, 
hogy a esendőrséggel együttm űködött. Kereskedésem 
volt, engem még aznap a hatóságok letartóztattak. A 
községi fogdába zártak. Ezután m indennap 20—30 em
bert löktek mellém, akiket mindig éjjel hallgattak ki 
és kínoztak meg. Fekete P éter testvérét kegyetlen kín
zásnak vetették  alá. Elmondta, hogy öccsének heréjét 
dróthurokkal hátrahúzták, s kalapáccsal verték szét. 
A hullákat szekéren v ittük  a temetőbe. Nekem is kel
le tt sírokat ásni, 8 m éter hosszú, 4 m éter széles, 2 mé
ternél m élyebb gödröket ástunk. Egy-egy ilyen sírba 
14 szekér hullát, tehát 150 em bert tem ettünk. Kife
le m enet a hullákra rá  kelle tt feküdnöm, különben 
lelőttek vo'na. A hullák közt 13—14 éves diákok is 
voltak. A m eztelere vetkőztete tt áldozatokat géppisz
tollyal végezték ki . . . Zsablyán négy tömegsírról tu 
dok (. . .) Öcsémet, Bandit vasárnap vitték el, s a 
községháza udvarán végezték ki. Vele együtt végez
ték ki a Fekete családot, az apát és a fiukat, együtt, 
életkoruk szerinti sorban Jánost, Sándort, Ferit s a 
kisebbeket is mind. A Bűn családból és a Gosztonyi 

'-’bú’ is mind a férfinem en lévőket. De akkor Hagy- 
-  '-ni + <*) '•T^hndszájú volt világéletében.

''■■Aníiivii Bácskában.)
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Kodály szellemi háza
Kecskeméten

„H a Tótfalusi o tt m arad  
A m szterdam ban, m a tán  az 
E lzervírek, A ldusok közt em 
legeti a  m üveit világ. Hogy 
hazajö tt: még m üveit m agya
rok  sem igen tudnak  felőle. 
R ánk m égis értékesebb szo
m orú, csonka élete, m in t le tt 
volna végig ragyogó külföldi 
pályafutása. Egyéni élete 
tönkrem ent, m u n k á já t nem  
végezhette be. De áldozatá
nak  fü stje  az égre csap és 
századokra m utat irán y t az 
igaz ú t felé.“ K odály szavai 
fyíisztótfalusi Kis Miklós 
„M entségének“ ism ertetéséből.

K odályról akarva írni, szü
lővárosáról, K ecskem étről és a 
kecskem éti zeneéletről, úgy 
gondoltam  m éltónak, hogy 
egy kodályi gondolattal kezd
jem  el írásom at, m égpedig 
egy ta lá lom ra kiválaszto tt 
m ottóval. H add lám, ha fel
ütöm  „A zene m indenkié“ kö
tetet, m elyik  az az első, b a l
oldali m ondat, am elyik a sze
membe ötlik. És íme, a fent 
idézett m ondatsor bukkan t 
elém  a 75-ik oldalon. K odály 
írásait, zenéjét ma m ár b ib 
liakén t vehetjük  kezünkbe, 
fo rd íth a tju k  feléje lélekhalló  
fülünket. H ittem  és hiszek 
béínne, hogy bárhol is o lva
sunk bele szavaiba, gondo
lataiba, o tt igei kinyilatkoz- 
lgtásban lesz részünk. A kö-

—

vetkező, 76-ik oldal első m on
datai is ezt sugallm azzák: 
„Az óvoda nem ze.nevelő h i
vatása: a tuda ta la tti m agyar
ság alapköveit lerakni. A 
m agyar m űveltség épületének 
m integy fö ldalatti a lapfala it 
m egépíteni. Ezek szilárdságá
tól függ az épület tartóssága.1 
Zenéjét hallgatva a K alevala 
V ejnem öjnen-képe ju t e- 
szünkbe: „Játszott V ejnem öj- 
nen ujja , /  H arsogott a hár-, 
fa  hú rja , /  Hegy-völgy zen
gett, szikla rengett, /  M ind a 
szirtek menydörögiek, /  H a
bokon kövek görögtek, /  A 
fenyérel: vízben úsztak, /  
Fenyőfák is vígadoztak, /  
Mezőn tüskök táncot rop tak .“ 

Nem véletlen, hogy Kodály 
a K alevalából éppen ezt a 
részletet zenésítette meg a 
gyönyörűszép „Vejnem öjnerv 
m uzsiká lóban . És az sem vé-j£ 
letlen, hogy a pom pás kiálli-si 
tású K ecskem éti vásárfia  — 
Souvenir from  K ecskem ét cí-> 
mü lemezen (Hungaroton 
SLPX 12886) a kecskem éti, 
városháza kedves csengésűi 
harang játéka u tán  („Kecsme-i 
m ét is k iá llítja  nyalka ver- : 
b u n k já t .;..“ c. dallam ) ép
pen a „V ejnem öjnen m uzsi
k á l“ hangjai csendülnek fel* 
a kecskem éti Kodály Zoltán  
É nek-Zenei Általános iskola  
G yerm ekkarának  előadásában

(vez. Sípos Erzsébet, zong. 
Radványi M ária). A soron- 
következő Hegyi éjszakák  
No. 1 nö ikara és a Norvég  
leányok  vegyeskórusa u tán  a 
Széke ly  keserves  című kó rus
m üve hangjai csendülnek fel. 
Az im pozáns előadói appa 
rá tu s: Zenetagozatos G im ná
zium  Leánykara  (vez. P ár- 
dányi Judit), Pedagógus É- 
nekkar  (vez. Erdei Péter), 
K odály Zoltán Zenem űvészeti 
Szakközépiskola Vegyeskara  
(vez. Kis K atalin). Ez utóbbi 
a 114. genfi z so ltá r t ' szólal
ta tja  meg Szenczi M olnár A l
bert szövegfordításával, R é
vész László jr. orgonakísére
tével.

A lemez m ásodik oldala a 
kecskem éti nagytem plom  h a

rangszavával kezdődik, m ajd 
a kecskem éti Régi Zene E- 
gyiitícs  előadásában a lőcsei 
virginál-könyvből csendül fel 
m uzsika (művészeti vezető: 
P álinkás Albert). A Peregi 
verbunkot Maczák János k la
rinéton és H argitai Im re 
zongorán játssza. (Az együt
tesek, előadók fényképét, né
hány  szavas bem utatását a 
13 oldalas lem ezkísérö füzet 
tartalm azza, rem ek grafikai 
kivitelezésben). A népdalsoro
zatot a Sze'eczki testvérek. 
Bársony M ihály (tekerölant), 
a Nyóir lőrinci Pávakör (ve
zető: Rácz A ttilám ), a Hege
dűs Együttes  (Fari János, 
Oláh Lajos, Kovács László) 
szó laltatják  meg.

Örömmel és csodálkozva

hallgatom  új lem ezem et; eny- 
nyi m indent tud  Kecskem ét 
„k iá llítan i“ zenei életéből, 
ilyen sokféle együttese van, 
ilyen színes, gazdag zenei 
é 'e te?  És még nem  is szülöt
tünk  a Kecskem ét nevét a vi
lágban szertevivő nagyhírű 
zenei intézm ényről, a Kodály  
Z o l t á n  Z e n e p e d a g ó g i a i  I n t é 
z ő i r ő l .  a kodályi szellemiség 
házáról. Ami W agner zené
jének B ayreuth, az a ko
dályi v ilágnak Kecskem ét; 
vagyis otthon, hazatérés. A 
m uzsikus, ha teheti, e lzarán
dokol egyszer é le  ében Salz
burgba — M ozarthoz,; Becsbe
— Beethovenhez, B avreuihba
— W agnerhez 1 és most már 
évek óta jönnek  a világ 
m inden tá járó l a kodályi 
szellemiség irán t érdeklődök 
Kecskem étre; K odály városá
ba. Maga a város is gyönyö- 
rűszep. Szélesen elterülő, m int 
az alföldi városok, színes cse
réptetői v illan tják  a napsu
garakat, im pozáns nagytem p
loma és m eghitt bcnscisíaü. 
sokféle valláshoz tartozó 
tem plom szentélyei, szép szob
rai, árnyas park ja i m eghitt 
légkörrel veszik körül a tá 
volról érkezett vendéget. Ez 
a meghittség, barátságos egy
szerűség, a gondolatok, é r 
zelmek tisztasága veszi körül 
a K odály-In.ézet látogatóját 
is. A ferencesrendi kolostor
ból m odern eszközökkel: a 
kerengő b o ltha jtásait fedő bel
ga üveglapokkal és régi p a 
raszti, kézifaragású bútorok 
em lékét időző berendezésével, 
m élybarna és vakítóan fehér 
Szeneivel, a  m indenfelé p i
rosló m uskátlival, az épület- 
négyszöggel körbezárt udva
ron magasodó, kozm ikus vi
lágm indenséggé gömbölyödö 
egyetlen zöld lom bkorona halk  
zizegésével, a m indenfelől 
felhangzó muzsikaszóval ú j
já  varázsolt épület m ár nem

is valóság, inkább egy szép 
álom: a muzsika álm odik  ön
magáról. És szól a zené 
m indenünnen, átlengi álm ain
kat is, az emeleten vég ighú l 
ződó vendégszobák lakóinak  
álm át, a japán, am erikai, 
ausztráliai vagy éppen ko
lozsvári vendegek lelkét, szel
lemét. Az iu.ezet , évközben 
nemzetközi zenei — K odály- 
módazertnni — továbbképző
ként működik, kétévenként 
nyári kurzust szervez a Ko- 
dály-zene, -módszertan irán t 
érdeklődőknek. Ez évben Ko
lozsvárról, Kérpá ttjáró l is 
voltak ösztöndíjasai. K odály 
„csodákéinak" nevezi az e r
délyi n pzenét, de im m ár cso
dákul a kodályi szellemiség 
is: ú jra  és újra meg kell hogy 
m ártózzunk benne. Erdei Pé-- 
ter igazgató, j; It.zés M ihály 
megbízott idltgaló és a ta-, 
nári k ar meleg szeretet el, se -  
gitőkészséggel fogad m inden 
érdeklődőt’ és tám ogat min-, 
den kérést, kezdeményezést, í 
am ely a kodályi szellem iség
hez kapcsolódik. K odály” Zol
tánná szavaival: „É le.m üvet 
folytatni nem lehet — tu d 
juk  —, de annak szellem ében 
Xovább küzdi ti a , még el 
nem ért célokért, em beri és 
művészi ért >k"k kibon okoz
ta 'ásáért. megbecsüléséért: o- 
lyan feladat, am ely méltó 
Kodályhoz, és méltó azokhoz, 
akik e küzdelem terhét, a 
»kodályi örökséget« vállukra  
vették .“

Kívánjuk, hogy mind töb
ben és többen leljenek o tt
honra Kodály szellemi házá
ban, hogy a K alevala szár
nyas szavaival: „K apcsoljuk 
most kezünket egybe, fogas 
u jjunk  fogjuk össze, / úgv 
dalolgassuk danánkat, éne
keljünk ékes verset: /  fia ta
lok figyelhessék, tudnivágyók 
tanulhassák!“

TERÉNYI EDE

OPERAESZTÉTIKÁK

Játék a szöveggel
Az Ördögváltozás Csíkban  

csélekm ény-sorának belső ívét 
■a szerkezet epizód-lánca a l
ko tja: a) elő játék  (a régi ö r
dög e lsiratása, az új kineve
zése, m egjelenése és ta lá lko
zása a székely em berrel); b) a 
agyónás (a bűnös vágy-beval
lás — „szeretem  a m enyecské
ket“ —, penitencia, az ördög 
pedig  m ár tud ja , hogyan k í
sértsen); c) kocsm ában (az 
ördög első kísértése: a  kocs- 
m árosné a m ásik  szobába in- 
y itá lja  a székelyt: „ jaj, nem  
tudom , mi lele, de szeressen 
kend, ahogy győzi“, közben az 
ördög irigykedve leskelődik); 
d) a székely em ber házában 
fáz ördög m ásodik kísértése, 
míg az em ber bo rért já r, fe
lesége az ördöggel szerelm es
kedik); e) a bosszú (a lesel
kedő székely m egtudja, hogy 
felszarvazták; borozás u tán  
elk íséri az ördögöt s nagy r a 
vaszul a p a tak  jeges vizébe 
u g ra tja ; oda is fagy, o tt is 
hal meg . .  . v isszatér az elő
já té k  sirató -paród ia m otívu
ma).

Zenei m egform álásukban a 
m ozzanatok fo lyam attá szer
vezése hídszerkezetre  em lé
keztet. De míg ott a központi 
helyre egyetlen esem ény ke
rü l, itt  a  3. és 4. epizód 
együttesen válnak  feszültség- 
keltőkké s ezáltal sajátos, le
begő kulm inációt hoznak lé t
re. A kétszeri kísértés tu la j
donképpen a kísértés és a 
pó ru ljá rás  kettős élm ényét 
sűríti egybe. De ez a feldúsí
to tt közép  a széleket is kö
zelebb hozza egym áshoz: a 
bünbánással teli és vágytól 
szabadulni akaró  kezdetet, va
lam in t a csalafin ta  bosszú 
lebonyolítását hordozó véget.
A  hídszerkezetből ily módon 
kiem elkedő nagy három tagú
ság érzelm i logikája a zenei 
v iszonyterem tés algoritm usá
ra  rím el; az előkészítésre — 
feszültségre — oldásra. A cse
lekm énysor és a zenei szer
kesztés-rend egyenértékűvé 
válik. S ebben az egyenérté
kűségben a tréfa mögé b ú j
ta to tt in tés kom olykodó-m o
solygása a lebegö-hullám zó fe
szültséget, ezt a zenévé mó
dolt hum ort pontosan azzá 
teszi, am i szerzőik szándéká
ban á llo tt; a mesék szürrea
lista b irodalm ában végzett 
érzelem -kísérletté. Am a  k í
sérlet p ró b á ja  a „m int ha 
m egtörtén t“ képzeleti v ilágát 
a  „bizony m egtörtén t“ vagy 
a , iíjy AörtéCne'1' "Váló- ’ ;
ságos v ilágának  kijelentő, il
le tve feltételes m ódjával ve
ti össze. A k .s ír le t és a p ró
ba szakaszai pedig állandóan 
v á lto g a tják  egym ást: hol az 

átv ite l folytonosságát tükrözik 
m etaforikusán, hol az á tv á l

tozás m egszakitottságát je l
zik m etam orfózisokban.

Ebben a villódzó váltoga- , 
fásban a valós és a vélt va
lós szakaszai között az á tvá l
tozás általánosító  ere jé t a ke
retm otívum  teszi igazán élő
vé: m egjelenéseiben egyaránt 
előzm ény és következm ény, s 
így az egész cselekm énylánc 3 
körkapcsolója. A kezdet és a , 
vég látszat-azonosságában pe- 
di„ ez a keretm otívum  — az 
ördögsiratás paród iá ja  — ön
maga m egkettőződésében e- 
gyenértékü viszonnyá lép elő 
a m űben rejlő  ta rta lom  va
lam ennyi alapviszonyával. A 
megkettőződés lá tszata az az 
és m égis m ás  re láció ja sze
r in t teszi értelm ezhetővé a 
tré fa  és a sóvárgás, a mosoly 
és a komolyság, a becsapás 
és a becsapó ttság, a ravasz
ság és a  pó ru ljá rás stb. bel
ső viszonyait. Mi több, a jó 
kedély mögül felsejlő népi 
bölcsesség in telm ében m in t
ha azonosítaná ezeknek a v i
szonyoknak az összetevőit is, 
„érzelm i logikai“ íté letté for
m álva őket: a  tré fa  — sóvár
gás, a  mosoly — komolyság, 
a becsapás — becsapottság, a 
ravaszság — p ó ru ljá rá s . . .  
Szó szerin t össze/oplalja őket 
egyetlen egésszé: já tékká.

Az egyenértékűvé té telnek  
ezt a já ték á t Verm esy ope
rá ja  a zene és a szöveg köz
vetlen viszonyában játssza el. 
Já tékában  az átváltozások bel
ső tö rténéseit is érzékivé te
szi. Hiszen a cselekm énysor 
5 m ozzanata végig egy való
ság feletti „zenei sé ta“ vélt 
valósága: a székely 'm bar á t
ballag életén. M enetközben 
m egkísértik, becsapják, meg
csalják, s ő bánkódik és bosz- 
szút áll sa já t sorsa relett. Ám 
ballagása megmosolygásra van 
ítélve, s a szöveg zenei m e l
játszásával bohókás bandu- 
kolássá aprózódik

Vagy éppen fordítva? Az 
á té lt vágy, a beteljesülés, a 
pó ru ljá rás és a ravasz bosz- 
szú ellenpontozzák banduko- 
lássá a ballagást? S az é le t
ú t v iszontagságait mosolyogva 
felm ondó szöveg készteti a 
zenei folyam at já tékká szer
v ezés 't?

Avagy a két viszonysor je 
lentései együ-.t hatnak?

M ert úgy tűnik, hogy a bel
ső, intim  változások ta r ta l
mai is egyenértékűekké válnak 
és egybecsendülnek a cselek
m ény- és eszmei mozzanatok 

il'Ä ref'csW Ä **! á « s  fin'ysirínfpti 
fel is cserélhetők egymás ke 
zött. És egym ás mellé is ..ál
líthatók. A nélkül, hogy gyen
gítenék vagy  felestegéss'- te n 
nék egym ást. Épprn e :!enke- 
zöle?, kölcsönhatásukban fo
kozzák a m ondanivaló tübb-

ré tű  je len tésé t és e je len tés
rétegek á tjá tszását egymáson.

Szerzőnk já tékában  a szö
veggel először is tanúbizony
ságot tesz a szöveg zenei v a 
lósága felöl: a dallam  és a 
ritm us viszonyának pontossá 
form álásában a zenei fo lya
m ato t a beszéd m ásává a la 
kítja. És teszi ezt azért, hogy 
a  prozódia valósága fölé ú- 
jabb zenei valóságot á llíthas
son: a já tékét, a törvények 
kijátszásáét, — a parodizálás 
ő rá  jellem ző találékony m ód
ján. H um orát négy zenesze
m antikai szinten is végig kö
vethetjük : a zenei hangu tán 
zásokban, a dallam diszítő  me- 
lizm ákban, a recitativókban  és 
a parodizált idézetekben.

A hangutánzások zenei o- 
nom atopoeiákká alak ításban  
m egism ételt m ással- és m a
gánhangzókkal, szótagokkal 
festi-rajzolja, teszi képlékeny- 
nyé a dallam ot. Példáu l az 
ördög fázós reszketését, fog- 
vacogását a „v-v-v-v“ gyors 
ritm usa parodizálja. A sá 
tá n t a  szó belsejének zenei 
nyújtása-ism étlése festi, így: 
sá-há-há-há-há-há-tán . A szél
kórus az i-u -á-u-a-u-ü  m agán
hangzókon ,„süvölt“. A fel- 
szarvazás kom ikum át előlege
zi az ördög kuncogó nevetése 
beszédében az em berrel:

„— Az csak agancs, az meg 
bizony, m indenkinek vagyon, 
m indenkinek. Min H i-hi-hi 
denkinek.

— Nekem  aztán nincs!
— Ejsze befele nő tt (hö-hö- 

hö-hött).“
A zenei hangutánzások, -fes

tések beszédes m elizm ákká 
nőnek m ind a lírai, m ind a 
drám ai p illanatokban, és el

sősorban a valóságos helyze
teket érzékitik  meg. A gyón
ni készülő székely, am ikor 
szándékát m egvallja — „bű
neinktől m egtisztulni“ — 13
hangból kanyarít kacskarin- 
gós m elizm át a két utolsó szó
tag közé: „m egtisztul 13 hang 
n i.“ A penitenciát kísérő dal
lam pedig — „igyál hideg fo- 
lyóvizet"  — 22 hangon hu l- 
lámzik-csörgedez. A m egva
rázsolt kocsm árosné sóhajtá
sait az „á“ és az „ó“ hang
zókon szóló 11, illetve 13 h an 
gú díszítés parodizálják  stb.

U gyanakkor a recitativók 
kopogó dallam ai főként a 
mesebeli előzm ények és kö
vetkezm ények szürrealizm u
sát éneklik  — m inden teke
tória nélkül. Az ördög s ira 
tóparódiája példáu l — „Ü gy 
m eghóttál, úgy m eghóttál, 
szegény ördög úgy m eghóttál. 
Csíknak földjén elpatko ltál“ — 
az átváltozás zeneivé té te lé t 
szolgálja. Ebben a s ira 
tóparódia szövegben a lib re t
tó ihletetten cselekm ényesíti 
azt a szürrealista átváltozást, 
am elyet a novella az e lbe
szélés szintjén valósit meg: 
„V alam elyik farsangon Csík- 
szentm ihályon m egbicskázták 
az ördögöt: m eghalt azonmó- 
dúlag, s angyal le tt belőle.“ 
(M intha K afkát hallanék, p er
sze m ás „atonalitásban“ : „A- 
m ikor egy reggel G regor Sam - 
sa nyugtalan  álm ából feléb
redt, szörnyű féreggé változva 
ta lá lta  m agát ágyában.“)

Végül a zenei idézetek pa- 
rodisztikus alkalm azása az 
átváltozások kom ikum át a 
groteszk v ilágába tere li a 
v árt és a vára tlan  fejlem é
nyek cseréiben. A két kisér-

tés epizódjai között az ör
dögnek sikerül • m eghivatnia 
m agát a székely házába. Ám 
ebben a k im es.erkedett m eg
hívásban o tt keveregnek a 
vendéglátás öröm ének és kény
szerének, a tűzhely m elegé
nek és az asszony bosszúsá
gának, valam in t az italos bűn 
tuda tnak  és a józanodó jó- 
tételi szándéknak ismétlődő 
egym ásba váltásai. Ezeknek 
az érzelm i m etam orfózisok
nak szellemes zenei paródiá
ja  a groteszkbe válto tt zenei 
idézet. A Ko !ály EsU dala ré 
vén közism ertté vált népdal
— „Erdő m ellett estvéledtem “
— m elódiájával fordui a szé
kely em ber az ördög felé: 
„Gyere hozzánk megpihenni, 
tűzhelyünknél m elegedni.“ Ám 
az idézet egy felhanggal „ e l
ferd íti“ az eredeti dallam  le j
tését, hasonlóan ahhoz a fél
hangos elcsúszáshoz, am ellyel 
egy gyerm ekdalidézet kísé
re té t változtatja  meg V. v o 
nósnégyesében  Bartók, m iáltal 
az eredetileg kecses dallam  
groteszk m iliőbe kerül, s gro
teszkként is hat. Vermesy o- 
perá jában  az elcsúszás m agá
ban a dallam ban megy vég
be, mégpedig m indkét dallam 
sor m ásodik tagjában, a „meg
pihenni“, a „m elegedni“ szö
vege felett. S persze hogy 
groteszkre változik ily módon 
az ördög m eghívása is, m ert 
a hallgató-néző m ár m ottó
ként ism eri az eredetit, az 
idézet forrását, és em lékeze
tében ezzel veti össze az el
változtato tt dallam ot. A gro
teszk h a tást csak m egerősíti 
a szövegek hasonlósága, pon
tosabban az erre  a  hasonló
ságra alapozódó daliam i el
térés k iválto tta meglepetés.

Ebben a já tékban  a szö
veggel a zenei m etaforák és 
átváltozások belső já téka is 
nyilvánvalóvá válik. Egyfelől 
a tréfa hu llám sávján  szerve
zett átv ite lek  gyors zájlásai 
váratlanságukban , másfelől a 
m etam orfózisok új helyzet
képei m eghökkentő m ivoltuk
ban a m egnevettetésre szánt 
zenei tartalom  ava to tt meg- 
szólaltatóivá lépnek elő. A 
vágy logikáját követve a cse
lekm ény-lánc epizódjainak ze
nei ta rta lm a is az előzmények 
és következm ények kölcsönös 
rájelzéseiben rendeződik to
vább. Recitativók, kvázi-arió- 
sók sora kel életre. Ezt a bel
ső rendeződést tükrözi például 
a menyecske „előzetes“ pana
sza férje oktondisága fölött. 
I tt  is, m int a többi epizódban, 
a kom ikum ot tovább dúsítja 
a zenei m ondanivaló, s egy
ben belső rendezettségével az 

operának is egységes 
szerkezetet biztosit. A hídszer
kezet és a nagy három tagú
ság körvonalaiból végül is aWfcmiMMgglMt
Ó riás rondó-form a  keletkezik, 
am elynek rendező elve á  pezs
gő epizódokat az át- és visz- 
szaváltozások ingázásában — 
a körbe-körbe  elvéhez hűen 
— játékosan egym ásba fűzi 
a m enés-m endegélés  főtém á

jával: gyónni m ennek, kocs
m ába mennek, haza m ennek, 
sétálni mennek . . .

A groteszk szemlélet lé
nyegcseréiben azonban a fo r
mavilág is visszájára fordul.
A rondó-elv (séta) pusz.án az 
epizódok ürügyévé válik. A 
cselekmény-lánc h írértékét 
túllicitálják  a láncszemeknek, 
a kalandoknak sa já t inform á
ció-többletei. És a szerepek 
körében is hasonló a helyzet. 
M intha az ördög valósabb len
ne a partnereinél. M ert a vágy, 
a kísértés reálisabb a betel
jesülés távlatainál. Imigyen 
válik az élet á lját jelképező 
ballagás-bandukolás mesesze
rűvé, a meg-megállások pedig 
valószerükké. Mert a menés 
rendje csak szerkezet-, ám  az 
epizódok tartalm a lényegala- 
kitó. A kettő zenei összeve
tése, úgy tűnik, azt a bölcs 
igazságot sejtetni, m iszerint a 
pontszerűségek megélése nél
kül az ember keresztü lván
dorol egész életén. Am csak 
vándorol, megállás nélkül .. .

Nem véletlen tehát, hogy a 
form a világa ellen-értékekből 
épül, amelyek még a legki
sebb egységeket is ú jra  és 
m ásként dinamizálják. Például 
a r e d  táti vo és az ária  (itt: i 
egyfajta kvázi-arioso) kapcso
latai számos viszonyrend for
d íto tt követelményei szerint 
alakulnak. Ezek a reciprok- 
követelm ények a reális és 
szürreális tartalm i mozzana
tok sokszínű szem beállításá
ból fakadnak. Ám m indezek, 
ellenére (vagy éppen ezért?) 
az énekbeszédre épülő reci- 
tativo és a melodikus díszíté
sekre alapozódó ária  kapcso
latai ezúttal is a próza és a 
költészet különbségeit tükrö
zik. És ennek a különbségté
telnek a m intájára válnak e- 
gyenértékűvé a drám a és a 
líra  zenei összevetései is.

A rondo formaelv szorgal
m azása végül is m indezeket 
az egyenértékűségeket az á t
vitelek (metafora) és az á t
változások (metamorfózis) 
egymás mellé rendezésével 
szervezi egésszé. Ebben az 
egészben a metafora m indig 
továbbít valóstól vélt valós 
féle; a metamorfózis végig 
álland°sít egyik ördögtől a  
másikig; a rondó elve m ind
ezt megszervezi epizódról epi
zódra.

A körkörös rendeződésben 
u to ljára a játék is kidolgoz
za önmaga szabályait. Utol
jára , de visszatekintőén. A 
zene já téká t a szöveggel meg
előzte a szövegkönyvé, am ely 
a novellát játszotta ú jra . S a 
novella játéka? Szintén az 
újragondolásé. Vagy még in 
kább a visszamosolygásé. Azé 
a visszamosolygásé, am ely a 
mesék világát ragyogja be, s

WtitötkMBNSm
gát. .. ,

Igaz, ezúttal az ugri takt- 
lékonyság és a bugri ravasz
ság varázstükrében. Novellá
tól operáig.

ANGI ISTVÁN



SÜRGŐSEN ALKALMAZ 
KÖZGAZDÁSZOKAT!

ÉRDEKLŐDNI A VÁLLALAT 
SZÉKHELYÉN:
Csíkszereda, Hargita út 120 szám

A CSÍKSZEREDÁI

SÖR
KERESKEDELMI 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A Csíkszeredái 
„Zenit"'
kereskedelmi

•  A Látó  6. számának szerzői: Határ Győző (A lm okon  
keresztül); Esterházy Péter (A l-m ok); Pusztai János (A l
m ok 1990); Torna Gregor (A ivürzburgi szekusok); Kisgyörgy 
Réka (A lom látó  19. 0. okt. 1. — dec. 31.); Bogdáni Baszio 
(A  hosszú álom); Vitus K. György (A lom térkép); Láng Zsolt 
(Env álom utazó naolója): Gergely Tamás (F. J- álma); Visky 
András (Álom határ); Kovács András Ferenc (Anim ula, 
vuyu.o, o to..liiuícij; Szilágyi Julia (1 isztafej), 1 őczc Kornélia 
(Passió); Demény Attila (Kotta); Peter Türk (A lomnaplo); 
Lászlóffy Aladár (Egy jövővel felér a m últam ); Nemess 
László (A lom , álomi; Bállá Zsófia (Kastély. Ölelő hideg); 
Kemény Kristóf (Som niorum  in terpretatio); Nádas Péter 
(Á lom ház.ar ás). A  szám képzőművésze Bíró Kálmán Enikő, 
Csapó Réka és Baász Imre.

•  A Forrás augusztusi számában Király László négy ver
se, valam int Bogdán László A  szökés című elbeszélés ol
vasható.

® Augusztus 15-én a szatmárnémeti Láncos templom  
kertjében került sor a Kölcsey-emlckmű helyreállítása al
kalmából megrendezésre kerülő avatási ünnepségre. Ren
dezte a Szatm ári Roman  — M agyar Barátság — Prietenia  
Egyesület és a Kölcsey Kör.

•  Term inator 2: Judgem ent Day a címe Arnold Schwar
zenegger legújabb filmjének, amely egyben minden idők 
legdrágább film je: forga ása százmillió1 dollárba kerüli, s 
a főszereplő Schwarzeneggernek ebből mintegy tizenkét- ti
zenöt m illió dollár jutott.

•  A H ét 33. számának költője Magyari Lajos és Kiss Je
nő. Cikket, tanulmányt jegyez egyebek mellett Kötő József 
(Varga M átyás), Molnár Tibor (Ciulei é s . . .) ,  Lászlóffy Ala
dár IErasmus ernyője). Láng Zsolt (Szillé'ésnapomra), Bog
dán László (A szivárgásban) és Bakk Miklós (K onfliktus, 
totális háború, harcos elit). A  lap utolsó oldalán Szász János 
hagyományos Naplója.

•  A Bécsi Napló  július — augusztusi számának szerzői 
közül megemlítjük Jeszenszky Gézát (Négyszáza ven év 
után valódi függetlenség), Hanák Tibort (A magyar — m a
gyar párbeszédről), Pomogáts Bélát (A  m últ és a jövő ha
tárán) és Gosztonyi Pétert (,,A gyilkosok közö ttünk van
nak '“).

•  A Romániai Magyar Szó augusztus 15—16-i számának 
költője Gál Éva Emese, Komán János, Csíki Márton, és 
Zsiskú János. Cikket, jegyzetet közöl egyebek mellett Kiss 
Zsuzsa (Szerelm em , Budapest), Varga László (Találkozásaim, 
a m arxizm ussal) és Léstyán Ferenc (Szabadulás a jobb- és 
baloldali total! árius d ik ta túrák vasfüggönyös börtöneiből).

•  John Barth, az amerikai posztmodern regény egyik ve
zéralakja új, hatszáz oldalas regénnyel jelentkezett. A The 
Las, Voyage of Som ebody the Sailor egyszerre játszódik 
napjainkban és Szindbád Babilonjában. A regényben a 
már megöregedett Seherezádé is szerepel, aki azt kéri a 
szultántól, hogy abbahagyva a mesék mondását, engedje öt 
meghalni. Mint John Barth kijelentette, mindig vágyott 
arra, hogy egyszer megírja az Ezeregyéjszaka modern vál
tozatát

® A PuKtzer-díjjal az év legjobb írói és újságírói telje
sítményeit jutalmazzák. Idén a kitüntetéseket a The  
W ashington Post és a The New  Y o rk  Tim es  munkatársai 
nyerték el. Az egyik díjat Caryl Murphy kapta, aki a 
megszállt Kuwaitban rejtőzve küldött tudósításokat lapjá
nak, a The W ashington  Rostnak. Jutalmazzák az év leg
jobb regényét és színmüvét is. A legjobb regény díjával 
John Updike-ot tüntették ki Rabbit at Rest című művéért, 
amelyet a szerző híres sorozata záródarabjának szánt. A 
legjobb színmű díját Neil Simon érdemelte ki legújabb, 
Los in  Y onkers  című darabjáért.

•  Egy esztendővel ezelőtt egy magasrangú személyiség ki
jelentette Margaret Thatcherről: „Ennek a hölgynek nem  
szabad lebecsülni sem az intelligenciáját, sem a népsze
rűségét". Nemsokkal e kijelentés után a „vaslédi" lemon
dott hivataláról. Peter Jenkins nemrégiben könyvet irt 
Thatcher asszony forradalm a avagy a szocialista éra vége 
címmel, amelyben egészen 1945-ig nyomoz vissza a minisz
terasszony életében. A nagysikerű könyv a francia Robert 
L affon t Kiadónál is megjelent.

»  Szép'ember 20-án Becsben nyílik kiállítás Arnold 
Schönberg festményeiből. A zeneszerző élete végéig foglal
kozott képzőművészettel, de legjobban sikerült képeit 1909- 
ben alkotra, amikor elhatározta, hogy szakit a hagyományos 
zenével. A Konzerthaus  termében szimpoziont is rendeznek, 
amelyen a tudósok Schönberg muzsikájának és festészeté
nek viszonyát fogják taglalni.

® Céline élete végéig írt, halálának napján pedig! ezt 
mond a: ,,A mai lapom fehéren marad“. Ugyanazon a na
pon az általában korán kelő Hemingway fölballagott a fegy
vertárába és főbelötte magát. Ugyanazon a napon, most 
harminc esztendeje . . .

•
Hibaigazítás: A  Helikon 1991/32. számában Hodor Adél 
Börharisnyá a Harigtán (avagy: a kékharisnyás Winnetou 
Csíkban) címmel megjelent recenziójába sajnálatos elírás 
csúszott: az Acsék tábort vernek című „toborozás" szerzője 
nem Asztalos, hanem Nagy István. Az olvasó szíves elnézé
sét kérjük.
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Lucian Blaga versének utolsó sorait idézzük a vízszintes

1., függőleges 17., vízszintes 25., függőleges 43., vízszintes 34. 
és függőleges 94. számú sorban. Barainyi Ferenc fordítása.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: M, L). 17. 
Tennivalók valam ely hatóságnál (két szó). 18. . . .  lány várat 
nyer: közmondás. 19. A púpos hátú állat. 20. Mesélni kezd! 21. 
Ausztrália betűjele gépkocsikon. 22 Csonka láb! 23. Használat
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68. . .  -kiang: D-Kína legnagyobb folyója. 69. Gazdasági épít
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kőzet. 89. Olasz király. 92. Éppen csak. 94. Antimon. 95. Veréb- 
fej! 96. Angol férfinév. 98. Oda-vissza férfinév. 99. Angol ten
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1540—1596). 100. Zadar jugoszláviai város régi neve. 102. 
Zene- vagy énekkari műnek, operának egyszerűsített zongo-
,in ti rőt ,i. _____ ___________________________
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gerszoros Üj-Skócia és Űj-Fundland között. 4. STU. 5. ö lfa  
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7. Magyar 'költő (Zoltán, 1882—1937). 8. Olasz város Bresciától 
északra. 9. Vissza: tágas mélység. 10. Török tiszti rang. 11. Tap- 
sifüles, 12. Angol helyeslés. 13. ÁÁÁ. 14. . . . k ő :  négyszögletes, 
szabályos, faragott építőkő. 15. Szamár mondja. 16. Valamely 
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ros a Szovjetunióban. 27. Barnás szőrű, sötét sörényű és farki! 
ló. 28. Hízó lakja. 31. Síkság. 33. Sík felületet alkotó elrekesztö 
szerkezet 36. A szabadban. 38. Túlvilági hely, ahova az örök 
szenvedésre kárhozottak jutnak. 39. Enyhe intés. 43. Az idé
zet negyedik sora (zárt hetük: G, S). 44. Vékony szálak cso
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(Rámay Tibor)
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Ä hit m egközelítése
Belefáradva-fásulva s bele

gabalyodva is e zaklatott szá
zad- és ezeredvégi idő tör
ténéseibe, melyekről teljes 
biztonsággal még mindig — 
illetve: most már szinte vég
képp! — nem tudható, hogy 
végül is milyen végkifejlet 
irányába rohan — hányszor 
felsóhajt a halandó ember
ke (ez az egyszemélyes: tör
ténelem, nemzet és társada
lom) ekképp:,,Ó, m iért is nem  
születtem s éltem /élek pél
dául . . .  p é ld áu l..

És battyogván visszafelé az 
időben, ama m áskort ,(és más 
kort) keresgélvén, amelyben 
születni s élni szeretett vol
na, csendben és nyugodtan, 
békés megelégedettségben, rá 
kell döbbennie (újra), már 
ott, tova a „barlangház“ be
járatánál állingálva (cseppet 
sem nyugodtan), hogy jósze- 
rint nem létezik az a máskor, 
amelyben egy hosszabb vagy 
rövidebb emberéletet az ele
jétől a végéig úgy élhetett

volna le, ahogy ma szeretné. 
Kiderül ugyanis e szemrevé
telezésben (mée ha tél-tűi fe l
felvillan is egy-egy nyugod- 
tabb, csendesebb idöszige- 
tecske is): minden m áskor  a 
maga korában, idejében meg
lehetősen zaklatott fárasztó 
volt, épp mint ez a mai: az 
apró individuum (az egysze- 
mély) pásztorális vágyait ész
re sem vevő, s önmagára és 
„összetevőire“ (a sok kicsi 
egyénre) többé-kevésbé ve
szélyes és közveszélyes is. 
Mert látható: a sok és sűrűn 
lesújtó bunkók, dorongok, 
kőbalták, aztán a szapora 
nyilak felhörengetegei, a sur
ranó dárdaerdők, serény szab- 
lyák és aztán a kartácsok 
ömlése, az egyvégtében ropo
gó puskák, a „masingeverek“ 
a maguk idején (az emberi
ség adott-kori számosságát 
tekintve) ugyanazt az „ered
ményességi mutatókat“, ha
tásfokot érték el, mint folyó 
időnk néhány-perccel-ezelőtt-

jében ama félig-meddig „csak 
próbaképpen“, félig-meddig 
,puszta kíváncsiságból“, „bi
zonyosság-nyerés végett“ ledo
bott két „aprócska“ atombom
ba is. Az első bunkósbotos 
háborútól e mostani ultra
modernekig mindössze „csak“ 
az áldozatok tömege módo
sult, az a „mennyiség“, a- 
m ely a hatásfok, az „ered
ményesség“ megfelelő százalé
kát kiadta — a kezdetben 
„elégséges“ néhány tucattól, 
majd néhány ezertől, aztán 
tíz- és százezertől a néhány 
tucat millióig, mindenkori el- 
szaporultságunkkal, arányo
san, ugyebár. (Egy e lkövetke
zőben, nyilván és „természe
tesen“, a megfelelő százalékot 
kiadó „mennyiség“ már néhány 
százmillióban elképzelhető!)

Visszafelé (s előre is ha
ladván) az időben, ama m ás
kor után keresgélve, legalább 
annyira lehangoló a szemlé
lődés, mint e jelen időben, a- 
mely éppen megtörténik vé
lünk. S ha a nemcsak a má
ba, a mikorba, de a hóiba

(Folytatása a 11. oldlalon)

SZÖCS ISTVÁN

Szárm azás és identitás
Miért olyan fontos valaki

nek a származása? — kérdi 
nem is egy levélírónk — és 
— folytatja —, hogy lehet, 
hogy még egy ilyen szép do
logból is, annyi mérget tud
nak kivonni egyesek? És 
igaz-e, hogy a magyarok min
denkiről azt állítják, hogy 
magyar származású volt, ho
lott minden egyes magyarról 
azt lehet kimutatni, hogy nem 
is magyar?

Igaz, ami igaz: a hovatar
tozásról alkotott fogalmak 
változnak idővel. Valaha, 
mármint a „jobb emberek
n él“, az előkelő nemeseknél, 
csak az apai leszármazási vo
nal számított (holott mint 
tudjuk, a pater mindég in- 
certus, azaz bizonytalan), or
szágokon és nemzeteken felül
emelkedve az alkotta az iden
titás fogalm át; úgy hogy pél
dául nemcsak a magyar Ár
pádháziak, hanem a német, 
cseh, lengyel s más Habsburg, 
Luxemburgi, vagy Jagelló di
nasztiák tagjai is mind büsz
kén vallották magukat Árpád 
leszármazottjának; végül is 
egy magyar uralkodó volt 
csak, aki nem tőle szárma
zott, s ez éppen Hunyadi Má
tyás volt, az egyetlen „nem
zeti“ király, a vegyesháziak 
korából. . .

Később azonban, némi pol- 
gári-honpolgári öntudat jele
ként a születési hely  volt a 
származás és az identitás 
legfőbb meghatározója, s ez 
jó hat-hét évszázadon át így 
maradt; mig nem sokkal több, 
mint száz-százhúsz éve, el
terjedt a faji-etnikai őskuta
tás; aminek viszont koránt
sem az volt a célja, hogy 
valami tárgyilagosságot, tudo
mányos objektivitást vezessen 
be e területre, hanem éppen 
ellenkezőleg; nem arra töre
kedett, hogy minden fajtának 
megadja a magáét, hanem — 
egyes fajtákat túl magasztal
ni, másokat öntudatuk ma
radványaiból is kifosztani!

Ha már Mátyás királynál 
tartunk, milyen jellemző a 
nagyhangú származás-vitatók 
módszerére az, hogy Mátyás 
két biztos anyai nagyszüleje, 
magyar létére nem határozza 
meg szerintük a származását, 
egy cseppet sem; de bizony
talan és máig azonositatlan 
apai nagyszüleik közül akár 
egy ismeretlen is, ellentmon
dást nem tűrően dönti el 
nemcsak a származást, hanem  
az azonosságot is; és ennél
fogva a tárgyilagosság jele 
a „délszláv, dalmát, román, 
lengyel, olasz“ Mátyásról be
szélni, míg Szilágyi Erzsébet 
fiának magyar voltára célzást 
tenni a jobb körökben kife
jezetten rasszizmus, korlátolt
ság, ultrasoviniszta képzelgés.

Az effajta tárgyilagosság
hoz még hozzájárult a külön
böző korokban használt meg
határozások naiv vagy rossz
hiszemű összekeverése.

Így például, amíg egy XVII. 
századi német történésznél 
azt olvashatjuk, hogy négy ró
mai császár született magyar 
(„Geborene Ungar“) volt, 
mert szülőhelyeik Magyaror
szág területére estek, addig 
a huszadik században annak 
is tanúi lehettünk, hogy va
lakinek nemzetisége és szár
mazása egyik napról a má
sikra, évszázadokkal vissza
menőleg is megváltozott. Ha 
barokk német történészünk is

így jár el .akkor Decius, Pro- 
bus, Valens császárokat tö
röknek, sőt ottománoknak kel
lett volna tartania, a szülő
hely akkori helyzete szerint!

Különös kombinációk és 
spekulációk alakultak ki ott 
különösen, ahol a különböző 
meghatározások keresztbe fe
küdtek egymáson. Ennek 
egyik klasszikus esete „sze
gény“ Albrecht Dürer, a nagy 
német festő esete. Mint isme
retes, ő a német szellemiség, 
a német életérzés és világ
kép első igazán egyetemes 
súlyú megfogalmazója a kép
zőművészetben, ahogy mon
dani szokás. Ugyanakkor tud
juk róla, hogy családja ma
gyarországi. Nagyapja, Antal a 
Gyula város melletti Ajtós 
községből származik, apja, 
szintén Albert, Gyulán szü
letett (valamint Katherina, 
„László“ és Johannes nevű 
testvérei atyjának). Anja a-

ranymívesként kivándorol, 
Nürnbergben telepszik le, ott 
születik az ifjú Albert — 
Albrecht —, s többek közt 
egy Andreas nevű testvére, 
akit Endresnek emlegetnek, s 
ugyancsak oda megy ki hoz
zájuk később „László“ lószer
számkészítő fia, akit majd 
Niklas Unger-nek neveznek.

Nos, lehetséges, hogy a 
XVIII. század vagy a XIX. 
elejének egyik-másik lelkes 
honfia ezért „hazánkfiának“ 
tartotta; (pl. az egyik Ráday 
a sok közül éppenséggel er
délyi finek); de Kazinczy 
óta egyetlen komoly szerző
ről sem tudok, aki „ki akar
ta volna sajátítani“, pláne ot
romba módon. Nézem a le
xikonokat, müvészet'örténete- 
ket, de ilyesmit nem találok. 
Sajnos, az utolsó félévszázad
ban könnyű dolgom van, any- 
nyi minden másról írkáltak az 
emberek, ahelyett, hogy Dü
rerről írtak volna, például; az 
egyetlen, ebben a korszakban 
keletkezett, magyar nyelven 
írt kezembe került könyv Dü
rerről a Fenyő Iváné. (Ion 
Brad?) Hadd lám, hogyan sa
játítja ez ki? Mindjárt az 
első oldalon ezt olvashatni: 
„apja magyar származású 
volt, de magyar elemeket 
keresni a legnagyobb német 
festő — és tegyük hozzá — 
minden ízében német festő 
művészetében ellentétben ál
lana a tudományos szemlélet 
követelm ényével“.

Szóval, nem az a vad ki
sajátítás ez sem, ahogy állí
tólag „á mátyárok“ szokják 
azt tenni. Ellenben olvasok 
egy nagy monográfiát, W. 
Waetzoldt: Dürer und seine 
Zeit; jó németeskedő idők
ben, 1934-ben adták ki; ab
ban a szerző, egyetlen tám
pont nélkül, azt írja, a leg
valószínűbb, hogy A. D. ősei 
a tatárjárás után kerültek a 
„puszta-“ra; és vita kozni kezd 
két ném et szerző (Georg Ha
bich és Ferdinand Leban) 
„gyanúsítgatásaival“, akik sze

rint Dürer arcának típusa, 
különböző ábrázolások alap
ján, megmagyarázhatatlan a 
magyar vér beütésének felté
telezése nélkül; erre viszont 
Waetzoldt így felel: „Tegyük 
a szivünkre a kezünket“, va
jon akk^r is ez jutna eszünk
be, ha nem tudnánk, hogy a 
család a magyar „mélysíkról“ 
származik, hiszen — s itt jön 
egy értekezés bajuszok és sza
kának európai d ivatairól — 
el lehet-e azt egyáltalán kép
zelni? Hogy egy pusztai állat- 
tenyésztő népe köréből? stb. 
Nem-nem, mondja, az ő csa
ládját is, akárcsak száz évvel 
később a Bach-ét, írja W. W. 
a vihar, ami előbb keletre 
szórta, visszavitte megint a 
birodalom  földjére, hogy ott 
szökhessen szárba.

Egén, mondhatjuk erre; de 
— az emberiség szerencséjére. 
Mert ha Dürer esetleg vissza
tért volna ősei földjére, met
szeteiből a janicsárok csinál
nak puskáik csövébe fojtást, 
festményeit maga Ali szerdár 
kaszabolja össze Váradon, 
amint azt a Kolozsvári test
vérek szobraival tette.

Hogy maga Dürer, család
fájának gondos nyilvántartá
sa mellett sem tartotta ma
gát magyarnak, az főleg ab
ból derül ki, hogy bár sokat 
utazott, soha kelet felé nem 
vette útját. A magyarokat vi
szont pontosan ismerte, az 
kiderül a Császári diadalme
nethez  készített rajzából, a 
M agyar trófeákból: néprajzi- 
ag-régászetileg-fegyvertörténe- 
tileg hajszálpontos, megbízha
tó ábrázolás.

A címere afféle méla csa
ládi romantika: zöld hármas
halom fölött piros mezőben 
fehér kapu; arany ajtószár
nyakkal. A címerd'sz egy kú- 
nos öltözetű szerecsen fő, sas 
szárnyakkal. Hogy miért ép
pen az? Ahogy a múlt szá
zadban legszívesebben lovon 
vágtató cigányprímásokban 
látták nemzeti eidoszunk ki
fejeződését a német „kispol
gárok“, úgy, annak idején, az 
agarénusokát, vagyis mórokat 
szívesen tévesztették össze a 
hagarim nak  is nevezett ma
gyarokkal. Miután azonban 
ezek a sasszárnyak egy má
sik, állítólag szintén önélet
rajzi utalású művén, a Neme- 
zisen is megjelennek, egyesek 
úgy vélik, a művész arra a- 
kart célozni vele, hogy anyai 
ágon Adler nevű ősei is vol
tak . . ,  Mások szerint megint: 
hattyúszárnyak. Anticipáció 
kitelepülök számára.

Csávossy György, a kiváló 
költő, drámaíró és borász, ta
valy meglátogatott s megkí
nált egy csodálatosan jó saját 
kitenyésztésű, termesztésű és 
gyártású vörösborral; A lkony  
volt a neve; nem is tudom, 
hogy érte el, egyszerre volt 
bársonyos és száraz az íze. 
Az idén viszont egy ugyan
csak remek fehérborral kí
nált meg. Amikor ennek a 
családfájáról érdeklődtem, azt 
mondja: Ugyanaz, mint az 
Alkonyé. Vagyis kát vörösbort 
adó szőlőfajtából keresztezés 
útján fehérbor keletkezett. . .  
Hát ez hogy lehet? — kér
dem . . . Fiát úgy, feleli, hogy 
felmenő ágon valamelyik ve
nyige félrelépett.

Ennyit egyelőre a szárma
záskutatásokról . ..
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A m ásodik világháborút követő korszak íróinak-m ű- 
vészeinek m agatartását, szellemi beállítottságát, szerep- 
vállalásait s m indenekelőtt rezsim hez-hatalom hoz való 
viszonyulását évtizedek távlatából előbolygatván — 
m ár-m ár furcsán szem érem sértőnek érzi m agát az em 
ber. Hiszen ha az azóta eltelt másfél emberöltő m ára 
be is bizonyította, hogy tévutas, mi több tragikusan 
„ tévh ites“ volt az akkori új rend eszméinek vállalása, 
abban azonban a kor „hagyatékának“ akár hézagos is
m erésére alapozva sincs okunk kételkedni, hogy az 
adott történelm i szakasz meggyőződéses szolgálattevői
vel á llunk  szemben. M árpedig a mai jelenből — egy 
szellem ieket végre kételyekkel vallató világból — visz- 
szamenőleg m egítélni, pláne ítélkezni hajdani h itte l el
kötelezett nem zedékek „viselt dolgai“ fölött — hogy 
ez a kutakodás részünkről m ennyire m inősülhet vagy 
sem „m éltányosnak“ ez tehát bizonyára v ita tható  . . . 
U gyanakkor e legtöbb esetben „jobb sorsra érdem es“ 
elődök (felmenők?) a m egbocsátó-megértő kézlegyin
tésre sem  szolgáltak rá: egyrészt m ert ama korabeli 
m agatartások (ha a m üvek nem  is) sokkal tanulságo
sabbak (szinte máig előrenyuló érvénnyel), hogysem 
kézlegyintéssel elintézhetőek volnának; m ásrészt m ert 
éppen a „m egértésünk“ körül tám adnak m indegyre hé
zagok . . . Még akkor is, úgy is, ha ezeket az attitűdö
ke t a m aguk korába, történeti környezetébe visszato- 
loncolva (visszaképzelve?) próbáljuk életre kelteni.

Abban, hogy m elyik m űvészeti ágnak m ilyen m ér
tékben kelle tt az új, szocialista „eszmék“ meghonosí
tásában, m ajd diadalm enetében részt vennie, nos ezen 
áldozatvállalások tekintetében igen nagy eltérések m u
tatkoznak. Ugyanakkor nem az igénybevettség  m érté
kében sínylik meg az átállást az egyes régiók.

. . .  A front alig döccen két-három  m egyényit nyu
gatabbra; a túszként Kolozsváron összeszedett ötezer 
m agyar férfival még alig vonszolódott á t a Kárpátokon 
kelet fele a vonat; még alig pislog a villanyvilágítás, 
kenyér ugyancsak alig, de m ár szerveződik a társulat, 
am ilyen gyorsan csak lehet, meg kell ny itn i a szín
házakat. Hogy kezdődhessék a játék, a tánc, a móka, 
a muzsika. . . . Ám az előadás néha el is m aradhat. 
M ikor például a trupp  egyes számú kom ikusát „kiem e
lik“ (aki C haplint s L atabárt egyaránt rem ekül tud ja  
utánozni) (ne ijed jünk  meg, arról szó sincs, hogy a jó 
öreg ripacsot bántanák:) csupán végig kell bohóckodnia 
egy estét, szórakoztatván a hőskor szekus u ra it a ta 
nácskozásukat követő vacsorán.

. . .  A  nagy rituálékon igen gyakran olyan opera
énekes bődüli: „hős Sztálinunk drága vezér“, hogy azt 
a M etropolitanban is megirigyelnék.

Tehát látszólag az előadóm űvészetek „beszállása“ a 
legharsányabb s leglátványosabb; mégis bizonyára ők 
élik tú l legkevesebb veszteséggel ezt a kort. Talán a 
repertoárokban mindvégig m egtűrt klasszikusoknak kö
szönhetően? Hiszen, ha W agner nem  is volt eleinte sza
lonképes, Beethoven vagy Vivaldi, pláne Csajkovszkij 
bárm ikor m űsorra kerülhetett. Az operatársulat, há  
egyik este végignyúzta a Dunajevszkij obligót, a másik 
estén játszhatta  a Fideliót. A Parasztbecsület éppen 
hogy javallo tt volt, de Kodály Székelyfonója is m ű
soron lehetett. Amikor fölhangzott a Nabuccóban a 
rabok kórusa, az elv társaknak  bepárásodott a szemü
vege, feltéve, ha  a direktor bem utató előtt m egetette 
velük, hogy ezek a gyarm ati elnyom ásban szenvedő 
népek hangjai. (Bizonyára nem  véletlen, hogy ezekben 
az években szinte kizárólag előadóművészek, főleg 
m uzsikusok híre-neve ju th a t el vasfüggönyön túlra, 
egyelőre egyedül ők válhatnak  ism ertté a N yugat pó
dium ain is.)

De talán  még a színház is könnyebben úszta meg 
— m int például a képzőművészetek. Igaz, állítólag va
lam elyik m ájus elseji fölvonulás alkalm ával a lépésben 
haladó teherautó  színpaddá kiképzett rak terén  oly élő
képet adtak elő, m elyben az egyik színészt feketére 
m ázolták s leláncolták, a másik pedig, ki nyilván yenkit 
„a lak íto tt“, korbáccsal verte  a néger kollégát, míg a 
színpad eitöfögött a tapsoló elvtársak tribün je  előtt. 
De amúgy még szám ukra is biztosítottak némi mozgás- 
lehetőséget — ugyancsak a klasszikusok. M ert ha egyik 
este lecsörölték, m ondjuk, az „U krajna mezőin“ című 
szovjet kolhoz-bohóciádot, m ásnap játszhatták  a Cyra- 
nót vagy akár a Noszty fiút. És a Bánk bánt — ha 
ném iképp Tiborc-centrikusan is.

A legszörnyűbb ára t viszont a képzőművészetek fi
zették  a harcos korszakbeli szerepvállalásért. A hajdan 
jobb európai festőiskolák nyom dokain indult piktorok 
is földosztásnak, állam osításnak „állítanak em léket“, 
hogy aztán következzék a szocialista építés v ívm ányfes
tészete. Legalábbis ezeket a képeket lá tha ttuk  a kor ki
állításain  és folyóirataiban, album aiban. Ami persze bi
zonyára ugyancsak nem minden, hiszen házi használatra 
közben készülhet csendélet, zsánerkép, enteriőr s m in
den egyéb békebeli portéka is; és nyilván időközben 
számos Moore-, Léger-reprodukció csúszik be a vasfüg
göny rojtjai alatt, pláne Picasso, ő elég könnyen ..út
levelet kap“, m erthogy a francia baloldallal kacérko-
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dott (és ugye, a Guernica meg a csapzott tollú  béke
galamb) — tájékozódni nem  bűn, hátha egyszer majd 
váltan i lehet. E tájékozódás aztán a hatvanas évek vé
gétől ugyancsak „visszaköszön“, m ert furcsa ellenha
táskén t a képzőművészek érzik meg egyből a váltás 
lehetőségét, szinte átm enetek nélkül dobják félre az 
„ih letfo rráshu llá t“ (hajgálják a M alom árokba a gipsz- 
förm edvényeket). A hagyom ányosabb tém alátás elköte
lezettjei lebontják a honi tájró l a szoc-reál építőállvá
nyait, ú jra  fölfedezik a népélet m eghittebb mozzana
tait, beáll a képmezőbe a gót tem plom portálé; a másik 
képen bánatos ikon mélázik, clown maszkokon vigyo- 
rodik a groteszk. . . . S a hatvanas-hetvenes évek for
dulójától m ár a Velencei biennálék vendége a rom ániai 
szobrász, s ném ely nyugat-európai képszalon is k iállít 
honi festm ényt, míg az író, költő még m indig nagyon 
örvend, ha Pesten észreveszik.

A fentiek  néhány utalásából bizonyára az is k itű 
nik, hogy a háború u tán  jó tizenöt esztendőn át m ű
vészelődeink s különösen ideológusaik vigyázó szemü
ket m indenekelőtt M oszkvára vetik. E tek in tetben  ta 
lán a legnagyobb terhet az irodalm i lap cipeli. ’52— 
’53-ban a heti négy lepedőoldalon megjelenő U tunk 
sokszor lapszámok egész során á t terjedelm e felén, ké t
harm adán „adózik“ szovjet vonzású  írások közlésével. 
(Es még nem  indult ú jra  a K orunk, ekkor alapítódik 
az Igaz Szó stb.) E „feladat“ ellátásán rendszerint külön 
„reszort“ m unkálkodik, s végül m ár nemcsak a Sztálin 
és a Zsdanov elvtárs, de Molotov elv társ beszédei fé
nyének is be kell ragyognia a nyolcvan centis kollum - 
nákat.

Egyébként m ár a negyvenes évek végétől „áthono
sodik“ a teljes művelődési intézm ényrendszer-m odell, 
ekkor alakulnak a „szocialista tábo r“ országaiban szov
je t m intára az ún. alkotási szövetségek (a zeneszerző-,

latkozik („elvtársak, elő ttünk nincs titok“), na, de el
emigrál Németországból a H itleráj alatt (jó pont, na
gyon jó pont), no meg ő, ugye, nagyon Nobel-díjas 
(s ez esetben a pontszám ot ez is növeli). De közben las
san m ár pum pálódik az egész nyavalyás polgári bagázs 
szám ára a mentőöv, mely rövidesen a szocialista könyv
kiadás jeges vizein is ellebegteti őket, s ezt az (élet)- 
m ű-m entő hu rkát úgy hívják: humanizmus — mely fo
galom ekkorra attól függően, hogy mikor mihez társí- 
tódott, néhányszor m ár jelentést váltott az elm últ év
tizedek, sőt évszázadok alatt. Most ugyan elsősorban 
szocialista . .  .-jelzős szerkezetben fénylik föl, de közben 
m int „enyhítő körülm ény“ az ún. polgári m űvészetek 
hátára is fölcsatolható. (A humanizmus-fogalom ilyen
form án lassan, de biztosan szakralizálódik egy ideig, 
hogy m ajd újabb három  évtized múltán erkölcsi ko
pásra ítéltetve elkerülhetetlenül ott rozsdásodjék, s 
verje föl a gaz a kor által elnyűtt s levetett többi fo
galom hulladék között.) Tehát lehet már valami (valaki) 
polgári vétetésű, fő, hogy közben rá lehessen m ondani: 
no, de hum anista is. „A maga k o r lá tá iv a l...“ Aztán 
egy idő után ez is „bocsánatos“ lesz (mármint a korlát) 
— m ert kegyeket gyakorolhatunk vele . . .  A korlátok 
pontos „bejelölésével“ lassan m ajd minden jelentős szel
lemi „fölm enetel“ újraértékelődik, végül m ár csak 
Freud tanai rekednek kívül a krédón; szinte é rthe te t
len az a szívósság, m ellyel Pavlov kutyája később is 
m indegyre m egugatja ezt az u ra t — vicsorog s csur
gatja  a nyálát reá. Pedig közben a néhol még m egtűrt, 
jobb napokat s Párizst. Oxfordot látott bölcsészprofesz- 
szorok tudom ányán  lazít a Lomonoszovról hazazavart 
tanársegédek „szellem i“ terrorja, s végül utóbbiak ti
tokban m ár csereberélni is hajlandók az agg m esterek
kel: mondjuk, Pascal-aforizm áért Engels-idézetet. . .

A fenti, nagyobbrészt csapongva összehordott, s elég
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filmes-, képzőművész- és írószövetség), m elyek nálunk 
messze tú lélik  a nagy testvértől való elhidegülés éveit 
is. (Sőt mindmáig léteznek, csak réges-rég nem  az „ere
deti elképzelések“ szellemében. M ert Rom ániában pél
dául m ár a hetvenes évek elejétől-közepétől, alighogy 
érzékelhető lesz az újabb „jeges fuvalla t“, ezek az al
kotási szövetségek — tova a nyolcvanas évekig, mikor 
végképp m egtérdelteti őket a d ik tatú ra  — egyben az 
ellenzékiség fészkei is. A nyolcvanas évek paradoxona, 
hogy a Bukaresti Írók Társasága pártalapszervezetét 
m int utolsó tűzfészket le kell bontani, föl kell oszlat
ni, hogy az egyre m eredekebb beolvasásoknak ne le
hessen több száz tanúja.)

De visszakapcsolva a kezdetekhez: am a bizonyos mo
dell, mely a K rem l toronyórájához igazodott, oly hűen 
követte az archetípust, hogy a népi demokráciák  író- 
szövetségeinek például egy-egy szolgálatos kis-Gorkij 
kellett, hogy az elnöke legyen (sőt, ha jól viselkedtek, 
betölthették  a M ajakovszkij-posztot is), akit aztán, ho
norálván szolgálatait, k i-kiadták oroszul is.

Röviddel az előző korszakváltás u tán  az emberiség 
története  nálunk  is a Spártacusok, Dózsák, lyoni taká
csok példázata lesz (akik bár m ind elbuknak, ez meg
bocsátható nekik, m iután nem ism erhették  Lenin leg
gyengébb láncszem -elm életét. . . . ) ,  még Húsz János
sal s Gapon pópával sincs gond, rövidesen beindul a 
haladó-hagyom ány-triőr, mely csalhatatlan biztonsággal 
választja külön az értékes szemet s az „ocsút“. Rendre 
átértékelődik az egész irodalom- és ku ltú rtö rténe t (egye
tem es és nemzeti egyaránt); újrakádereződik vala
m ennyi író (klasszikus és kortárs egyaránt) és vala
m ennyi irodalmi hős. Lúdas M atyi jó, nagyon jó, ő a 
m egtestesült antifeudális viselkedés-modell (lázad, meg
torolja sérelmeit, „három szor veri vissza ezt“ Döbrögi 
uram on); Toldi Miklóssal viszont m ár bajok vannak, 
anarchikus term észet, s ráadásul kulákcsemete. De Bu
dai Nagy Anal sem „tiszta ügy“, m erthogy ő sem az 
a kim ondott jobbágyivadék. Csokonainak többet emle
getjük  a lyukas csizmáját, m int a tudom ányát, Petőfit 
viszont egyből elvtársunkká fogadjuk; míg a Nyugat 
lírikusai (Adyt leszámítva) nyavalygó polgárok; Kosz
tolányinak, Babitsnak jobb meg sem nevezni a bűneit. 
József A ttilának sem könnyű elszámolni az öngyilkos
ságával; viszont nincs olyan m agyar fasizmus, mely ne 
Ném eth László műveibe torkollna, vagy ne belőle lenne 
e redez te thető . . .

Az orosz s pláne a szovjet irodalom  káderügyeivel 
nyilván nem volt gond, a menős fiúk és m űvek gyors- 
listáit bizonyára leosztotta a Szovjet Akadém ia Iroda
lom tudom ányi Intézete vagy az Írószövetség kritikai 
szakosztálya a szatelit országokban működő leányválla
latoknak. De lehet, besegítettek a világirodalom  klasz- 
szikusainak megítélésébe is. Sőt, itt a nagy elődök p re
ferenciái is iránym utatóknak szám ítanak. Ha M arx sze
rin t Balzactól „polgárlá tást“ meg „tőkelátást“ lehetett 
tanulni, úgy Balzac ab ovo elv társunk lesz, meg lehet 
jelentetn i sorozatban az egész Emberi színjátékét. (A 
szoc-reálnak elkötelezett író egyébként lelke m élyén a 
m últ század nagy rom antikusaihoz vonzódna igazán, 
titkos vágya vajha egyszer úgy álm odhatná ú jra  Victor 
Hugót, hogy az Jean  V aljeanját m int szocializmus-épí
tőt kölcsönözné oda neki.) A kom m unizm usnak elköte
lezett nyugati írók: Barbusse, Aragon, Pratolini, N eru
da, Hikm et stb., különben m ind-m ind nagyon „kedve
sek nekünk“; de elég korán ú titársunkká fogadjuk azo
kat is, akik nehéz sorsot szánnak m űvükben (odaát) 
a kisem bernek: Andersen Nexötől Dreiserig. Hem ing
way t spanyol polgárháborús m últja közelíti hozzánk, 
no meg leír két jó szót a világháború orosz katonáiról, 
s ez már elég ahhoz, hogy a „haladó“ cím kéjű skatu
lyába kerüljön, ahová whiskys fiaskójával együtt be
emelhető. Thomas Mann, ő, ugye, problem atikusabb. 
Nem elsősorban a H ansapolgár-m últ m iatt, hanem  m ert 
az első világháború előestjén „nem -szeretjük-m úd“ nyi

keresetlen vonásokkal rögzített korjellemzők (kb. 1947— 
1954.) azok szám ára, kik m egélték a háború u tán i éve
ket, ú ja t aligha mondanak, i tt  mégsem kerü lhettük  
meg fölelevenítésüket, úgyanis ez lenne (ilyenforma le
hetett) az az ún. szocialista, kulturális millió, s szű- 
kebb, tágabb szellemi környezet, melyben a rom ániai 
m agyar író élt, s m elyben a rom ániai magyar irodalom 
létezett az előző rendszerváltás után.

. . . Hogy aztán a kor em bere milyennek lá tta  ön
m agát s életviszonyait, m ilyen gondokkal küszködött 
például egy család, mi érdekelte az utca emberét, ho
gyan nézett ki belülről egy szűkebb vagy tágabb kö
zösség stb., stb. — m inderről az akkori irodalom nem 
hagy ránk  semmi hitelest. Nincs sorsérzet, nincsenek 
em beri létezést vallató m iértek s még sok minden egyéb 
nincs, am inek más szerencsésebb korok irodalma mégis
csak foglalata — s hiányzik a szociografikus életm ód
rögzítés. Nyom uk sincs sehol kételyeknek; az irodalom 
csupa jövő'ígéret, felvilágosító munka, út- és iránym u
tatás; a cél: m egagitálni, meggyőzni az olvasót az új 
rend igazáról, felsőbbrendűségéről — mindezt, úgy lá t
szik, a kor írója kapásból „magáévá tette“; s nyilván 
anélkül vállalkozik az új ideológia szolgálatára, hogy 
erre  valaki kényszerítené; s pláne anélkül hogy előre 
sejthetné vállalkozása finafitását.

Hogy honnan ez a sokszor feltétel nélküli önfeladást 
nyilvánító szolgálatkészség — ezt az elkövetkezőkben 
mi sem tud juk  m egkerülni fejtegetéseinkben. M ert an
nál, ugye, mi sem term észetesebb, hogy a Doftanán 
gumibotozott, „ ta lpalt“, Szamosfalván vagy Ákosfalván 
puskavesszőzött tegnapi mozgalmár „könyörtelenül“ 
hisz az új világban (legalábbis amíg a Dej korabeli 
frakcióharc-redivivus idővel hidegre nem szereli). Az 
is rendben lenne, hogy akit 18— 20 évesen karol fel „a 
népi dem okrácia“, iskolapadot, majd szerkesztői asz
ta lt biztosít szám ára, az híve az új rendszernek (leg
alábbis amíg a kisgazda szülék kuláklistára nem kerül
nek). Akit in ternáltak , deportáltak 44-ben, az nyilván 
halálosan gyűlöli az előző rendszert, s harcos híve an
nak, mely véget ve te tt szenvedéseinek. A világháború 
előtti években indult, úgym ond népből jött író, költő, 
aki „szerencséjére“ nem  kötelezte el magát semmilyen 
kurzusnak azelőtt, nos, ő most majd ugyancsak beáll 
a sorba, ez is érthető. De m it kezdjünk a Baum garten- 
díjas költővel, aki civilben banktisztviselő, és pláne m it 
kezdjünk a másikkal, a francia összehasonlító iroda
lomból doktorált bölcsészprofesszorral, aki fölényes 
in tellektusát mozgósítja a m arxista ideológia befoga
dására, s aki az új eszm éket oly öntépőn s fönntartá
sok nélkül szuggerálja sajátjaivá. (A vonat kerekei a la tt 
végzi? Igen. Csak addig még sok víz folyik le a Szamo
son: az a bizonyos 15 év . . .) . . .  Nemcsak hajdani Ko- 
runkosok, de számos Erdélyi Helikon-, Ellenzék stb. 
-m unkatárs jelentkezik „szolgál'attételre“ — m egany- 
nyi oly férfiú  (s egynéhány honlány), akik esetében 
föl sem tevődik önös érdekek hajhászása, törleszkedés. 
De hiszen a háború utáni legelső időkből még az arisz
tokrata Kisbán Miklóstól [gróf Bánffy, magyar ex- kül
ügym iniszter, Erdély (ex) első számú főrendje stb.], 
még tőle is találunk  közlésnyomokat. Igaz, ezen utób
biak használni akaró szándéka végül is a tiszavirág 
életűnek bizonyuló népfrontkorszak-ígéret idején m u
tatkozik; m ert az más kérdés, hogy rövidesen kinek fo
gadják el a szolgálatait, ki m aradhat a fedélzeten, s 
kit bélyegeznek m ajd osztályidegennek, beíurakodónak 
azok, akiknek az élharcosok közül sikerült a parancs
noki h írda kapaszkodniuk.

A késztetés viszont kétségtelen: a tegnapi elit (leg
alábbis a rendszerváltás pillanatában) valamilyen for
m ában szerepet tudo tt elképzelni a maga számára, ho
lo tt tisztában volt vele, az új rendszertől nem rem él
het babérokat. Hogy ez hogyan volt lehetséges, a rra  
a következőkben keressük a magyarázatot.

(Folytatjuk)
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