
Ha kimondjuk: Svájc, élénkzöld mezőkön 
legelő egészséges tehénke jut eszünkbe a cso- 

'í koládéreklámról, avagy egyáltalán az üde völ- 
i gyek felett a hósipkás havasok látványa, 

m elyektől máris mélyebben lélegzik az em 
ber; de van akinek Teli Vilmos legendája 
jut eszébe, a felülmúlhatatlan céllövő, akit 
az önkény arra kényszerít, hogy tulajdon 
gyerm eke fejéről lője le az almát, és győz 
és népszabaditók szimbóluma lesz az európai 
középkorban va lah o l. ..  vagy valahol inkább 
a legendákban. Nem lehetetlen, hogy Svájcot 
a svájcer sajt tartja jobban az emlékezetben, 
de bizonyosan kevesen vannak, akik azt is 
tudják, hogy a Scweiz-Suisse-Svizzera nevű 
állam  gépkocsi-redszámtáblái m ellett a CH 
be'űkombináció az ország latin nevét — dió
héjban a történelmet adja: Confoederatio Hel
vetica. *

Talán Piátnik múlt századi kártyagyárának 
köszönhetően nevezik magyar kártyának azt 
a 32 lapból álló készletet, melyen csupa sváj
ci hős és ellenhős mellképe áll, deréktól le 
fele önmaga tükörképe gyanánt tótágast is. 
Teli Vilm os mint makk felső, Gessler Henrik, 
a gonosz kormányzó mint piros felső, és 
Reding ítéli, aki „biztos vitel“a szakértők 
szerint, aztán a szomorú tekintetű kuoni pász
tor és Harras Rezső, Fürst Walter, Rudenz 
Ulrich s a híres stüszi vadász. Egy-egy heves 
partiban igen, a valóságos történelemben csak 
a képzelet önkénye folytán vettek részt va
laha hozzájuk sorsának eldöntésében. Szerep
lésük a közkézen forgó játéklapokon mégis a 
szabadságeszmények kis profán monumentuma.

*
Svájc jóformán csak a római hódítás révén 

lép a történelembe mint érdekszféra, hadmű
veleti terület, bár Hannibál híres hadjárata, 
elefántokkal az Alpokon átkelő bravúrja 
ugyancsak itt vezet át. Időszámításunk még 
el sem  kezdődött, mikor a germánok közül a 
cimberek és a teutonok s velük szinte egy- * *

rült ilyen szövetség létrejön a korban; ezek  
egyike csupán a Confoederatio Helvetica.*

Helvét földön minden időben létezett bi
zonyos szabad földművelő osztály. A tizen- 
kettedik-tizenharmadik században felviruló . 
városok polgárai meggazdagodtak. A lovagok 'éM mr. 
kanosaiul tekintettek le e váraik körűi sza
porodó hangyafészekre. Minden püspöki szék
hely erős falakkal vehette körül magát. A 
tájon át utak vezettek, fontos kereskedelmi 
útvonalak, melyeken hozták-vitték a vasat, 
déligyümölcsöt, selyemszövetet Némethon és 
Itália közt; velük szivárgott át a műveltség, a 
polgári önbecsérzés és mindenféle gondolat 
szabadságról, függetlenségről s nem egy te
kintet sóvárogva kémlelt a havasok közül az 
olasz köztársasági városokra.

A sok közül egyetlen fia élte túl Habsburgi m  
Rudolfot, mikor 1290-ben megtért őseihez: Al- j f  
bért, akinek a császári apa már átadta az 
osztrák hercegségeket s aki most (azon az 
egyetlen vékony szálon függött a későbbi nagy 
dinasztia léte és esélye) a svábföldi és hel- 
vétiai birtokokat is örökölte. Nagyravágyó, §g§ 
kapzsi és zord férfiú, jegyzik meg a króniká
sok. Nagy terveket forgatott agyában, hogy 
elnyeri ő is a császári koronát, Európa szívé
ben hatalmas hadsereget tart zsoldjában, ki
látásai között tartotta számon Magyarország 
és Csehország trónját, s e képtelennek tűnő, 
„jóslatszámba“ menő álmok kétszázötven év 
múlva a dinasztiája számára valósággá is vál
tak. Csak „odahaza“, Svájcban nem ment a 
dolog, azon férfiak miatt, kiknek kvintesszen
ciája egy mesebeli Teli Vilmos. Mozgolódni 
kezdtek mindazok, kik engedelmeskedtek Ru
dolfnak, de fiától, a mogorva, félszemű zsar
noktól semmi jót nem vártak. A konstanci 
püspök szövetkezett a szavojai gróffal, a 
berniek a szentgalleniek apáturával, végül is 
a zürichiek elkezdték a harcot, és egész Hel-

szet az ellenséget számbeli fölényének előnyé
től megfosztja. A támadó sereg 1315. novem 
ber 15. reggelén hatolt be a völgybe, s a m a
gaslatokról máris hatalmas fatörzsek, sziklák 
zúdultak rájuk. A kelekezett zűrzavarban az 
utánuk nyomuló gyalogságtól szorítva, miután 
a svájciak lerohanván pusztítni kezdték őket, 
a lovagok jórésze az egeri tóba szorult, a gya
logosokat pedig agyongázolia a verekedők so
kasága. Ez volt a sorsdöntő morgarteni csata. 
Árnyalatnyi dolog, hogy míg az 1291-es pak
tum szövege latin, a győzelem után, 1315. de
cemberében megújított szövetség okmányát 
már németül fogalmazták.

SVÁJC HÉTSZÁZ ÉV!
időben a kelták közül a helvétek vándorol
nak a térségbe, ahol persze megnevezhetet
len idők óta laknak név nélküli népességek, 
hiszen a régészek még ma is foglalkoznak a 
tavak szélén épült cölöpfalvak ősemberi kul
túrájának m egfejtésével, ö k  az ős-svájciak, 
a föld, a táj nevét általánosabb értelemben 
mégis ezek a helvétek fogják biztosítani, akik 
Kr.e. 58-ban újabb földfoglalás szándékával 
tovább szeretnének vonulni Galliába, ám Ju
lius Caesar erélyesen megállapítja és vissza
parancsolja őket; közvetve tehát ő lesz a tér
ség keresztapja, ahogy ez a történelemben  
történni szokott: anélkül, hogy ezt sejtené. A 
római uralom alatt Svájc felvonulási terep és 
a germán előretörés elleni gyepű, ám gazdag, 
ináig ható építészeti emlékanyag gyűl össze 
az olyan kolóniák térségében, mint a későb
bi Basel. A római periódus vége felé aztán 
m egjelenik a keresztény kultúra is.

*

A  barbár betörések a III. századtól igaziak, 
az V. században már a teljes pusztulás képét 
«■ tatja  ez az „Ókori H elvécia“ s akik a ger
mán sorozatban éppen soron következnek: a 
burgundok teszik rá a kezüket; újabb játéka 
a történelemnek: lehetett volna ez is tehát 
azzá, amit a középkor óta Burgundiának ne
veznek, ám a burgundok végül kissé nyuga
tabbra, mint közvetlen szomszéd és Merész 
Károly uralkodásával bezárólag (1471) állan
dó rivális foglalnak helyet, átadván a teret 
az alemannoknak. Miközben a burgundok 
könnyen asszimilálódó megszállóknak bizo
nyultak, akik az őslakossággal keveredve még 
a nyelvet is átveszik, az alemannok vadab
bak voltak és erőszakos behatolásuk az Alpe- 
se völgyeiben is utána nyomult a menekülők
nek, a teljes elnémetesítésig. Csak a legzártabb 
völgvekben maradt meg a lakosság egy kis 
töredéke, megőrizvén máig ratoromán, vagy 
latin nyelvét is. A német-svájci, francia
svájci, olasz-svájci etnikum mellett ez fél- 
százezernyi népesség ma Svájc negyedik ál
lamalkotó nemzete. *

A Nagy Károly birodalmát, a feltáinaszott 
ném et—római császárság első periódusát kö
vető évszázadokban a Genfi-tótól a Bodeni- 
tóig a térség feudális nagyurak, püspökségek, 
máig híres kolostorok (amilyen például a 
Szent-Galleni, m elyet a portyázó magyarok is 
feldúltak) és kialakuló nagyvárosok birtoká
ban van ezen a német—római császárságon 
belül, m ely közelről a lakosoknak jóformán 
semmi védelmet nem képes biztosítani. All 
már Bern, Zürich, Solothurn mint szabad 
császári városok és valahol a térség északi ré
szén egy kis .sasfészekben, mely ma is kicsi
nosított turistalátványosság, népesedni kezd a 
Habsburg-família, hogy hatalmát rövidesen ki
terjessze a környékre egyelőre 1250 és 1273 
között különösen zavarosak a viszonyok a 
birodalomban, mert éppen üres a császári 
trón, hogy aztán 73-ban a legeslegelsö H abs
burg, Rudolf kerüljön megválasztásra. Eköz
ben történik, hogy itt is, ott is szövetkeznek 
a szomszéd városok, vidékek, hogy közösen 
védekezzenek. Számtalan, azóta feledésbe me-

vécia csatatérré vált: Albert-ellenzők az Al- 
bert-pártiakkal, tüzzel-vassal pusztítva egymás 
birtokát. *

Három erdei kanton: Uri. Schwyz és Unter
walden nem vett részt e harcokban. E pász
tornépre nézve közömbös volt, hogy Nassaui 
Adolf vagy Osztrák Albert pártja kerekedik 
felül, ők csak ősinek érzett szabadságukat 
akarták megőrizni. Összegyűlt hát a három 
kanton népe, hogy esküvel erősített szövetsé
get kössön: „Minden erővel, hatalommal, em 
berrel, vagyonnal m egvédjék egymást bárki 
ellen, ki bármelyikükön erőszakot akarna el
követni . . . “ Brunnen falucskával átellenben, 
a Vierwaldstätti tó mellett, szikláktól kerítve 
van egy rét, ahol éppen összeérnek a három 
kanton határai; a Rütli mezőnek nevezik a 
mára legendás helyet, hol egyes források sze
rint 1291 augusztusának elején, más hagyo
mány szerint csak 1307-ben, Szent Márton 
napiát megelőző szerdán tíz-tíz kiválasztott 
férfiú jelent meg éjjeli találkozásra . . .

*
Durva erőszakkal uralkodtak a bitorlók a 

szabad nép felett, mondja a fáma. A rablás
hoz, kicsapongáshoz szokott zsoldosok kényük
re garázdálkodtak, senkinek élete, vagyona, 
neje, leánya, becsülete nem volt biztonságban. 
Agyonverték hát a garázdákat, de senki nem 
mert kezet emelni a Habsburgok tiszttartói 
ellen, s panasszal is hiába folyamodtak. Egy 
nő szava lobbantotta lángra a szikrát, mely 
lappangott már. Valaki átcsónakázott a tavon 
barátjához, Fürst Walterhez s három bátor 
férfi letette az esküt. Gessler, a helytartó gya
nakodott s Altdorfban az út szélén egy póz
nára kitűzte a kalapját, azzal a paranccsal, 
hogy előtte mindenki tisztelegjen. Arra jött 
az úton Fürst Walter veje. a hires ijjász, Teli 
Vilmos is a kisfiával, és nem akart megha
jolni. Gessler dühösen fogatta el a lázadót: No 
híres, most mutasd meg, mit tudsz, egy almát 
tétetek a fiad fejére, ha azt lelövöd, szaba
don eresztelek . . .  A többi közismert, ha nem  
máshonnan, Schiller szép legendájából.*

Virágzó várossá lett Genf, Lausanne, a nagy 
tónak partján, hol francia nyelven beszél a 
nép; Baselben először fejlődött ki a céhrend
szer s nyert alkalmazást a közigazgatásban 
mint önkormányzat; Schafhausent a Mind
szentek kolostorába özönlő búcsújárók népe
sítették be először, eleinte csak rongyos ha
lászfalu volt: a szentgalleni apát cellája kö
zelében templom épült, így keletkezett Appen
zell: Luzern városát tizennyolc polgárból álló 
tanács vezette, s minden félévben új válasz
tás történt; Zűrieknek a kereskedés mellett 
a tudomány, művészet kölcsönzött fényt, 
Bernnek fejedelm ek keresték barátságát.

♦
Lipót osztrák herceg a felföldi lovagok v i

rágjából hadsereggel Aargauba tört, ahol a vá
rosok felszabadítása által birtokaikban és jo
gaikban károsult urak is nagy számmal csat
lakoztak hozzá. A szövetséges kantonok egy 
tapasztalt férfiú, az agg Reding ítéli tanácsá
ra egy szűk szorosban álltak fel, hol a termé-

A Habsburgok ellen vívott függetlenségi há
ború m ellett a belső, egymás közti harcok is 
folyamatosan dúltak, a kantonok az elképzel
hető legképtelenebb kül- és belszövetségben 
léptek fel egymás ellen, ahogy érdekeik kí
vánták. 1443-ban Schwyz nevében már egy 
nem legendás, hanem valóságos Reding íté li 
üzent háborút Zürichnelc és a vele szövetke
zett Ausztriának. Már harmadnap megtörtént 
az első ütközet: a zürichiek áthajóztak a ta
von s megszállták a swyziek városk áját... Az 
tán egy hónapig pihentek a fegyverek, de még 
a baseli zsinatra egybegyült püspökök se tud
ták kibékíteni a feleket. A Zürich elleni tá
madás idején Stüssi, a város nevezetes polgár- 
mestere a hídra rohant, hogy a megfutamo- 
dókat föltartsa. Ott áll az óriástermetü öreg
ember, ősz hajával, lengő nagy szakállával, 
csatabárddal a kezében és szégyenszemre sa
ját polgártársai kezétől vész el.

*
Az 1499. szeptember 22. kötött baseli béke

ben aztán Miksa császár felmentette a sváj
ciakat a német irodalom iránti minden kö
telezettség alól. A XVI. század elejére alakult 
tehát ki az akkor még csupán 13 szuverén kis 
állam („őrt“) szövetsége; a kanton elnevezés 
csak a XIX. század eleje óta használatos.

*
Svájc talányai közül a legizgalmasabb: ho

gyan él szűkre szabott életterében békesség
ben együtt Közép-Európa három legnépesebb 
nemzetisége, a német, a francia és az olasz, 
amelyek napjainkig folytonos háborúskodás
ban, az utóbbi században sovén gyűlölködés
ben álltak szemben. Svájc történetében ádáz 
összeütközések voltak területi és gazdasági ér
dekből, vallási okokból, nemegyszer tört ki 
véres küzdelem egyes városállamokon belül 
is, de egyetlen csatározás sem fordult elő 
nemzetiségi ellentétek miatt. A francia for
radalom eredményeképpen létrejött egyenjo
gúság a kantonok között a legjobbkor követ
kezett be. amikor Európa többi országában a 
nemzeti és faji sovinizmus, az ellentét felszí
tása következett be. „Akár saját érdemünk, 
akár isteni kegyelemnek tekinthető, minden
képpen igaz, hogy az Európa nagyrészét be
népesítő fajok és nyelvcsoportok békéje ha
táraink közt csoda, és utánzásra méltó példá
nak tekinthető" — vallják büszkén a svájciak.
A lakosság 74 százaléka németül beszél, sváj
ci nyelvjárásokat. A franciaajkú romand-sváj- 
ciak 1 milliónyian 20 százalékot képeznek és 
4 százalék a 250 ezer főnyi olaszul beszélő ti- 
cinói. Jellemző az egész nép szemléletére, 
hogy amikor a 44 ezernyi ratoromán lakosság 
Graubündenben ezt igényelte, az 1938-ban 
megtartott népszavazás ezt a latin eredetű 
nyelvet is állam nyelvvé minősítette. A 4 nyelv  
mind a közérintkezésben, mind a hatóságok s 
egyéb közfórumok előtt teljesen egyenjogú; 
mindenki tiszteletben tartja és előzékenyen 
kezeli a másik nyelvet beszélőket.

♦
A svájci demokrácia abban is különbözik a 

többi polgári demokráciától, hogy nem felül
ről, az alkotmány által meghatározott körben 
kialakított, hanem történelmileg alulról felfele  
épült, a községi önkormányzaton alapul. A 
kis országban hét egyetem működik, ezeket 
is a kantonok tartják fenn (Basel, Bern, 
Fribourg. Genf, Neuchatel, Lausanne, Zürich) 
és különösen a baseli, megalapítása óta Svájc 
sok világhírű tudóssal ajándékozta m eg az 
emberiséget.

*
A  képzőművészetek, építészet, festészet és 

szobrászat alkotásaival számos híres múzeuma 
dicsekszik Svájcnak. De Ticino kanton olyan 
építészekkel ajándékozta meg Itáliát, mint a 
Fontanak, Antonio della Porta, Francesco

Borromini, a római barokk legnagyobb mes
terei és itt született Le Corbusier (Charles 
Eduard Jeannerot, 1887—1965) a modern épí
tészet óriása, svájci a festészet világnagysága, 
Paul Klee. A zenében Svájcé a dicsőség, hogy 
a XVT. század első felében Zwingli Ulrich 
tanára, a Glareanus néven ismert humanista 
iktatta a középkorban használatos egyházi 
hangnemek közé, mellé a dúr és moll hang
sorokat, amelyekben századunkig szólt az 
európai zene, és svájci korunk egyik nagy 
komponistája, Arthur Honegger (1892—1955). 
Ami az írástudókat illeti, a középkori szellemi 
élet egyik központja St. Gallen kolostora, s a 
reformáció két vezéralakja Kálvin és Zwingti 
itt fejtette ki tanait. Genfi volt Jean-Jacques 
Rousseau (1712—1778) és Mme de Stäel, zü
richi Gottfried Keller (1819—1890), de svájci 
Conrad Ferdinand Meyer, Benjamin Constant,
C. F. Ramuz, Max Frisch és Dürrenmatt.

Ugyanaz az olasz, aki a milánói pályaudvart 
hanyagul telszórja papírhulladékkal és ciga
rettavégekkel, a svájci állomáson restelli e l
dobni a gyufaszálat is . . .

összeá llítá sunk Vértesi Arnold: A svájezi sza
bad köztársaság alapítása (1877), H olzwarth  
F. J. V ilágtörténet IV. kötet (1888), Ch. Gil- 
lionard: H istoire de Suisse (1944), H. Schnei
der: Geschichte des schweizerischen B u n 
destaates (1931) és F ajth  Tibor: S w  je  (1987) 
alapján készült.

BEAT BRECHBÜHL

PABLO PICASSO: A TRAGÉDIA (1903)

Asszony. Férfi. Gyerek: azt kérdi 
„Hol vagyunk? Mi élnivaló van 
ezen a világon?“
Megmerevedve, örökre keserű emlékezéssé 
maszatolódva, beesett arccá üresedve

hullnak
a válaszok, a nincsen válasz-ok.

Mi végre a válasz, ha minden elveszett?
Mi végre a kérdés? Kése tovább kotor

csak a halott húsban.

A gyerekarcok megöregedtek, 
cserélhetővé lettek a testek.
A gyerekszemek: megcsalattak, 
a gyerekvilág: úttalan.

„Hol vagyunk? Mi élnivaló van 
ezen a világon?“

A vágyak egyik felén ott megy 
az asszony, a férfi a másikon, háttal 
egymásnak, s nem várja se este, se

reggel
boldogság és otthon halottas-képét

Idő: aká.r a gongütés,
idő: szerelemre és szerelemtelen
halálra szakítva.
Érti a férfi, az asszony érti.

Oda a pillanatok, mikor a lét:
bizonyosság

volt. Ott hever a néma vallomások
szégyent

nem ismerő nyíltsága, mi végre 
tartalmakkal vesződni — végkimerültek. 
Kínozzuk szavainkat, hadd tudjuk meg, 
mi a szerelem gyi'kosa.
Szemünk világát az eltűnt világért!

De hallgat a szó, a szemek: maradnak 
fekotc tükrök.

Énünk dölyfössége netán?
Hamis szavak-e?
Emlék: hirtelen más fényben?
Hogy esetleg meghalunk

tapasztalatlanul?
Hogv a boldogság elviselhetetlen?
Vagy hogy: hullaszagú?

Körülmények, melyek
nem törődnek emberrel, pusztulással?

Akárhogy is,
a csődbe jutottak beveszik háborújukat
a vággva'. Mindent kibeszéltek.
Érzések szólódnak a szélbe.
Minden haszontalan már.
A tragédia elkezdődik.

Hogy üvölt — fájdalomtól! — a szél,
senki se hallja. I

I
Marad egy gyerejí, belefárad

a kérde7getésbe: ) 
,.Ho' vagvnok? Mi élnivaló van 
ezen a világon?“

Ti'NDOR! DEZSŐ fordítása \
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W inston Churchill állítólag nem  sokkal 
halála elő tt, am ikor tudom ást szerzett 
Hruscsov bukásáról, alighanem  élete u- 
tolsó szellem es m ondásával ajándékozta 
meg a világot: „Ez az em ber mindig 
m egkísérelte kétszerre á tugrani a sza
kadékot“.

M arx a forradalm i ugrásokat elm éle
tének  a lap jáu l tette, s m i azokat a gya
korlatban alkalm aztuk. Hruscsov egész 
leikével azon volt, hogy m erészen á tu 
gorja a létező szocializmus és a mesés 
kom m unizm us közötti szakadékot. Egy!
— uto lérn i a jóllakott A m erikát a hús- 
és tejterm elésben. Kettő! — messze el
hagyni A m erikát a szánalmas jelenben 
s á tju tn i a m esék világába! Utasításba 
adta: vágd le az állatokat, hogy több 
legyen a hús! Csupán azt hagyták szá
m ításon kívül, hogy a vágóm arhát előbb 
fel kell nevelni. A hatalm as ország ug
rásra  készült, ám  a szakadékot nem  u- 
gorta á t  — belezuhant. Zavarba jött? 
Nem, Isten  ments! Ism ét próbálunk á t
ugrani a bőség birodalm ába — a tám a
szunk ezú tta l a kukorica . . .

E lm esélték: a m urm anszki terü leten
— terü lete  alig kisebb m int Angliáé és 
nagyobb B ulgáriánál — a széltől védett 
ritkás völgyekben, a napfényes hegyol
dalakon, alig ötezer hektáron hideget b í
ró burgonya- és káposztafajokat ü lte t
tek. H ruscsov i t t  is azt követelte, hogy 
ötszáz h ek tá rt jelöljenek ki a kukorica

irán ti vad bizalm atlansággal szabdalják 
szét a még le nem  tepert, de éppenhogy 
erős és veszélyes m edve bőrét. S ezt 
oly m egittasulva teszik, m intha az a 
kérdés, hogy m iképp öljek meg ezt a 
medvét, nem  volna lényeges szám ukra. 
„A megegyezés m ellett, — veti oda m in t
egy m ellékesen Churchill, — Molotov 
Londonba jö tt, hogy m egism erkedjen 
vélem ényünkkel a m ásodik front m eg 
nyitása kapcsán. Ezt figyelembe véve 
m ájus 22 -én reggel hivatalos beszélge
tést foly tattam  vele“ . S ez minden! Ha
nyagul és m integy m ellékesen odavetve 
—- ez nem  érdem el figyelmet. Nevetsé
gesen ostoba viselkedés, különösen az 
ezt követő tragikus esem ények há tte re  
előtt — a németek, kiknek bőrén oly 
szenvedélyesen osztoztak, ú ju lt erővel 
lecsaptak Oroszországra, Harkov a la tt 
hatalm ukba kerítették  hatszázezres cso
portosulásunkat és előrenyom ultak a 
Kaukázusig és a Volgáig. S íme, jóné- 
hány évvel később a jó lértesült Chur
chill sokatmondóan, a legkisebb irónia 
nélkül közli: osztoztak, végezték a dol
gukat — vagyis korábbi ostobaságát te
tézi.

alantasságát. A lantas a la k ? . . .  K öny-
nyen m eglehat, csak éppen nem  olya
noknak, m int én. Ez a kisstílű  alak irá 
ny íto tta  országunk kulturális  életét — 
kijelölt és irányíto tt, egekbe em elt és 
sárba tiport, bün tete tt és megbocsátott. 
M iért éppen ő váltja  ki bennem  ezt a 
m élabús hangulatot: „Hová, ugyan ho
vá le tte te k ? . .  .“

A korm ány m egjelent s nyom ban be
indult körötte a forrongó, hízelgő, kör
h in taszerű  sürgés. A m űvészet és iro
dalom képviselői, term észetesen nem 
m indnyájan, hanem  azok, akik elég je
lentőseknek tarto tták  m agukat, alkal
m asnak arra, hogy igényt tarthassanak  
a közelebbi kapcsolatra, egym ást odébb 
tolva, izzadt arcukkal boldogan moso
lyogva lökdösődni kezdtek és közelebb 
nyom akodtak. Szuszogva, toporogva á ll
ta  a lökdösődést a testes Szofronov, rá 
gott a napon Gribacsov kopasz feje, a 
m egtiszteltetéstől görnyedten aprózta' 
lép teit még m indig ugyanaz a Leonyid  
Szobolev, aki nemcsak garázshoz ju to tt 
— m ily szánalm asak voltak családi áb
rándjai — , d'e kim ondottan a kedvéért
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számára!
—' De hiszen úgysem nő belőle sem 

mi, N yikita  Szergejevics — m erészeltek 
egyesek ellentm ondani neki.

— S m i van, ha  mégis kinő? M ekko
ra  politikai visszhangja' lesz!

És mi van, h a . . .  Az ugrásra készülő 
em ber szám ítása, aki szentül hiszi, hogy 
még a szakadékban is talá l támaszt.

Egy állam  vezetőjét gyakran átlagos 
gondolkodás jellemzi. A nagy gondola
tok, az éleslátású felfedezések soha nem  
születnek egyszerre m illiók fejében, a 
szellem a term észetben sohasem villan 
fel tömegesen. A nagy gondolatok és fe l
fedezések azoknál jelentkeznek, akik ké
pesek a többieknél jóval m élyebben 
gondolkodni; az értelem  és előrelátás 
egyfajta bajnokainál. S időre van szük
ség, nem  kevésre, hogy az átlagosan 
gondolkodó tömegek m egértsék és be
fogadják azt, am it az emberi gondolko
dás bajnokai elértek. Több m int ké t év
század te l t  el, amíg Kopernikusz tan ítá 
sai általánosan elfogadottakká váltak.

Ám egy állam férfi, egy politikus, aki 
éppenhogy a m indennapok kérdéseivel 
folgalkozik, olyan feladatokkal kerül 
szembe, m elyek rendszerin t azonnali 
m egoldást követelnek. Nem várhat év
századokat, de még évtizedeket sem, 
hogy m egértsék. Ezért egy vezető poli
tikus kénytelen  általánosan elism ert sab
lonokhoz folyamodni, elemi fogalm ak
hoz, hogy szellemileg m egfeleljen az 
emberi társadalom  hétköznapi átlagá
nak. S bárm ennyire is szomorú ez, de 
az ész és az előrelátás a magas politikai 
szemé’yiségek között, azok között, akik 
az em bereket irányítják , életüket befo
lyásolják — inkább kivétel, m intsem  
általános jelenség.

N apóleont például aligha nevezheted 
ostobának, mégis m ily term éketlen volt 
szelleme! Semmi olyasm it nem hozott 
létre, ami az emberiség hasznát szolgál
ta volna. A term éketlen és eredm ényte
len szellem nek ugyan mi a haszna, — 
semmi előnye nincs az ostobasággal 
szemben.

A braham  Lincoln és John Kennedy, 
m ielőtt kiem elkedtek volna józan gon
dolkodásukkal az egyszerű nyárspol
gárok tömegéből, először utánozták a 
sablonos gondolkodást, a tömegek ked
vében jártak , ám alighogy föléjük em el
kedtek, e lte tték  őket láb alól.

Ugyanez a Churchill, aki ravasz, ta 
lálékony, szellemes politikus hírében 
állt, ak it éleselm éjü politikusként tisz
teltek, m ilyen gyakran cselekedett egy- 
ügyüen, s nem is sejtette  ezt. Lapozzuk 
fel találom ra em lékiratait. íme, komo
lyan és fontoskodva közli p é ld á u l. . .  
1942 m ájusában. M ajdnem egész Euró
pát elfoglalták a hitleristák, a ném et 
csapatok m élyen bent járnak  Oroszor
szágban. S éppen ekkor az egyik oldalról 
Churchill, míg a m ásikról Sztálin meg
bízásából Molotov találkozik London
ban, hogy tárgyaljanak. Arról tárgyal
tak, hogyan győzzék le félelm etes és 
veszélyes ellenfelüket? . . .  Ugyan, de

hogy, azon alkudoznak, kié lesz a Bal
tikum  és Kelet-Lengyelország. Egymás

A kommunizmus 
boldog szigetén

Az ostobaság könnyen nő á t  erkölcs
telenségbe. Churchill, m egtudván Sztá
lintól, hogy a kollektivizálás a Szovjet
unióban több tízmillió — kim ondani is 
vicces — „kisem ber“ m egsemmisítése 
és száműzetésle árán valósult meg, nem 
szörnyűlködik és nem  ítéü  el ezt, h a
nem kegyesem helyesli: „Kétségkívül 
m egszületik m ajd egy nemzedék, m ely
nek nem  lesz tudom ása szenvedéseikről, 
viszont term észetesen több élelemmel 
bír m ajd, és áldani fogja Sztálin ne
vé t“. Valóban áldottak a lelki szegények, 
akik nem  tudják, m it tesznek. Hruscsov 
ebben jóval előrelátóbbnak bizonyult — 
e szavakra nem állt volna rá  a nyelve.

K ülönben Hruscsov ettől függetlenül 
is pazarlóan, m egittasultan ostoba volt, 
oroszos bőkezűséggel, ám az igazat m eg
vallva, lényegében semmiben sem kü
lönbözött a többi kiemelkedő politikus
tól, közös nyavalyájuk bajá t nyögte ő 
is. S természetes, hogy összbirodalmi 
önelégültsége erkölcsileg nyom orította 
meg a társadalm at — hazug, képm uta
tó, kegyetlen, arcátlan pimaszokat ne
velt, am olyan „rjazanyi csodatevő“ Lario- 
nov-féléket, akik a hivatali rablásból 
csináltak karriert.

Ám ami a legfurcsább — előfordul
nak ilyen meglepő paradox fordulatok 
a történelem ben! — éppen Hruscsov eg- 
zaltáltsága Segített abban, hogy bátor 
és haladó fordulatot hajtson végre az or
szágban. A ravasz politikus W intson 
Churchill nem hozott annyi hasznot Ang
liának, am ennyit Hruscsov hozott egyet
len föllépésével a XX. kongresszuson a 
soknemzetiségű Szovjethazának! . . .

Ám túlságosan elragadtattuk  m agun
kat fejtegetéseinkkel, miközben szemé
lyesen m egjelentek vendégszerető h á 
zigazdáink . .  .
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A korm ány tagjai ünnepélyes előkészí
tés, figyelm eztetés nélkül, egyszercsak 
m egjelentek a fenyőfák alatti aszfalt- 
útón. A jóságosán mosolygó Hruscsov 
— könnyű zakóban, hím zett ukrán ing
ben, m elyet a nyakán színes zsinór fo
gott össze s am elyet hétköznapiasan ,,an- 
tiszem itkának“ neveztek. Az öregesen 
reszketeg Vorosilov civil kalapban pa
rádézott. M ikojan  orra gyászosan feke
te, ősz hajszálaktól még nem  érin tett 
bajszára lógott. S m ár nem volt közöt
tük  a plakátokon is csak felvillanó Mo
lotov és Kaganovics, a legutóbbi talá lko
zó m agasrangú résztvevői. Bátorkodtak 
ellenállni és Hruscsov elkergette őket. 
Nem, nem dugta szögesdrót mögé őket, 
nem  lőtte agyon őket pincében, csupán 
lelökte az Olimposzról — vigyen az ör
dög titeket, éldegéljetek nyugdíjasként! 
S velük együtt repü lt Sepilov, aki örö
kösen „csatlakozott“ valahová. Ez a 
mfegvető magyarázó megjegyzés jói k i
m uta tja  ennek az alaknak a politikusi

m egalakították az Oroszországi Föderá
ció írószövetségét. Hol az egyik, hol a 
m ásik oldalról bukkant fel Szergej Mi- 
halkov, a „nagyszerű Sztyopa bácsi“, 
aki egyetlen alkalm at sem szalasztott el, 
hogy felh ívja m agára a figyelmet.

Hruscsov jobboldalához nyom akodott 
M ajboroda} az ukrán zeneszerző, felkap
ta lapos és széles, zsírosán ragyogó ke
pét, kifordíto tta szemét és édeskés han
gon dalolni kezdett:

Szem em  az égen,
n tk o s  vágyat sejtve . . .

Hruscsov pedig készségesen és lelkesen, 
reszkető baritonján belekapcsolódott:

M iért nem  vagyok sólyom,
M iért nem  szárnyalok . . .

S egyre csak tü lekedtek hozzá, belebá
m ultak az arcába, nyom akodtak, egy
m ást lökdösték és szorongtak, s moso
lyogtak, mosolyogtak . . . S m ind tek in 
télyes, testes vagy karcsú, higgadt fé r
fiak  voltak. Ha bárm elyikkel az utcán 
vagy egy hivatal folyosóján találkozol, 
aligha hinnéd, hogy ilyen előkelő sze
mélyiség képes ilyen alantas testm ozdu- 
laltokra.

I tt  a kom munizm us árnyas szigetén, 
szűk határai között az uralkodó figyel
m ének csupán m orális jelentősége van
— észrevett, emlékszik, kim ondta a n e 
vedet, m egszorította a kezedet, kellemes! 
Holnap viszont m ár mindez kikerül a 
boldog sziget határain  tú lra, az óceánba, 
ahol hullám ok him bálják és felboríthat
ják  hajódat, ahol valaki mindig süllyed, 
más pedig a felszínre kerül, ahol erős
nek és ügyesnek kell lenni, hogy fenn
m aradj a hullámokon. S m indenki, aki 
m ost közelebb ju to tt s hozzáért a m in
denható kézhez, a rra  szám ított, hogy 
m agával viszi az önkényuralom  egy ap
ró részecskéjét. Lökdösődés, forgolódás, 
taszigálás, mosolyban felfúvódott arcok,
— a szerencselovagok szemléje! 

Félrehúzódva álltam , bám ultam  a
megható forgatagot és egyszercsak . . .  
H irtelen a lökdösődő alakok feje fe le tt 
pillantásom  találkozott Hruscsov — ke
zeskedem, hogy így volt! — egyenesen 
rám  em elt tekintetével. Az előbb még 
ezt dúdolgatta Majboroda val együtt: 
„M iért nem vagyok sólyom, m iért nem 
szárnyalok . . .“ — az előbb még mosoly
gott jóságosán, s az arca a hőségtől1 kissé 
elbágyadva pihent, semmi kétség, hogy 
elégedettséget fejezett ki. Csak egy m á
sodperccel, a másodperc egy tö rt részé
vel korábban! . .  . Most viszont a fejek 
felett, a távolból egy m ásik arcot lá t
tam  — nem ernyedt el, nem pihent, ha
nem koncentrált, feszült és rosszindu
la tú  volt. Sőt, m intha a fáradtságtól ra 
gyás is le tt volna, felém  irányuló te
kintete pedig gyanakvóan bizalmatlan, 
m ajdhogynem  fenyegető. Csupán ellen
ségünkre tudunk  így nézni.

K orábban sohasem láto tt engem, arc
ról nem ism ert, semmi alapja nem volt, 
hogy ellenségének tartson. És mégis . . .

Nem volt okom megijedni, nagyon is 
jól tudtam , hogy a  hízelkedők sűrű fala 
és a m integy tíz lépésnyi tér — meg
bízható védelem  számomra. Nem sütö t
tem  le a tekintetem et, meglepődve to
vább bám ultam  Hruscsov megváltozott 
arcát.

P illan tásunk egy másodpercig, ha ta 
lálkozott. Valakinek a kopasz feje el
fedte előlem az államfőt s amikor is
m ét m egláttam , Hruscsov újból jóindu
latúan  m osolygott s valakivel beszélge
tett.

Nicsak! . . . Mosolyog, tréfálkozik, du- 
dorászik, látszatra pihen — de ne higgy 
a szemednek: belül feszült, elővigyáza
tosan össztszedett, tele ván gyanakvás
sal. Ö nkéntelenül is megsajnáltam: „Lám, 
m ilyen nehéz a helyzeted, Nyikita Szer
gejevics. Nem jókedvedben játszod meg 
így m agadat“.

Még feleségem, aki karöltve á llt m el
lettem , ő sem vette  észre, ahogy pillan
tást válto ttunk. Igaz, én nyomban közöl
tem  ezt vele, ő egy percre érdeklődni 
kezdett, m ajd . . .  nyomban elfelejtette 
az egészet. Nem olyan fontos eset, hogy 
bárm inem ű jelentőséget tulajdonítson 
neki.

Én viszont képtelen voltam elfelejte
ni. O tthagytuk  ezt a sürgés-forgást, sé
tá ltunk  a csendes sétányokon, meghajol
tu n k  ism erőseinknek és újból rábukkan
tunk  az ostrom lott kormányra. Ism ét 
m egálltam  és hosszasan néztem a jósá
gos és vidám  Hruscsovot, vártam, hogy 
megint találkozzam  tekintetével, szere t
tem volna, ha mindez megismétlődik, 
hogy meggyőződjem: nemcsak álom volt.

Hruscsov azonban többé nem vett 
észre.

7.

M indenki, akit ma meghívtak a kom mu
nizmus szigetére — azok is, akik nem 
vették  a bátorságot, hogy közel jussa
nak a korm ányhoz s azok, akik lökdö
sődve taszigálták egymást s körötte 
keringtek, m in t a legyek a lekváros- 
üveg körül — m indnyájan az értelm i
ség leginkább megbecsült rétegéhez ta r 
toztak.

É rte lm iség . . .  olyan emberek, akik 
hivatásszerűen foglalkoznak szellemi 
m unkával, vagyis közvetlen kapcsolat
ban állnak  azzal, ami valójában az em 
ber magasztos megkülönböztető vonása 
— az értelem m el. Ügy tűnt, hogy az 
em bereknek ez a fajtája a legfontosabb 
a társadalom ban s általában tiszteletnek 
örvend. De ők! Az értelmiség irán t m in
dig gyanakvással, gyakran pedig egye
nest ellenségesen viseltettek. Mivel ép
pen tőle indulnak ki azok az eszmék és 
gondolatok, m elyek elleníínondanak a 
megszokott sablonoknak, zavarba hoz
zák a  kispolgárt s megnehezítik az á l 
lam vezetőinek tevékenységét.

Lenin nem  szerette a liberális értel
miséget, nem  bízott benne, úgy tarto t
ta, hogy kiszolgálja a burzsoáziát. „ . . .  az 
értelm iség befolyása — írta  1907-ben —, 
mely közvetlenül nem vesz részt a k i
zsákm ányolásban, mely kitanulta, hogy 
általános frázisokkal és fogalmakkal 
operáljon, m elyet leköt mindenféle „jó“ 
parancsolat, m ely néha őszinte korlá
toltsága folytán osztályok feletti helyze
té t osztályonkívüli pártok és osztályon- 
kívüli politika elvévé emeli, e burzsoá 
értelm iség hatása rendkívül veszélyes a 
népre“.

Áz állam  élére állva m ár nyíltan ve
te tte  oda az értelmiségnek: „Az önök 
ingatagságában sohasem kételkedtünk. 
Ám, hogy önökre szükségünk van, ezt 
nem  tagadjuk, m ert önök voltak az 
egyetlen kulturális elem“. Vagyis — az 
értelm iség szolga volt s maradjon is az. 
Lenin élete végén gyakran beszélt ke
serűen arról, m ennyire hiányoznak ne
ki az őszinte, vele egygondolkodású ér
telmiségiek.

Sztálin a szolgalelküséget az új állam 
alapvető létfeltételévé tette: az alacso
nyabb beosztású habozás és gondolkodás 
nélkül a lávetette  m agát felettese aka
ratának , felettese a következő felette  
állónak s így m ent tovább, az egészet 
megkoronázó legfelső csúcsig, melyen 
senki által nem  korlátozott, de m inden
k it hatalm a alá hajtó valaki — szemé
lyesen Sztálin trónolt. A társadalom  leg
jellemzőbb típusa a szolgalelkű Janus 
volt, aki egyfelé diktátori, másfelé szol
gai arcát m utatta.

S kizárólag az, aki közvetlen terem tő 
m unkát végzett, csak az nem b írt dik
tátori jogokkal. Ha szántod a mezőt, 
egym agádban teszed s nem messziről 
irányítod a szántást; nincs kinek diktál
nod, u tasítást adnod. Ha könyvet írsz, 
zenét szerzel, valam ilyen tudom ányos 
probléma megoldásán dolgozol, "bár-



m ennyire  is szeretnéd, nem  válhatsz 
d ik tátorrá. S csupán akkor tám ad lbhe- 
tőséged, hogy diktátor légy, ha a szán
tást, a könyvírást, a zeneszerzést, a tu 
d o r ' ánvos ku tatóm unkát m ásra hagyod. 
Az alkotóm unka k izárja a diktátorságoí, 
ám  a szogalelküségtől nem szabadít 
meg. Nem parancsolhatsz senkinek, m ert 
nincs kinek, neked viszont igen — m iért 
ne tehetnék? Ha pedig nem  bizonyulsz 
elég szófogadónak, nvakaskodsz, m iért 
ne alkalm aznának erőszakot Veled szem
ben, beleértve az elzárást a szigorított 
m unkarendű táborokban, a verést, a kín
zást s végül a kivégzést.

Sztálin az értelm iséget szófogadó la 
kájjá  változtatta , mely engedelmesen — 
leggyakrabban ostobán, igen ritkán te
hetséggel és találékonysággal — telje
sítette  -'z állam i m ?"rende!éseket az új 
bom bázók tervezésétől a sztálini nyelv- 
tudom ánvi m unkák óriási tudományos 
értékének  „bölcseleti“ megalapozásáig.

S íme. m ost i tt  ez a tülekedő, izzadt 
forgatag, testek  eomolvaga — a sztálini 
időszak értelm isége nyüzsög. Hruscsov 
és k ísérete pedig a forgatag fő tenge
lyét képezte, ők a sztálini hivatalnokok: 
Sztálin em elte ki őket, Sztálin etette és 
nevelte őket d iktátori és szolgalelkű Ja- 
nusokká.

Hruscsov el sem tudo tt képzelni m ás
fa jta  berendezkedést, m int amilyen az 
e lh u n y t Szlálin  idejében volt. Őszintén 
hitte, hogy a világot ellenségeskedés és 
gyűlölet osztja meg, hogy az állam k ö 
telessége. hogy nap m int nap, óráról 
órára fokozza erejét, őrizze az aláren
deltség vasfegyelm ét, óvja az abszolút 
h a ta lm a t. . .  A párt fő irányvonala a 
sztálinizm us esztendeiben kifogástala
nu l helyes volt, de . . .

Sztálin dajkálta , Sztálin nevelte őt s 
ezért bárki m ásnál jobban tudta, m ily 
nyomasztó és m iféle veszélyekkel fenye
get ez a nevelés. A szeme láttán  fogták 
le és állíto ták  falhoz a legjelesebb álla
mi veze tő k e t. . .  Még jó, ha csak falhoz 
állíto tták  őket, de körm ük tépdesték, 
csontjukat törték , veséjük verték  le, dur
ván gúnyolódtak ra jtuk , s m ielőtt a tú l - 
világra k ísérték  volna, a legaljasabb 
módon m egalázták áldozataikat. Maga 
Hruscsov hosszú éveken át várta  az órát, 
éjszakákként úgy alud t el, hogy nem 
bízott benne, hogy m eglátja a reggelt, 
m ent Sztálinhoz, hogy az fogadja, s nem 
volt benne biztos, hogy visszatér. Élt 
és várt, v á rt és reszketett. D ajkálták és 
felnevelték, ám ő nem érzett hálát n e 
velője iránt.

A pánt fő irányvonala Sztálin idején 
kifogástalanul helyes volt, csupán Sztá
lin  tévedett — taszíto tt kegyetlensége, 
undort ke lte tt a sok kiöntött vér. H rus
csov sem m it nem  akart a sztálini örök
ségen változtatni — hadd m aradjon 
m inden úgy, ahogy volt! — Sztálint 
azonban el kell ítélni és ki kell hajítani 
a ‘történelem ből. Még elképzelni is ne
héz ennél fonákabb döntést. Ha az egy
kori vezér teljesjogú d ik tátor volt és ha
m is u tasításokat osztogatott s azokat 
szorgosan teljesítették , akkor a p á rt és 
az ország m iért élt és cselekedett vo l
na  helyesen? Vagy egyáltalán nem volt 
diktátor, hatalm a sem m it nem jelentett, 
s ezért nincs m iért elítélni vagy le lep
lezni. Ha azonban diktátor volt — ítéld 
el, dé azzal az ú ttal együtt, am elyre az 
igaztalan hatalom  lökte. A két dolog 
összefügg . . .

Ó, ha Hruscsov képes le tt volna ösz- 
szefüggésbe hozni az okot az okozattal, 
az egyest az általánossal! . . . Szeren 
csére gyerekesen együgvü volt: akarom 
-— és kész, semm iféle logika nem hatott 
rá! Az egyszerűség legalább annyira le
het bátor, m int az ész, Hruscsov a XX. 
kongresszuson határozottan  megfosztotta 
trónjátó l Sztálint: pusztulj, gonosz lé 
lek! Szintén fejvesztett ugrás v o l t . . .

Ha viszont nem történik ez, mind n 
mai napig azt sugallják nekünk: a sztá
lin i u ta t járjuk! A „sm asszerek“ pedig 
ott bóklásztak volna városaink utcáin, 
a kínzás nagym esterei ott szorgoskodtak 
volna a színfalak mögött s bizönvára 
fo lytatódott volna a bőszen agresszív 
külpolitika, s a hékés egymás m ellett 
élésről szó sem lehetett volna. Nincs ki
zárva, hogy bolygónk felett nukleáris 
robbanások gombái nőttek  volna ki s az 
emberiség kihal radioaktív  sugárzás ha-, 
tásárá. Ki tudja, mégiscsak nagy a tö r
ténelem ben a véletlennek, „Bradbury 
h írhed t lepkéjének“ a szérepe, mely a 
jövő képét ígéri.

Igazán hála a véletlennek! Hála as 
egyszerűségnek s bátor hordozójának. 

i N yikita Szergejevics Hruscsovnak! A 
földrészek és a népek m ind hálával kell 
hogy gondoljanak rá!

Hruscsov naivan nem vette  figyelem 
be az elemi logikát, mások viszont ezt 
nem tehették  meg. Sztálin viselkedését 
elítélték  — ez nagyszerű! Aki „á“-t 
mond, áz m ondjon ,,b“- t is . . .

A dzsinn kiröppent a palackból s da
gadt a kétely kovász* D iy-nc ■ ny- 
vének m egvitatására m oszk-a5 ”ocial- 
m árok házában arm?; rv u -fa la n  o’vasó 
jö tt el, hogy egy osztag lovasrm dőrt ke l
lett kirendelni — ez volt aztán r meg
lepetés! A baráti M agyarországon áz& - 
dás tö rt lei, sürgősen le- kellett cseréin! 
a korm ányt, m elyet annak idején Sztá
lin ju tta to tt hatalom ra

A legutóbbi talá kozón Hruscsov lep
lezetlenül szitkozódott, most viszont tisz 
tában  volt vele, hogy az értelm iség ven
dégeskedik nála s nem egyszerűen olya
nok, kik alázatosan a keze fölé hajol
nak. S lám —  a vendégszerető házigaz
da álarca alól egy p illanatra  kivillant az 
igazi te k in te t . .  .

Leplezetlenül bám ultam , hogyan nő
nek hosszú szam árfülei Midasz k irály
nak.
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A nap a fenyőfák koronája mögött las
san nyugodni tért. Négyen voltunk, a 
festő Or észt Verejszkij és feleségeink — 
elbújtunk a kihalt m elíékösvényeken. i t t

Molnos Zoltán: Alom

nyilván nem csak gondozott erdő húzó
dik, de valahol bizonyára itt búvik meg 
a korm ány nyaralója is. Egyelőre épít
m énynek még nyom át sem fedeztük fel. 
Félrehúztam  kis társaságunkat. „D erít
sük ftl. Különben sincs m it csinálnunk“.

Távolról fo jto tt hangok, visszafogott 
ünr. ép! moraj hallatszik. I tt  viszont Za
v a r 'a k r  el kopogtat egy harkály. Halot
ti cstnd, a legszívesebben suttognál.

Egy oldalsó fasorból felénk ta rt va
laki. Ö nkéntelenül is zavarodottan el
hallgattunk — a szembe jövő férfit jól 
ism ertük, ő viszonh m agától értetődően 
nem ism ert bennünket. Hogyan visel
kedjünk ilyen esetben: lépdeljünk el 
m ellette s tegyünk úgy, m intha nem is
m ertük  volna meg — ez term észetelle
nes. De vajon term észetes-e, ha üdvö
zöljük; nem tekinti ezt m ajd talpnya
lásnak, nem kapunk-e válaszul közö
nyös tek in tete t vagy sértő, nagyúri bic
centést? Egy orosz értelm iségi örökös 
reflexe ez, akit egy jelentéktelen eset 
kapcsán is ellentm ondásos önhittség m ar
cangol. A férfi közeledik felénk és első
ként köszönt bennünket. Nagyúri gesz
tusok nélkül — Leonyid Ilflcs Brezs- 
nyev  ö.

Az erdő m élyén lövések dörrtnnek. 
Nem, nem rezzenünk össze s nem vál
tunk  értetlCn pillantásokat. A m ániá
kus gondolat — vajon nem m erénylet
ről van szó? — eszünkbe sem jut. Nyil
ván valam ilyen ünnepi szórakozás ez. 
Ráérősen közeledünk a lövések színhe
lye felé s közben elkísér bennünket a 
harkály  zavartalan kopogása.

Tisztás az erdőben. A nézők két cso
portra oszlottak. Közvetlenül a fűben — 
néhány szék és két asztal, az egyiken

puskák hevernek, a m ásik zsúfolva ci-
kornyás porcelán apróságokkal — díjak 
a  sikeres lövészeknek. Az asztalnál — 
Hruscsov, Mzsavanadze és még néhá- 
nyan, kiket egyáltalán nem ismerek.

Vagy száz m eter távolságra majdnem 
észrevétlen, füvei benőtt fedezékekből 
azonos időközben egymás után  repülnek 
a levegőbe a korongok. Ápolt, telt, m a
gas férfi lövései nyom án darabokra hul
lanak a magasban.

A fiatalem ber kilőtte összes lőszerét, 
le te tte  fegyverei s büszke es független 
léptekkel távozóit. Bizonyára Hruscsov 
közeli embere s ezért jelenlétében fesz
telenül viselkedhet, zavar és szolgalel- 
küség nélkül. Mzsavanadze viszont szem
mel láthatóan m ajd eszét veszti. Igyek
szik m inél közelebb kerülni a gazdához, 
ugyanakkor fél, hogy túlzott közeledé
sével m egsérti, megőrzi a bizonytalan 
másfél lépés távolságot és szaggatottan 
kacarászik. Nagyon hasonlít egy alkoho
listára, aki absztinens társaságba került, 
szomjas, ám túlságosan nem rem ényke
dik abban, hogy m egkínálják a meg
m entő kupicával.

Hruscsov m int házigazda az asztalhoz 
invitálja  Mzsavanadze!:

— No, lássuk csak!
S Mzsavanadze készségesen felkapja a 

fegyvert.
Repül a korong a kék égbolt felé. 

Bumm! — szilánkjára hullik szét! Üjabb 
korong . .  . Bumm! rip ityára  törik! . . .  
Majd újabb . .  . még egy . . . Mzsava
nadze vidám képpel, — testtartása  csu
pa udvariasság, — óvatosan visszateszi a 
fegyvert a helyére. M ár n yú jtják  feléje 
a d íja t — egy arannyal vastagon b e ik 
ta to tt porcelán szobrocskát. Ágyékához 
szorítja.

Hruscsov határozott m ozdulattal le
húzza zakóját.

A nézők tülekedő csoportjából nv íl'an  
gúnyos megjegyzések hallatszanak; vi
gyázz, nem sokára záporozni fognak a 
cserepek. Kíváncsian körbepillantok — 
érdekes, ki engedheti meg magának, 
h°.gy ily szabadszájú megjegyzéseket 
tegyen az államfőre? A nézők között 
megismerem Nyina Petrovnát; rájövök, 
hogy Hruscsov családja gyűlt o tt egybe. 
Ezek mtegengedhehk m aguknak.

Hruscsov tüzelésre készen ta rtja  a 
puskát. H ím zett „antiszem itkát“ visel, 
rövid lábait szétterpeszti, rózsaszín füle 
izgalmában eláll.

Felrepül egy korong. Bumm! — m el
lé! A korong földre zuhan. A máso
dik . . . Bumm! mellé! . . . Bumm! Bumm! 
— a korongok épek .. . Aranyozott dí
já t ágyékához szorítva derm edten áll 
Mzsavanadze.

Hruscsov a tízből csupán egy koron
got talált el1. Letette a fegyvert és leült 
szék é re . . .

Telt válla elernyed, keze csüggedten 
lóg, tar, csillogó fejét lehorgasztja, á r 
tatlan  rózsaszín füle sértődötten eláll — 
van valam i gyerekes vigasztalanság egész 
testtartásában . Való igaz, a legszíveseb
ben odalépnél hozzá és megsimogatnád 
kopasz fejebúbját: „Ugyan, kedveském, 
m ájd máskor jobban sikerül“.

O ldalt pedig kím életlenül vihorász- 
nak.

— Annyi kacsát lőtt, hogy haza sem 
tud juk  vinni.

S az összetört Hruscsov előtt ott áll 
Mzsavanadze, ágyékához szorítja az ara
nyozott díjat, tipródik és nem tudja, m er
ne nézzen. Nos, most őt aztán nem irigy
led . . .

K aján viccelődés a családtagok ré 
széről.

Hruscsov hirtelen  feláll. Teste, mely 
az előbb még ernyedt volt, megfeszül, 
m ozdulatai takarékosak, arca szigorúan 
zord, rózsaszínű füle m ár nem  sértődöt
ten, hanem  m ajdhogynem  fenyegetőn 
áll el koponyájától.

A tréfálkozás nem m arad abba. Mzsa
vanadze merevsége azonban m ár felo l
dódott, m egkönnyebbülve kihúzta m a
gát, odaadó kutyahűséggel nézi, ahogy 
Hruscsov felveszi a fegyvert.

,,Antiszem itká“-jának u jja  feltűrve, 
lába terpeszben, nehéz teste előre dől; 
feje leszegve — bikaborjú az ú t köze
pén, jobb ha szépen megkerülöd!

Repül a k o ro n g .. .  Lövés! Cserepek 
hullanak  a földre. Lövés! . . .  Csere
pek! . . .  Lövés! Lövés! Lövés! . . .  Az 
ördög vinné! Lehetséges? Csupán egyet
len korong csapódik épségben a fűbe.

Hruscsov győzelem ittasan leéeszi a 
fegyvert.

Nem tudom, vajon legényes esibész- 
kedés volt-e ez. Fogalmam nincs, hogyan 
rep ítik  fel a korongokat a levegőbe. El 
lehet-e néhány perc alatt rendezni, hogy 
m aguktól széthulljanak a levegőben, rá 
adásul a lövésekkel egyidőben. De ha 
ügyes, szolgalelkű trükk  is volt ez, 
Hruscsov akkor is őszintén elhitte.

Letette a puskát és já rt e g y e t. . .  Le 
s föl sétált az asztal előtt. Vállát kihúz

ta, melle és pocakja egymással veteked
ve kidülled!:, fejé t felvetette, járása de
rűsen  ruganyos lett, akár egy táncosé, 
aki belép a körbe, távolról is érezted, 
hogy telten töm ör testének minden iz
m a megfeszül, minden idegszála remeg. 
Zseniális színész kell, hogy legyen az, 
aki ennyire eredetien és hitelesen meg 
tud ja  játszani a győzelmi mámort — a 
vállával, hasával, lábával, sőt, még a 
fülével is! Óh nem, csak olyan ember 
tu d  így viselkedni, akit diadala csordul
tig eltölt, aki szeretné azt leplezni, de 
képtelen rá, s m ajd szétdurran tőle!

Oldalt a rokonok tovább szcíkm esked- 
tek, a siker egy csöppet sem lepte meg, 
s nem  is lelkesítette őket, én viszont, az 
igazat megvallva, gondterhelten álltam .

Igen, ez az apró jelenet számomra még 
m ost is megmagyarázhatatlan rejtély, 
m ajdhogynem  csoda. S az egyetlen ma
gyarázat rá, amivel szolgálhatok — 
Hruscsov rendkívüli jelleme. Nem ta
gadhatom , m agával ragadóan céltuda
tos, férfiasán állhatatos és makacs jel
lem  volt. Harca Sztálinnal bizonyíték 
erre. A népek m ár halott és leleplezett 
vezére kétségbeesetten ellenállt. Kicibál- 
tá k  a m auzóleumból, ám ő újból vissza
feküdt. M egpróbálták agyonhallgatni, 
ám ezer és ezer bronz, márvány, gipsz 
szoborral em lékeztetett magára, ott á ll
tak  ezek az ország városaiban és utaink 
m entén, földrajzi nevekkel, híveinek 
tompa, fo jto tt éljenzésével volt jelen. 
Hruscsov pedig kihajította Sztálint a 
mauzóleumból, ledöntötte szobrait, le
törölte nevét a térképről, nem rém ült 
meg m illiónyi hívének morgásától. Pró
báld meg kétségbevonni e férfi szilárd 
jellem ét!

Most pedig gyerekes közvetlenséggel 
örült, kivívott diadalának — mégiscsak 
eltalálta  a korongokat és bebizonyította 
ügyességét! Nézd csak, ki vagyok én!

Nyomban rohantak  hozzá a porcelán 
díjjal. Fontoskodó komolysággal vette 
azt át, melyből nem hiányzott az állam
férfihoz illő méltóság . . .  Mzsavanadzére 
pillantott. Mzsavanadzé ujjongott Egész 
lénye ragyogott — hála Isten, micsoda 
szerencsém volt! — s hízelkedve keres
te  Hruscsov tekintetét.

A mosoly lehervadt Mzsavanadze ar
cáról, m ert elcsípte gazdája pillantását, 
s díjára tek in tett, melyet mindkét kezé
vel szégyenkezve szorított testének ama 
illetlen részéhez; ej-ej, apró hiba történt 
— Mzsavanadze cifra porcelán szobrocs
kája szemmel láthatóan gazdagabban 
volt bearanyozva . .  . Hruscsov fürkészön 
végigm érte a hozzá m éltatlan díjat.

Mzsavanadze felpattant és készségesen 
felajánlotta: i

— Cseréljük ki, Nvikita Szergejevics.
Nem, ez^ nem a jobb poén kedvéért

találtam  ki, m inden pontosan úgy tör
tént, ahogv elmondtam, kérem, higgyék 
el. Igen, igen. Hruscsov elcserélte a dí
jat. á tvette  Mzsavanadze jutalmát, me
lyen “öbb volt az aranyozás. S mindket
ten szemmel láthatóan még voltak elé
gedve a cserével.

Ekkor az erdőn hangszórók szava har
sán t végig:

— Kedves vendégeink! Kérem, fárad
tának  az asztalhoz! Kedves vendégeink! 
K érjük  önöket! . . .

S m indnyájan elindultunk a fenyő
fák között kifeszített, nagy csíkos pony
va felé. A latta szorosan egymás mellett 
asztalok álltak.

O tt voltam, ettem -ittam  kedvemre . . .
Hogy ne vádolhassanak üres. locsogás

sal, mellékelem  a megőrzött dokumen
tum ot — az< étlapot:

E B É D
Kaviár, pástétom

Erőleves húsos fánkkal
Töltö tt fonás

Pisztráng fehér borban 
Dunai bering

Snslik
Gyümölcsös pulyka

Párolt karfio l zsemlemorzsával
Vegyessaláta

Dinnye
Rák sörben

Kávé, sütem ény, desszert, gyümölcs 
Húsos savanyúleves

Szemjonovszkoje, 1960. július 17.
i
Az italokat szégyenlősen nem sorolták 
fel. Az ínyencek azt állítják, hogy leg
utóbb az ebéd bőségesebb és választéko
sabb volt.

(1974. március)

(FÖLDEÁK ISTVÁN fordítása)
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Széchenyi óvástétele a korm ányi önkény ellen  
az Akadémia érdekében

Ezen M agyarország anyagi érdekein ütött, ki tud 
ná megm ondani, hányadik sebet nem sokára egy más, 
a nem zet szellemi érdekeire m ért csapás volt köve
tendő.

A Bach-korm ány, félrevezetve a M agyarországban 
volt oktalan, de a m agyargyűlöletben valóban Delemé- 
nyes képviselői által, a magyar Akadém ia alapszabá
lyainak  m ódosítását követelte, és abba különösen azon 
változást óhajtá tétetn i, hogy elhagyassák azoknak 
Il-d ik  pontjából „az Akadém ia célja a m agyar nyelv 
m űvelése“.

Mi m ély terv  lappangott a bürokraták  ezen sic 
volo sic jubeója mögött? — mindegy. Az A kadém iá
nak pénzzel nagylelkű alapítói, annak tagjai, m in
den hazafi fölzúdultak — m indnyájoknál inkább Szé
chenyi, ki hatvanezer forintnyi alapítványával tu la j
donképp létrejö ttének  alapkövét te tte  le.

Széchenyi egy a hazafi fájdalom tól s bosszúságtól 
á tha to tt levelet in tézett az Akadémiához, m elyet az
1858-i közgyűlésen nyilvánosan fölolvastatni akart.

Azonban az A kadém ia elnöke tapintatosabbnak lá t
ta  a levelet nem közölni — m indhogy azalatt valam i- 
ném ű kom prom isszum  a korm ánnyal amúgy is lé tre 
jö tt —, am int nem is vala belátható, mi haszon vár
ható egy erőszakos korm ánynak oly — habár te lje 
sen indokolt — bosszantásától, m int Széchenyi levelé
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kifelé gravitálhak, míg a m agyarnak nincs a világon 
rokona, nincs más hazája, m in t a négy fo lyam  közti és 
a háromhegy alatti alkotm ányos parad'csom; hogy eh
hez kepest a m agyar jólétét, szerencséjét, boldogságát 
egyedül dinasztiális és törvényes királyának v -d  ajzsa 
alatt rem élheti, keresi és lelheti, és hogy ennélfogva 
a felséges Császár nemcsak nem fogja tűrni, ha m ajd 
egyszer a legközelebbi sikertelen kísérletek az állam  
részéről, m elyek az összes közbirodalm at a legproble
m atikusabb  helyzetbe süllyesztők, kellőleg felvilágo- 
sítandj, k lelkét, és un ta tn i krzdendik legmagasb úri 
k e d é ly é t. . .  nemcsak nem  fogja tűrn i, mondom, ha 
m ajd ezen idő beáll — m iről én sehogy se™ tudok 
kételkedni —, hogy azon nem zetet gyengítsék, gyil
kolják, o lvasszák. . . m ellyel lovagi Fejedelem, k it sze
ret, „madarat fogathat“, és mely ~ b" k ife '1 A *v k, 
becsületének, dicsőségének nem engedi ú tjá t állni, sőt 
ily kincseknek hű pártolója, u 1"1 ó n,-
tani m indig kész volt, és mai nan •"<» m inden nFlanat- 
ban >é°z volna és kész lesz.

Én azt szerelem  hinni, fiatal Fejedelm ünk . ha 
látn i és hallani akar, és egyediV ':t v  ’m ” ná-
csát követendő, és egyedül szive suaállám után indul 
— bizonv rnondom, Magyarors-A- e v v tn t  »-»-leg
Corvin dicső korát is hom ályba állítandja

így látván a jövendőt, és bízván a m ennyei vég
zésben, m ely nem zeteket valam int Fejedelm eket is 
h ibáikért bün tet ugyan, de valam int lelkes népeket

ben re jle tt. E nevezetes, s csak Lipcsében ném et for
dításban m egjelent, de eredetijében eddig nyilvános
ságra nem  ju to tt levél i tt  következik:

A M agyar Tudós Társaság igazgató tanácsához 
szíves felolvastatás végett a legközelebbi 
ülésben intézi gróf Széchenyi István

T ekintetes M agyar Tudós Társaság!
A legcifrább szavaknak sincs hitele ott, hol tények 

bizonyitnak ellenkezőt.
Hogy korm ányunk mostani rendszere a magyar 

nem zetiség igényeivel és érdekeivel szemközt áll, azi 
legvakabb is észreveheti. Nem zetiségünk nekünk, m a
gyaroknak pedig becsesb, m int a föld bárm ely kincse, 
sőt életünk.

A m agyar romok közt a nem zetnek eléggé nem 
bám ulható életerején kívül szeplőtlen mór m ajdnem  
csupán az Akadém ia  m uta t arra, m iszerint nem zetünk 
még kioltva sincs.

S m ost még ezen utolsó igazán m agyar intézet is 
ki legyen sarkából forgatva!? Fájdalom, igen! M ert 
hiszen az akadém iai alapszabályok m inap leérkezett 
m egváltoztatása, legalább saját lelki sziemeim elölt, 
nem egyéb és nem kevesebb, m int oly döfés, mely 
könnyén halá lra  vezet.

Kimagyarázhartlan lelki kínoktól _ gyötörve, egé
szen elvérze tt szívvel, félig tem etve, ily aggasztó kö
rülm ények közt kérdem , vajon a m agyar Akadémia 
tek in tetében  én m it m űveljek, m it tegyek — én, ki 
dicső elődeink ú tm utatását hű kegyelettel felfogván, 
szerencsés voltam  1825-ben ú jra  és sikerrel m egpen
d íte n i íhoni nyelvünk m agasbra á l l í tá s á t . . .  siker
rel, mondom, és jobb sikerrel, m int ők, m ert a mély 
felfogás ugyan sajátunk, de nekem  elégséges pénzva- 
gyon is ju to tt osztályrészem ül, m ely nélkül, fajdalom, 
a legm agasztosb is oly gyakran parlagon hever!

Hallgassak-e, m időn tapasztalni vagyok kénytelen, 
hogy azon nemes csíra eltiportatik , m ely tényezőként 
szinte a rra  vala szolgálandó, m iszerint a m agyar — ki
nek életrevalóságát, tavaszi korát, halálos kínjai 
u tán  és jelen veszedelmei közt még ma is ezer je 
lenet bizonyítja — sajátszerüleg m inden hátram adá- 
siból kibontakozva, az emberiség díszére, az osztrák 
közbirodalom legbiztosb talpkövét s a fejedelm i szék 
rendíthetlen  sarkalatát képezze, alkossa? — Kérdem, 
még fel se jajduljak, m ikor látni vagyok kénytelen, én
— kinek baja nem  a homályos, de az igenis tiszta és 
minden ám ítás nélküli látás —, hogy dicső fejedelmi 
családunk, m int valam i bal igézet által félrevezetve, 
népeink éppen legéletrevalóbbját, mely fiatalságánál 
és kettétörhetetlen  zománcánál fogva legdicsőbb ki 
fejtésre képes, nemcsak kellő figyelem re nem m élta t
ja. sört azt sajátságaiból kivetkeztetni, elzsibbasztatni 
en g ed i. . .  és ekképp úgyszólván saját maga alatt vág
ja el a fát!

A Tekintetes Akadém iára bíani az ügy eldöntését
— am ennyiben alapító állásom nál fogva ahhoz nekem 
is van szólásom — , noha legnagyobb tisztelettel visel
tetem m ind testületileg, m ind egyénileg iránta, nem 
kívánom, nem akarom, nem fogom; m ert m íg fejem  
vállaim közt áll. velőm el nem olvadt, és szemem v ilá
gát a halál köde nem oltja ki, m indaddig arról, m :- 
toez jogom van, m inden tanácsot szívesen és köszö
nettel fogadván, u to ljára  is bizony csak saját magam 
fogok határozni. S ugyanis:

Én úgy vagyok meggyőződve, hogy Felséges 
Urunk, a fénykörülsugárzott Ferenc József Császár, 
előbb-utóbb, de elvégre bizonyosan át fogja látnf1, hogy 
a célba ve tt amalgamizációja és ném etesítése a köz
birodalmi népeknek nem egyéb, m int a mostani állam 
férfiak észficamlotit teóriája és keserű önmisztifikáció; 
hogy számos, tán legtöbb n é p e i. . .  ha egyszer zivatar
ra  kelnek az idők, mi alkalm asint nemigen fog késni,

A Battyhány-kormány

meggyilkolni nem  enged, úgy tiszta erényű U ralko
dókat is elvégre bizonyosan legvilágosb m alasztjával 
megáld; Én, mi szem élyem et es alapítói jogomat il
leti, a m egváltoztatott alapszabályokat, m elyekkel kez
dettől végig nem tudok megbarátkozni, ha nincs m e
nekülés, s azokat parancsként el kell fogadni, vérző 
szívvel, de lecsépelhetetlen kedéllyel, m inden legki
sebb megjegyzés nélkül — elfogadom.

Egyszersmind azonban ünnepélyes óvást teszek, hogy 
a „justum  ac tenacem  propositi v irum “ dicső elve sze
rint, én g haza oltárára te tt áldozatom nak kam atjait 
m indaddig fizetni nem fogom, ha tapasztalni volnék 
kénytelen, hogy adományom de facto — m ert hiszen 
szép szavakra és ígéretekre én bizony nem adok sem 
m it is — más vágásba szoríttatnék, m in t az, m ely a 
m agyar Akadém ia eredeti céljával megegyez, és mely 
N em zet és Fejedelem közti törvény által m egerösittet- 
vén, fel is szenteltetett; mely szándékom szerint, tu 
dom, örököseim is becsületesen és híven eljárandnak, 
m ikor aztán — ha ezen szomorú eset bizodalom és 
m inden jó rem ény dacára tán mégis bekövetkeznék — 
én, valam int örököseim, az alapítólevél értelm ében já 
ru lékunkat a mi gm érgezett Akadém iától elvonván, 
valami más hazai célra fordítandjuk, m ely célt azon
ban saját m agunk tűzendjük ki, e foglalatosságtól m in
denki m ást határozottan felm entvén. És e tekintetben 
csak anyagi erőnek fogunk engedni.

Felső-Döbling, Nro 163. nov. 6 . 1858.
A  teldntetes igazgatóság

hű szolgája 
Gróf Széchenyi István

E levél, m int az olvasó látandja, azon helyes poli
tika jóslatát tartalm azza, m elyet azóta dicső u ralko
dónk, nemes szívének régi sugallatára hallgatva, az ég 
teljes áldására mélitólag inaugurált, s m elyet nemze
tünk szent bizalommal követ, s önfeláldozó hálával 
viszonzand.

De azon időben, midőn íratott, merészen kihívta a 
nap hatalm asait írója ellen; s Dessewffy ildomától más 
nem is volt várható, m int az, hogy a levelet nem lé
tezővé iparkodott tenni.

Azonban a gróf aggódott, hogy Széchenyi levele 
elhallgattatását zokon voendi, s Lonovics érseket kér
te föl, hogy ez ügyben tekintélyével közbejárjon, s Szé
chenyit levele visszavételére s elhallgatására bírja.

A nehéz küldetés a nemes lelkű főpapnak köny- 
nyebben sikerült, mint. várato tt. Széchenyi teljesen 
m éltányolta a jeles b a rá tja  által fölhozott ésszerű oko

kat, s azt mondá, hogy levelét kész a családi archí
vum ba eltem etni.

K özbejöit azonban rövid idő múlva egy kevesbá 
higgadt, m in t tevékeny hazafi, s rávette Széchenyit, 
hogy levele m ásolatát adja ide; melyről az azután szám
talan példányban leírato tt, s kézről kézre járt, úgyhogy 
a rendőrség is tudom ást von róla.

E levél, a naplóban konfiskált előbbi levéllel, na
gyon hihetőleg fölizgatták Széchenyi ellen a hatalm as 
bürokratákat s azoknak magas kegyurait — s a „sár
ga könyvvel“ csak csordultig telt meg méreggel a m ár 
félig tö ltö tt serleg . . .

M egjegyzendő még e levélhez, hogy annak első szö
vegében erős oldal vágást tőn Örményi Józsefre, m e
lyet azonban helyes baráti tanács következtében eltörölt.

Ezen időben élte Ö rm ényi közpályája legszebb sza
kát, midőn tevékenysége az alagutat létrehozta, s a 
balatoni gőzhajózásnak új lendületet adott stb.

Széchenyiben tagadhatatlanul mindig volt némi fél
tékenység azok iránt, kik a közélet mezején bárm i 
irányban önállóan kitűntek. Meg is vallotta ez alka
lommal, m int aki gyöngeségeit ismerni s bevallani s 
azokat leküzdeni, sőt azoknak túlzott vádjával magát 
kínozni szokta, némi irigységét az ellenében, ki egy 
idő óta „kis Széchenyit látszék játszani akarn i“ — de 
lé is győzte azon hajlam ot, s beleegyezett ama passzus 
kihagyásába.

Hasonló féltékenységet á ru lt el néha Deák Ferenc 
irányában, kit különben nagyra becsült.

Nem egy ízben m ondá például: „Ha Deák meghal, 
s em léket em elnek neki, ugyan mit írnak emlékköny
vére? Azt, hogy népszerű volt! Igen, de m it te tt?  Mi
re  használta e népszerűséget?“

D eákra te tt e nem ű megjegyzéseinek azonban a 
mondotton kívül más lélektani indoka is volt.

Széchenyi a maga fokozott kedélyállapotából nem 
bírta  fölfogni s m éltányolni azon rezervált szenvedő
leges állást, melyből Deák Ferencet s hatása a la tt ál
ló párth íveit az esem ények jó vagy rossz fordulata ki
mozdítani nem volt képes.

Széchenyi higgadt pillanataiban a komoly akció 
percót szintén nem ta rtá  elérkezettnek. De izgatott pil
lanataiban saját lázas ingerültségét s tettszom ját sze
re tte  volna kom m unikálni m inden magyarral — úgy 
látszék neki ilyenkor, hogy szólni és tenni kellene már, 
mégpedig gyorsan!

A szegény agg és beteg hazafi érzé, hogy neki 
nincs ideje várni! És lázasan siettette volna, ha tőle 
telik, a cselekvési.

Illő helyén leend i t t  a dicsőültnek még egy leve
lét közölnünk, m elyet az 1860. január első napjaiban a 
Cenken építendő s az ő költségén épült új katolikus 
tem plom  ügyében azon plébániabeli egykori jobba
gyaihoz intézett.

A levél így szól:
Drága hazafiak, tiszte lt magyar polgártársak, egy

kori hőn szeretett jobbágyaim!
A  nagy Isten kegyelme és ápolása nélkül mi sem 

sikerül a világon. Nagy és kicsi egyaránt alá van vet
ve végzetének; boldog ennélfogva, ki az erény h tjá 
tól soha1 el nem  térve, bízik a nagy Istenben, ki le
sújtván az em beri kevélységnek önkényfogásait, e l
végre bizonyosan könyörül azokon, kik őszinte kedély- 
lyel im ádják Öt!

Mi, cenkick, édes és egykor oly boldog hazánk vég
határán állunk. — Cenk nyugat felé első hely, hol 
drága anyaföldünk szívünk és lelkűnkbe elválhat’lanul 
belé szőtt nyelvén dicsértetik a királyoknak királya, a 
nagy Isten, és imodánk m ár-m ár ingadozó állapotban 
v a n !

A nyom orultak szívrepedt fohászait meghallja u- 
gyan Isten m indenünnen, és a lakosok erénye erdő 
közepeit és a ny ílt mezőn is, o ttárt képez, melynek 
áldozata felhat az egekbe. — Ámde mit em ber buzgó 
szándékkal és tiszta kezekkel Isten dicsőségére esz
közöl, cselekszik, mivel, ez közelebb emeli az emberi 
nem et végrendeltetéséhez, m ely nem egyéb, m int so
ha meg nem szűnő javulás és feldicsőülés!

És azért, m ielőtt késő volna, emeljünk egy tisztes 
templomot Nagycenken, éspedig első királyunk Szent 
István tiszteletére, ki hazánkat szinte egy ezred előtt 
alkotta — és bizonyosan el nem  hagyandja soha.

Mostani imodánk ugyan még nincs olyannyira ros- 
kadó állapotban, m iképp szoros kötelességünk volna 
azt rögtön szétbontani, és helyette ú jat rakni. Elég 
könnyű volna á  m ostanit még hosszabb időre tataroz
ni — és beütvén tú lsúlyú boltozatát —, könnyebb fe
dezettel ellátni.

Ámde — célszerű és okos volna-e, kérdem, ha be
várnék annak végpusztulását, mihez képest aztán ránk  
parancsolják ú jnak  felépítését?

Tegyünk a nagy Isten dicsőítésére inkább többet 
és halasztás nélkül, m int am ire, földileg szólva, kö- 
teleztethetnénk. — Ebbéli buzgóságunk, magasb ihle
tés által, soha nem fogja velünk felejtetni, hogy m a
gyarok vagyunk, és ekképp hazai és nemzeti kötelessé • 
geinknek is tartozunk m egfelelni mindenkoron.

Mostoha körülm ények ugyan erősen leapaszták te
hetségeinket — pénzben egy cseppet sem bővelkedünk 
—, azért nem is volna célszerű valami rem ek és itúl- 
cifrázott tem plom ot raknunk. Legyen tágas, biztos, de 
egyszerű — és valam int egykor tökéletes egyességben 
éltük boldog napjainkat, úgy legyen most is, barátsá
gos őszinte kézfogásunk és vállvetésünk mindenben 
azon legfőbb ékesség és dísz, mely a templomon kívül 
és belül lelkesítsen minket.

Tolnay A ntal tisztelt cenki lelkész u ra t megbíztam, 
tegye magát veletek, tisztelt polgártársak, érintkezésbe, 
m iképp a k itűzött és elhatározott ügynek minél előbb 
foganatot eszközöljön.

Legőszintébb hazafiúi rokonszenvvel
Gróf Széchenyi István  

- »1
A cenki templom nak, m ely azóta fölépült, s nagy 

ünnepéllyel fölszenteltetett is, terveit a gróf maga 
nézte át s b írá lta  meg, s ő választá Ybl te rv é t . . .  de 
kivitelét nem élte meg.
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Midőn báró H übnernek belépte a m inisztérium ba 
(s Baeh-Kem pen elbocsáttatása 1859. augusztus 21-én) 
az állam rendszerben valam i józan fordulatra kezdett 
nyiitni kilátást —  és hajlam ot m utato tt ott kezdem é
nyezni a m egoldást, hol a helyzet bonyodalm ainak 
sú lypontja  volt: M agyarországban; és midőn H übner 
a m agyar arisztokrácia kiválóbb tagjaival ném i é rin t
kezésbe lépett, Széchenyi is célszerűnek lá tta  aziránt, 
hogy m i a teendő, a korm ány felvilágosításához já 
ru ln i s azt az akció sürgető szükségéről meggyőzni.

E helyt két kitünően íro tt s hazafias irányú em 
lék ira t em lítendő meg, melyek az ő közvetítése folytán 
a m iniszterelnök, gróf Reehbergnek és báró Hübner 
rendőrm iniszternek kézbesíttettek.

Az első egyenesen Széchenyi befolyása a la tt fogal
m aztato tt is, s egy, a gyakorlati téren  azóta szép n e 
vet kivívott hazánkfiának jeles m unkája [. . •]

Ezen program ok tartalm a, az azokban foglalt ren 
dezési eszmék és kiegyezési föltételek a mai nap szem
pontjából1 elég szerények valónak, s a nemzetet, m int 
az októberi diplom a fogadtatása m utatja, ki nem  elé
g íte tték  volna. De 1859-ben és 1860 elején korm ány
körökben mégis tú lzottaknak, teljesíthetleneknek ta r
ta ttak .

A zt m ondhatnám  — szibilla könyvei, ha  e hasonlat 
an n y ira  elkopott nem  volna.

Az azokhoz kö tö tt rem ények teljesedése tehát nem 
m u ta to tt látható  nyom okat. Sőt az egyezkedés esz
m éivel elfogulatlanul foglalkozni kezdő és reform vára
kozásokat költő báró H übner kéthavi működés u tán  
h irte len  elveszté á llását (s m int mondják, első lévén, 
ki a m iniszteri konferenciában „m eggondolatlanul“ e j
tő ki e szót: „birodalm i alkotm ány“), s helyében csak
ham ar báró T hierry , őfölsége legújabb ígéreteivel c- 
gyenes ellentétben álló, legvadabb rcakcionárius kor
m ányirány t kezdett követni közigazgatási intézkedé
seiben.

1859-i decem ber végén jelen t meg egy általam  
ném etü l íro tt, m ert ném et körökre szám ított rop- 
ira t  [. ..]

Sokkal rövidebb volt az, semhogy a nagy politikai 
és államjogi kérdéseket k im erítette volna. Célja volt 
m eggyőzni a hatalm at, hogy M agyarországban tö rté 
neti jogérzület létezik, hogy a korm ány o tt nem képes 
állandóságot ígérő intézm ényeket m eghonosítani, m e
lyeket az ország népeinek ösztöne törvényeseknek el 
nem  ism er; hogy e jogérzület és M agyarország tö rté 
neti joga nem ellenkezik a birodalom  nagyhatalm i á l
lásának igényeivel; tehált azzal ki kell és ki lehet al
kudni. [. . .]

H a e röp irato t — m int később azzal gyanúsíttattam  
—  Széchenyi pénzén akartam  volna kiadatni, kétség
te lenü l örömmel teljesíte tte  volna ez óhajtásom at; s 
alkalm asint dúsabb tiszteletdíjban részesített vala, 
m in t a könyvárus. De én e díjnál többre becsültem  
azon örömet, m elyet neki szerzendek, ha ezen ira tta l 
meglepem .

A m int tehá t kezem hez ju to tt, egy példányt k ikü l
dők a grófnak. [.. .]

Assemblée des Notables
I i • )
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M ialatt Széchenyit a politikai irodalom ily sokféle 

irányban  foglalkoztatta, aközben egy más nagy eszme 
létesítésén is fáradozott.

A röpiratokkal és h írlapi cikkekkel oly izgalomba 
beszélte bele m agát, m int aki fárad  és erőlködik, és 
nem  lá t eredm ényt, nem  vesz észre haladást.

M inden cikkel, m elyet egy év elő tt a Tim es-ba írt, 
azt hivé, megadá a halálos döfést a bécsi bürokráciá
nak. Most, midőn Bach m ár elm enesztetett, de a szisz
tém a csak folytatódott, sőt T hierry  a la tt form a szerint 
nekidühödött, m ert vesztét érzé, m ost m inden röp ira t- 
ta l  és prom em oriával, mely gróf Rechberg és más 
főurak  kezeibe játszatott, azt hivé, meg kelle tt törni a 
korm ány csontosultságának, s elkezdődni az akciónak 
—  M agyarország kibékítésére.

Izgalmas türelm etlensége nőttön-nőtt, s csüggeteg- 
sége gyakori kezdett lenni 1860 elején.

Hogy kellene m egtörni a jeget? Vagy m iképpen 
lehetne csak legalább oda fordítani a dolgot, hogy 
a követ valaki m egm ozdítsa? — Hogy az aztán önm a
gától fog tovább hengeredni, azt előre látta.

Tizenegy évi kerékvágásában bennrekedt korm ány- ^  
zat nem  oly könnyen emelhető ki. Hol kell kezdeni? y 
És ki legyen az, aki kezdje? %

Azon férfiak, kikben egy új korm ányzati rendszer 
kezdeményezéséhez képesség, s hazájokban az az ily 
föladathoz kellő népszerűség megvolna — kom prom it
tá lt m egjelölt emberek, kik tán alig kerü ltek  ki bör
töneikből, s kik okvetlen még „unter polizeilicher 
Aufsicht“ állnak! Ilyenekhez nem fordulhatnak az 
uralkodó lojális elemek. Sőt!

A lojális uralkodó elem ekről, a szisztéma nagy kot
táiról, a fő-fő hivatalnokokról általán  hogy is leheteú  
föltenni, hogy az állam javára s a trón m egm entésére 
készek lesznek bűnbánó vallomásokkal ; világ elé 
állani, tizenegy évi m űködésük kudarcot kikiáltani, a 
kezökben levő hatalom ról lem ondani, s a fölségnek azon 
tanácsot adni. hogy helyettük és helyeikben nevezzen 
ki m éltóbbakat, ügyesebbeket, szerencsésebbeket?

Széchenyi maga nemegyszer u ta lt azon nehézségre, 
hogy a kabinet azon dinasztikus érzelm ű tagjaiból is, 
kik az ura'W Hóház veszélyei által m eghatva, rendszer- 
változást szükségesnek tartanak, „csak nem kívánhatni, 
hogy alkotm ány behozatalát javallják  a fölségnek, 
mely alkotm ány életbe léptének első következménye 
fogna lenni, hogy ők nem m aradhatnának  m iniszte
rek, m ert ők nem is b írnak a kellő parlam enti míVelt- 
séngel és szónoki tehetséggel, hogy egy parlam entben 
helVt álljanak.“

M indent tehát csak a fölség személyes fölléptétől 
vart Széchényi. Tehát a fölséggel kellene valam ely 
úton-m ódon a dolgok valódi állapotát m egism ertet
ni. [.. .]

Nemegyszer mondá, éppen 1860 elején: „M eglás
sák, még Ferenc Józsefből a legalkotm ányosabb feje
delem fog válni. Ő soká hű m arad m inisztereihez, nem 
könnyen e jt el egy rendszert, s egyéni nézeteit tudja 
föláldozni m inisztereinek, ha bizalommal1 van irántuk. 
Ha alkotm ányos felelős m iniszterei lesznek — il les 
laissera fa ire!“

Igen, de a fölség nem léphet ki közvetlenül az ak
cióra és egyedül. Módot kell találni abban, hogy 
m integy fölhívassék a tettre . Hogy nyíltan  értesíttes- 
sék a  birodalom  állapotáról, a népek valódi szükségei
ről és óhajairól. Hogy m egismerhessen oly férfiakat, 
kiket talentom  és közbizalom rendszerváltozás eseté
ben a korm ányra kijelöl.

Ezen nézetek láncolata vezette Széchenyit azon esz
mére, m ellyel sokat foglalkozók, hogy célszerű volna 
oly gyülekezetei hozni létre  Bécsben, mely szó sze
r in t „Assamblée des notables,“ vagyis az ország legki
válóbb férfiainak gyülekezete volna, s szabad disz
kusszió ú tján  állapítaná rrteg és pontozná az ország
nak körülbelői kívánalm ait.

Nem kelle tt annak hivatalos színezettel bírnia, 
nem is a korm ány által egybehívatnia; csak a korm ány

hallgatólagos engedélye, csak az kell vala, hogy tű rje  
ily m agánértekezlet létrejö ttét.

Széchenyi kom olyan fáradozott ezen terv  létesíté
sén. Sok kitűnő hazafival értekezett arról. Följegyez
te mindazon, bárm iféle szakban kiváló hazánkfiainak 
neveit — rang, osztály, vallás, nemzetiség különb
sége nélkül, kikről némi joggal mondható vala, hogy 
a közvélem ényt képező elemek, az értekezlet jegyzői
ről is gondoskodott — Fáik Miksát szemelve ki, és 
csekélységemet, m int kik több nyelven is képesek fo
galmazni.

Első rendben term észetesen csak Magyarország 
ügye lebegett szeme élőét; de nem feledte ki a számí
tásból1 a birodalom örökös tartományaiból való fér- 
fiakkali értekezlet szükségét se. Senki sem fogta föl 
oly mélyen, m int ő, hogy a közbirodalmi viszonyt is, 
sőt m indenekelőtt, tisztába kell hozni és szabatosítani 
törvényhozás útján.

Gróf Rechberggel, m időn Széchenyit Döblingben 
meglátogató, sokat és behatón szólott arról, miképpen 
lehetne rendbehozni a zavart közállapotokat, m inek 
első föltétele M agyarországot visszahelyezni alkotmá
nyába — és közié vele ezen gyülekezet tervét is.

M int haliám , gróf Rechberg őexcellenciája e talál
kozás u tán  m eghitt köreiben így nyilatkozók a Szé
chenyivel volt értekezletről: „Tulajdonképp mégis 
meglátni, hogy a gróf tébolydába való.“

Nem tudom, vajon nemsokára reá, nem változtat
ta-e meg őexcellenciája ezen nézetét? Hanem azt hi
szem, ma visszatekint a tisztelt gróf kinjak az új és 
jobb korszak inaugurálása körül — Őfölsége után  — 
talán legtöbb érdem e volt, ha — mondom —, n „  visz- 
szatekint az 1860 óta történtekre, nem fogja tö b b 1 oly 
tébolydái eszméknek tartani, m iket Széchenyi akkor 
nyű vám le tt — mert, sok hihetetlen dolog teljesen va
lónak bizonyult azóta.

M indenesetre Rechenberg grófnál jobban tud ta  
Széchenyi m egítélni azon föltételeket, m elyeket a 
korm ány elfogadni lesz kénytelen, ha Magyarorszá
got kibékíteni akarja, pedig kibékítenie kell, m ert ez 
jobban ism erte a  viszonyokat. Az ausztria-i korm ány
körökben általán nagyon olcsón rem élték M agyaror
szág kibékülését megszerezhetni, s oly kis árt szabtak 
e célra, hogy ha avatottabb ember „tiszta bort töltött 
nekik“, azt kelle hinniük, hogy „bolonddal“ van dol
guk.

És végtére a vagy fél év m úlva összehívott Ver
stärkter Reichsrath alapeszm éje is nagyon hasonlítani 
látszik a Széchenyi tervelte  értekezlethez — csakhogy 
az szabatosan fo rm u lazo tt gyülekezet vala, s alapja 
szélesebb volt, m ert az egész birodalomra kiterjedt, 
míg Széchenyi egyelőre csak Magyarországot ta rtá  
szem előtt.

Azonban gróf Rechberg fönnebbi célzásával mégis 
e lta lá lta  Széchenyi tervezete bibéjét. Arra ugyan nem 
lehetett gondolni, hogy az ország legkiválóbb férfiai 
egy tébolydában gyű ljenek össze . ■ . viszont Széchenyi 
azon pontra nézve volt legeltökéllettebb, hogy — e 
házból ki nem megyen.

A sors végre úgy is akarta, hogy Széchenyi ezer. 
eszméje valósítására az ő életében ne is kerüljön a 
sor. Az esem ények rögtön Széchenyi léteiére válságos 
fordulatot vőnek.

(Folytatjuk)

Jegyzetek

sic volo, sic jubeo  — így akarom, így parancsolom 
az A kadém ia  elnöke  — Dessewffy Emil gróf 
amalgamizáció  — összeolvasztás 
önm isztifikáció  — öncsalás
ju stum  ac tenacem  propositi v iru m  — az igaz és kitartó, hü
szívű férfiút (semmi sem tántoríthatja el)
de facto  — ténylegesen
inaugurált — bevezetett
imoda  — templom
szép nevet k iv ívo tt hazánkfia  — Hollán Ernő 
szibilla könyve i — jóskönyvek 
promemoria  — emlékirat
unter polizeilicher A u fsich t — rendőri felügyelet alatt 
kofta  — főméltóság
il les laissera faire  — hagyja működni őket 
F öljegyezte . . .  hazánkfia inak neve it — E névjegyzék is a 
rendőrség kezébe került Széchenyi irataival, s alkalmasint 
fontos okmánynak tekintetett a nagyszerű összeesküvés föl
derítésére (Kecskeméth.v jegyzete)

SZABD GYULA

K é t  s z á z a d  e g y
Grünwald Béla, aki a maga korában még látta József csá

szár arcképét megyei tanácsteremben, ezúttal így kalauzol: „Ha 
terve sikerül, II. József legnagyobb jóltevóje lett volna a 
nemzetnek s Magyarország fejlődése egy századdal haladt vol
na előbbre“ . . .  Az általános polgári fejlődés tekintetében ez 
a megállapítás, ez a „hátranézetü jövendölés“ helytállónak 
látszik, s ha a XVIII. század évtizedei olyan visszamaradás 
„fundamentumán“ m erevítették meg a viszonyokat, kogy Ke
resztesi József szerint a XIX. század elején már „egy század
dal“ volt hátrább Magyarország Európától, akkor József szűk 
reformévtizede a reformintézkedések életben maradása esetén 
talán a százados lemaradás „különbözőségét“ is megszüntet
heti. A józsefi reformer felvilágosodás „napjának“ azonban 
volt két nagy fogyatkozása-foltja, amit maga Grünwald is lá
tott: „mindent egyszerre s erőszakosan támadott meg s nem 
vette figyelem be a történelmi fejlődés eredményeit“. Szoro- 
sabbart meghatározva az egyik folt az volt, hogy kívülről-fe- 
lülről, abszolutisztikus-erőszakos módon reformált, a másik 
meg az, hogy reformáló célja sokkal inkább egy közös biro
dalomba való egybeolvasztásra („homogenizálásra“) irányult, 
mintsem sajátos nemzeti fejlődések kibontakoztatására. Ennél
fogva az a kalauzolásbeli eligazítás csak fenntartással, rész
igazságként fogadható el, hogy „reformjai együttvéve korsza
kot alkottak volna a nem zet fejlődésében“.

Uralkodása s bukása azonban mindenképpen „korszakos“ 
történelmi „vihart“ hozott Magyarország életébe, s ami a vi
harból azután „renddé“ mérséklődött vagy mozgalomként to
vább hullámzott, az hosszú korszakra megszabta Magyarország 
állapotának-létének alakulását. A reformok módja és célja

b u b o r é k ?  13.
által előidézett társadalmi-szellemi mozgásokban minden el
lentmondásos-visszás viszony- és szerepbonyodalom ellenére 
két külön mozgalom szembetűnően körvonalazódott. A moz
gások két ága már abban különbséget mutatott, hogy az egyik  
visszahatásként, „reakcióként“ jelent meg mint rendi-nemesá 
„ellenállás“, a másik pedig a reformoktól serkentve-mozgat- 
va, azokkal „egy irányban“ haladva bontakozott ki mint a 
felvilágosult-jozefinista értelmiség mozgalma. Már ez lényege
sen eltérő ágazás volt, de a kettőnek ennek ellenére voltak 
egymást érintő-fedő részei is, többek között az, hogy „a rendi 
reakezió a nemzeti aspirácziókat becses szövetségesnek tekin
tette“ a József halála utáni rendi visszaszilárdulósig („vissza
rendeződésig“), „de a mint czélját elérté, azonnal elejtette sző
ve ségét, közönyös lett iránta“.

A két ág közötti különbség nagysága viszont József halálá
nak a pillanatában mutatkozott meg a legszembeszoköbben. 
így vagy úgy, mélyebben vagy felszínesebben mind a kettő 
hazafias érzelmű és nemzeti indíttatású mozgalom volt, s az 
ország mégis már-már olyan képet mutatott, mint amikor az 
egyik szem nevet s a másik sír. Mert amilyen látványos öröm
mel, szemet verő külsőségekkel „nevetett“ a rendiség, olyan 
„sírás“ volt ugyanakkor a felvilágosult értelmiség — a „néhány 
befolyás nélküli író“ — körében József halálakor: „A művel
tebb elemek, a kik Magyarországot ki akarták emelni elm a
radottságából, rajongtak érte, nemzeti érzelemtől hevülő íróink 
nem lá.tak benne ellenséget még a ném et nyelv életbelépte
tésére vonatkozó rendelet megjelenése után sem“, s „midőn 
II. József meghal s Magyarország közvéleménye átkokat szór 
emlékére, Péczeli József az, a ki Mindenes Gyűjteményében

e czím alatt: »Ama jó szivű s embereket szerető II. József
nek, februárius 20. napján reggeli öt és hat óra között, éle
tének 49-dik esztendejében történt szomorú halálát kesergő 
\ersek~, gyászolja halálát s így szól róla: » ..  . Oh be sok szív! 
mely tud nemesen érezni, Izekre fog e bús hírre repedezni-“, 
míg „Szentjóbi Szabó László »Második József halálára- czí- 
mű költeményében dicsőíti az elhunyt fejedelem emlékét“, 
mondván többek között, hogy „Az emberi nemnek igaz h ív  
szolgája, A közszeretetnek tüköré p éldája . . .  Ki nagyokat 
akart s többre nem mehetett, Minthogy bús életének szegény 
véget vetett; Ki éltét hamarább feláldozta értünk, Mint ben
ne egy igaz jóltevót esmértünk: De még is nagyobb volt az 
egész századnál. Nézd utazó! József fekszik itt lábadnál!“ ..  
Az ő nem ruhadíszként viselt „tükrük“ ilyen verssor-gyász- 
zsinóros „öltözékkel“ mutatta ki a József halálával fakadt ér
zelmeket-gondolatokat.

„E jelenségnek — tűnődött el mindezek láttán a kalau
zunk —, hogy a nemzet leglelkesebb fiai nincsenek U. József 
ellenségei sorában, hogy tiszteletet, bámulatot tanúsítsanak 
iránta, hogy még a német nyelv terjesztését sem tartják nem
zeti sérelemnek, mélyebb okának kell lenni.“

A mélyebb ok elsődlegesen összefüggött azzal, hogy József 
a reformjaival „megtámadta a nyelvet és az alkotmányt“ is, a 
nemzeti lét két alapvető tényezőjét, s a nemzeti-hazafias mozga
lom két ága lényegében erre a két tényezőre sarkosodott, oiv 
módon, hogy a rendiségnek az alkotmány, az értelmiségnek 
a nyelv volt a fő „mozgalmi“ területe. De miután nyelv és al
kotmány igen szoros szálon fonódott össze egymással, ez a sar- 
kosodás is bonyolultabb volt annál, hogy a rendiség ügye 
pusztán az alkotmány s az értelmiségé egyszerűen a nyelv 
lett volna.

n ’m aEsm aa?, ma
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dásalnak a kiküszöbölésére irányuló cse
lekvési elméletként“, de „pótolhatatlan 
értékű ahhoz, hogy kritikus módon meg
érthessük ezeket az ellentmondásokat“. 
Ma már tudjuk, hogy a gazdasági ha
talomnak — és a mások fölötti uralom
nak — a tulajdonon kívül más tényezői 
is vannak. De Marx nagy érdeme az, 
hogy úgy mutatta be a kapitalizmust, 
mint véget nem érő felhalmozási jelen
séget a hatalom birtokosainak javára.

j
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( F o ly ta tá s  e lő ző  la p s z á m u n k b ó l)

Ami többek szemében maradandó'
Látnivaló, hogy Marx legbiztosabb 

gondolata és a kommunizmus főbb jel
lemzői közt — amelyeket tegnap még 
erőteljesen hángsúlyoztak, ma pedig 
megtagadnak — hosszan lehetne sorolni 
az érintkezési pontokat. Mintha minden 
eltűnne tehat a marxizmusból1 is, nem
csak a kommunizmusból, ebből az elvi
selhetetlenné vált egypártrendszerből. 
De nem lehet ilyen könnyedén kezelni 
egy ilyen erőteljes, eleven és egyúttal 
bonyolult gondolatot. Fogadok, hogy 
forrásaiból még a jövőben is fognak me
ríteni.

Nyugodtan állíthatjuk, hogy nagy el
bizakodottságra vallana, ha manapság 
valaki a XX. század szellem-, művészet- 
és tudománytörténetét akarná tanulmá
nyozni anélkül, hogy ezt az eszmei irány
zatot megismerné. Ez mindenütt hatott 
egy hosszú korszakon keresztül, hacsak 
ellenpontként is. Marxot és a marxiz
must tehát szükséges tanulmányozni és 
megvitatni.

Mi az, amit máig megtartanak belőle n. 
marxisták, illetve régi marxisták (vagy 
inkább régi kommunisták). miközben 
sokszor maguk is elfogadják az általam 
is ismertetett kritikát, és a marxi gon
dolkodásból egész fejezeteket hagynak 
el? Először is — és ezt nemrégen foly
tatott beszélgetések alapján magam is 
tanúsíthaéom — még mindig vonzó szá
múkra Marx bizonyos r e a l iz m u s a .  Az 
ember „az ember világa“, mondotta 
Marx. Ne olvassuk ki ebből a szubjek
tum feladását vagy az abszolút (áltudo
mányos jellegű) determinizmust. Őriz
zük meg inkább azt a fokozott és becses 
figyelmet, amelyet minden társadalmi, 
kulturális és „tudati“ szint között fenn
álló összefüggéseknek és kapcsolatoknak 
szentelt. Vagy azt a figyelmet, amellyel 
minden emberi mozzanatnak á társadal
mi közegbe való beleszövődését és bele- 
merülését illette. Mindez állandó és na
gyon tanulságos óvás ama kísértéstől — 
állítják a marxi örökség védelmezői —, 
hogy a szellemet — vagy a lelket, — fi
zikai, nyelvészeti és társadalmi test nél
küli létezőnek fogjuk fel.

Mások hangsúlyozzák: Marx maradan
dó jelentősége abban rejlik, hogy kitar
tóan vizsgálta a struktúrákat, különösen 
a tulajdonviszonyok rendszerét és ennek 
megoszlását. Tévédéit azonban, amikor 
másfajta rendszerek, például a politikai 
berendezkedés fontosságát nem vette 
észre. A politikai önállóságot teljesen el
vetette, mondván, hogy az teljesen a 
gazdasági tényezőktől függ. Úgy vél1 ej 
hogy a gazdasági hatalom problémája - 
nak megoldásával minden hatalmi prob
léma megoldódik. A valóság megbosszul
ta vakságát. Mennyit tanulhat a gazdá
sági szerkezetekre irányuló figyelméből 
az, aki naivul azt' hiszi, hogy elegendő 
az egyéni viselkedésformákat kiművel
ni! Ilyen módon mindig újra kellene ta
nulni Marxtól, ha kritikusan is, példa
ként arra; hogy soha nem szabad elkü
löníteni az emberi valóságnak semmilyen 
darabját vagy részleges vonását (legyen 
az.akár a,nyelv, a tudatalatti, az eszkö
zök vagy akár a szellemiség). Minden 
részleges dimenziót más'dimenziók függ 
vényében keli szemlélni,, beleértve í  
le g e g y s z e r ű b b e k e t  is. A munka sem ke
vésbé fontos.

Más marxisták, inkább a fiatal Marx 
felé fórdulva (miért is 'utasítanánk el. 
mint ahogyan A l th u s s e r  tette?), arra haj
lanak, hogy Marx már kiemelt, indivi- 
dualista-perszonalista érzékét ő r iz z é k  
meg. Felfedezték a szabadságról alkotott

filozófiáját is, amely kezdeti müveit 
meghatározza, bármi volt is a folytatás. 
Marx nemigen beszél kifejezetten a fel- 
szabadulásról. Pedig a felszabadításra 
törekszik, még akkor is, amikor azt ál
lítja, hogy mindent olyan determinista 
dinamika hordoz, amely összekapcsolja 
és fogaskerékként egymásba illeszti a 
történelem egymást követő társadalom - 
alakzatait. H e n r i  L e fe b v r e  például szen
vedélyesen helyeseke Marx nézetét az 
egyén mindenoldalú kibontakozásával 
kapcsolatban. Nemcsak azokért a lehe
tőségekért lelkesedett, hogy az ember 
— amint Marx mondta — hajnalban el
mehet vadászni, aztán a nap folyamán 
elvégzi munkáját, délután a művésze
teknek szentelheti idejét és még ugyan
aznap a filozófiával is foglalkozhat (amin 
mosolyoghatunk), hanem sok másért is 
—■ többek között az emberi lény szinte

Igazuk van-e és mennyiben?

Mindezek fontos szempontok. Elegen
dőek lehetnek ahhoz, hogy kidolgoz
zunk vagy helyreállítsunk egy marxista 
— vagy marxi — örökséget a „létező 
szocializmus“ korszaka után. Még aki 
rnem kommunista, vagy általában véve 
marxista, azt is érdekelhetik ezek a dol
gok. Természetesen csak fenntartással. 
Mert a különböző emberi szempontok 
kölcsönös egymásbafoglalásának eszmé
jében sok a kétértelműség: úgy tűnik, 
hogy Marx ezeket a szempontokat egy 
szintre feszi, az emberi valóságot pedig 
rétegekre és szakaszokra bontva képzeli 
el, lényegében egysíkú és mechanikus 
módon. Nem adja meg kellőképpen a 
szellemi erők sajátságainak az őket meg
illető helyet.

Az e g y é n  mindenoldalú kibontakozá

Csiszár László: F a lra  hány t borsó

már vallásos jelentőségű benső kitárul
kozásának lehetőségéért, főleg a művé
szet területén.

Felmerül a kérdés, vajon tényleg
Marx-e a szabadság filozófiájának leg
megfelelőbb forrása. Nem kevésbé ér
dekes megfigyelni Marx egyes követőit, 
akik hűek akarnák maradni hozzá, és ép
pen a személyiség fejlődésének, illetve 
a szabadságnak a tárgykörét választják 
ki és törekszenek megőrizni — mint nagy 
jelentőségű gondolatai egyikét. Ezt íté
lik felfedezendőnek és megtartandónak 
a marxi örökségből.

Harmadszor: a marxisták vagy volt- 
marxi slák úgy vélik, mindenképpen meg 
kell tartani Marxnak a kapitalizmusra 
vonatkozó kritikáját. Marx gondolata, 
jelenti ki Lucien Séve*, nehezen lenne 
„folytatható a kapitalizmus ellentmon-

sának humanista szemlélete szintén két
értelmű. Az emberi lény kitárulásának 
elgondolása vajon nem túlzottan menv- 
nyiségi : természetű? Eszerint az ember 
megnyilvánulásainak v á l to z a to s s á g a  ál
tal valósítaná meg önmagát, továbbá a 
szabadság, de csak egy alacsonyabb fo
kú szabadság által: csinálj, amit akarsz, 
válassz tetszésed szerint (legyen az mun
ka, szórakozás, művészet. . .). Ezzel szem
ben az igazi szabadsággal mindig együtt 
jár valami felülemelkedés.

A kapitalizmus marxista kritikája 
csak akkor látszik időtálló eredmény
nek, ha elvonatkoztatunk a kizsákmá
nyolásról alkotott, valójában kevéssé tu
dományos magyarázatainak nehézségei
től. Marx okfejtése messzemenően függ 
például a termékben megtestesült mun
kamennyiség által megszabott értékel

méletétől. De jól látható, hogy a külön
böző emberi munkavégzéseket lehetetlen 
a „társadalmilag“ vagy közösen szüksé
ges munkaórákban mérni, olyan közös 
értékmérőé közvetítése nélkül, amilyen 
az árucserében játszik szerepet. Ehhez 
azonban Marx, objektívabb mértéket 
keresvén, niem akart fordulni.

E fenntartásainkat megtéve ösztönző 
gondolatok és éles kérdések merülnek 
fel bennünk. Különösen a kapitalizmus
sal foglalkozó Marx állandóan szem előtt 
tartja súlyos felismerését: a felhalmo
zás mechanizmusa, amelyből a tőke bir 
tokosainak származik haszna, végzetes, 
ha nem áll társadalmi ellenőrzés alatt; 
magára hagyva a vége mindig az, hogy 
egyesek szamára túlságosan is kedve
ző, mások számára viszont kedvezőtlen 
helyzet alakul ki. Ez csak társadalmi 
megosztottsághoz vezet, vagy elmélyíti 
a már meglévő szakadékokat.

Más, figyelmet érdemlő kérdések

Azokat a kérdésköröket, amelyekhez 
bizonyos marxisták, illetve egykori 
marxisták ragaszkodnak, szeretném ki
egészíteni Marx két másik felismerésé
vel, amelyekre talán kevesebbet gondol
nak, bár a teológus számára nagyon 
fontosak. Marxnak fejlek: érzéke volt az 
e l id e g e n e d é s , vagyis ama veszély iránt, 
hogy az ember elvész műveiben, vagy 
éppen művei által saját maga ellen cse
lekszik, miközben saját magát próbálja 
ezek által megvalósítani. Ez vonatkozik 
munkájának vagy szellemének termé
keire, még inkább a tudomány „termé
keire“ és végül az ember által létreho
zott rendszerekre. Ugyanez a helyzet a 
tárgyiasításokkal, amelyekkel az ember 
megvalósítja önmagát, de amelyek min
dig ellene fordulhatnak, végül elidege
nedésbe és az „én“ elvesztésébe torkoll
hatnak. A konkrét történelmet így min
dig az ellentmondások vagy az ellent
mondásokból támadó potenciák alakítják: 
tehát „dialektikus“. Igaz ugyan, hogy 
értelme eltér a tisztán optimista és prog- 
resszista értelmezéstől, amelyet a szok
ványos marxizmus fogadott el. Az eli
degenedésnek ez a gondolata továbbra 
is becses marad. Másrészt, akárhogyan 
van is, a történelem egy különleges pil
lanatban — a proletariátus hatalomra 
jutásakor, a forradalom végrehajtása
kor — bekövetkező betetőzésének vagy 
kikristályosodásának veszélyes eszméjé
ből a marxi gondolat ránk hagyomá
nyozza az é r te le m  és a tö r té n e le m  kap
csolatának kérdését. Több hipotézis kí
nálkozik.

Egyfelől beszélhetünk az események
nek arról az értelméről, amely lehetővé 
teszi az embernek, hogy a történelem
ben éljen és cselekedjen, és amely fe
lülemelkedik a kibetűzhetetlen történel
men; az értelem egy eszmény vagy ér
tékek alakjában teljesen tú l van a tör
ténelmen. Másfelől a történelem értel
me teljesen b e le  van írva magába a 
történelembe, melynek konkrét, az ese
mények sorozatából kiolvasható menete 
lehetővé teszi a tájékozódást: ez a cse
lekvés egyedüli értelme.

Az első szemlélet veszélyes dualiz
must rejt magában. A második is fel
lengzősnek, elbizakodottnak és veszé
lyesnek tűnik. De fel kell tennünk a 
kérdést, nem beszélhetünk-e legalábbis 
a történelemnek több ré sz le g e s  értelmé
ről: nincsenek-e az események adott so
rozatában vagy az emberek hosszadal
mas kutatásában észlelhető irányok, 
következtetések útján támadó jelzé
sek és következésképpen történelmi 
fe la d a to k  is? Valójában nem függünk 
cselekvéseinkben végső rendeltetésünk 
egyetlen eszményétől; ennek az, esz
ménynek vannak átmenetei és mégis je
lentős történelmi lefordításai: például 

' ma egy nép vagy osztály felszabadítá
sa .. . Kultúránkban a sokat bírált Marx 
n szükséges mértékben, újra és újra fel
veti a történelem értelmének, illetve az 
értelem és a történelem közötti viszony
nak a . kérdését. Ma, amikor zűrzavar 
uralkodik azok között, akik eddig azzal, 
az érzéssel éltek, hogy kezükben ta r t já k  
az egész történelem érLelmét, még in
kább fontos ez a kérdés . . .  Az E tu d e s  
hasábjain még vissza fogok térni a „tör
ténelem értelme kérdésének“ jelenleg 
megfigye’hető új felvetődéséro. Én itt 
azoknak u vitáknak a szói es, skáláját -a- 
karfem érzékelteLni, melyeket a marxi 
gondolkodás még minden bizonnyal újra 
és újra fel fog kelteni a jövőben is, an
nak ellenére, hogy a 80-as években, fő
leg az évtized végén, egy egész kommu
nista világrendszer összeomlott.

(VARGA PETRA fordítása)

* C om m unism e, quel second souffle? 
Megsidor, 1990, 9. o.
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Ej r  ^ © 0  5Lahn I mórra: 
az alkotásról

(halála 160. évfordulóján)

— Az életem  . . .  zavarban  
v a^ j ;k Nem lehe t érdekesen 
előadni. Talán a vörösborok. 
N em  érdekes az életem , nem  
ta rto m  annak. A nők  érde
kesek, időkkel ta lálkoztam  
valaha , átokét lá to k  m ost is, 
m a is. M essziről jö ttem , ez 
iontos, de nem  érdekes.
— Életm űvem  szerényke, vé
konyka, a sú lyát meg csak 
rem éln i merem . H at verses
könyv, két m eséskönyv, fél 
tu ca t színpadi m ü és tu ca t
nyi hangjáték  M ind k ö té 
szet és szinte k ivétel nélkü l 
szabály .al an szerkezet.
— Kevés tém ám  van, azok 
is inkább  rám  ta lá lnak , m in t 
é n  keresem  őket. Végső so
ro n  nincsenek kedvenc té 
m áim , jellegzetesen kö lté
szetre alkalm as az agyam , te 
h á t  csak szavaim  vannak  
előbb, nem  gondolatok, ezért 
nagyon hálás tudok  lenni, ha 
eszem be ju t néha egy-egy 
sztori, szerkezet, m otívum .
— j jel dolgozom, nehezen, 
tisz ta  fe jje l és te ljesen  jó 
zanul, értem  ezen, alkohol- 
m entesen, soka. írok  egy
szerre, írok a kifáradásig. 
A zután borok m elle tt nézem 
át, az elvégzett m unkából mi 
m aradha ' meg és m ennyi. Az 
igazi rostálás és korrigálás 
m ásnap  reggel kezdődik el.
—  A kéziratot a végsőnek 
te k in te  t  variáns u tán  m eg
sem m isítem  (vagy e lra k tá ro 

zom a com puterem ben, vagy 
elküldök egy pé ldány t a m ű
ből valam elyik szerkesztő
ségbe, ami gyakorlatilag szin
tén a  megsem misítéssel e- 
gyenlő bizonyos tekintetben). 
Régebben a feleségem nek 
m uta ltam  meg először a friss 
k ziratokat, m anapság senki
nek. Felolvasni soha nem  
szok am  az új írásokat, an 
nál szem érm esebb a lk a t va- 
gyök
— 1974-ben je len t meg az el
ső versem  az Ilia  M ihály á l
ta l szerkesztett Tiszatá  jban. 
Viszonylag könnyen ment. 
Első könyvem Földfogyatko- 
zás címmel 1980-ban láto tt 
napvilágot, kínos-keserves 
vajúdások közepette.
■— Régebben sokat kellett 
várnom  a m egjelenésre, rosz- 
szul viseltem. Veszekedős, 
sértődős írónak vagyok azó
ta  is elkönyvelve. M anapság 
gyorsabban lá tn ak  napv ilá
got az írásaim , a várakozás 
izgalm a, feszültsége k ia lud t 
bennem , fásu ltan  veszem tu 
dom ásul, hogy megjelentem .
— Az utazások nagyon fon
tosak számom ra. G yakorlati
lag m inden környezetváltozás 
m egrendít, s a m egdrendü- 
lésre írással válaszolok. J á r 
tam  Görögországban, Kopszo- 
hiládesz egész életem ben 
m egatározó lesz számom ra, 
Szovjetunióban, ahol p é ldá
san megalázódtam, A m eriká

ban, mely összekuszáló és (ha 
ellenkező előjelű is) szintén 
m egalázó élm ény — még sok 
helyen Európában; ezek az 
u tak  valahol, kivétel nélkül, 
benne vannak  eddigi szöve
geim ben. Szövegeim ezidáig 
A m erikában, P ortugáliában, 
R om ániában, A usztriában, 
F innországban és F ranciaor
szágban je len tek  meg.
— Ma sokkal nehezebben 
írok, m in t fiatalon. (Fiatalon?
■— harm inchét éves va
gyok . . . )  Az írás nálam  fizi
kai igénybevétel, m ostanában 
egyre fáradékonyabb vagyok. 
Remélem, nem  fogok tú l 
nagy kort m egérni, ha igen, 
abban  bízom, még idejében 
lesz erőm  cs tartásom  abba
hagyni. Nem fogok halálom ig 
írn i — ha csak nem hirtelen  
és még erőm  te ljében  visz el 
a halál.
— K ézirata im at (m ár am eny- 
nyi m egm arad) a lányaim ra 
hagyom. V annak persze sze
relm esversek, am elyek most 
hom ályban vannak, valak ik  
finom  és illatos kezeügyében. 
Ezekkel nem  lehet m it kez
deni, ezek a fiatalság  h íd 
pénzei; e lőkerülhetnek m ajd, 
h a  a  titkok  őrzői úgy ak a r
ják.
— Tehetségem et apám tól ö- 
rököltem , aki kubikos volt és 
vőfély és olyan szenzibilis 
férfi (ma is az, egyébként), 
hogy hasonlóval alig ta lá l
koztam  életem  során. Az 
íráskészséget gyerm ekkorom  
óta ado ttnak  vettem , tehát 
nem  kellett felfedeznem. 
Hogy ebben van valam i több 
is, azt a katonaság megalázó 
időszakában, önvédelem ből, 
derítettem  ki.
— Legfőbb nehézségem ak 
koriban — ta lán  azóta is — 
hogy jobban írok, m in t gon
dolkodom. Form aérzékem , k i
fejezőrendszerem  messze fe
lü lm úlja  az elm életi em bert 
bennem . Ez sok szenvedést és 
töprengést okozott, okoz 
m a is.
— A kétségbeesés állandó 
velejá ró ja életem nek. Ahogy 
m agánhasználatra megfogal
m aztam  : perm anens kétség- 
beesésben lélek, m ió ta m a
gam ra ébredtem . Nem tudom, 
ta lán  m ár nem  is akarom  ezt 
leküzdeni.
— Az írá s t folyton abbaha
gyom, azután példátlan  m o
hósággal újrakezdem . Azt 
gondolom, igazából egy pil
lan a tra  sem hagyom  abba, 
csak a  felü leteken pihenek 
meg.
— A közönyt nem  tudom  ke
zelni, a beletörődést hosszú 
ideig nem  ism ertem . M osta
nában  kezdünk m egbarátkoz
ni, azt hiszem, életkori sa
játosság lehet.
— Az Ének a napon fe le jte tt 
H intalóért cím ű írásom  te tt 
leginkább p róbára eddig. Nem 
tud tam  ugyanis m it írok, 
m iért írom, m inek írom  és 
k inek írom. ír ta m , valaki/va- 
lam i vezette a toliam at, Is
ten  vagy a félelem  a  teljes 
elm agányosodástól, nem  tu 
dom.
— Legfőbb ihlető-kom ponen- 
sem a szerelem, a szexus, a 
nő, a nőben lét, bennelét. 
Nem  tudok írn i enélkül a 
m agasfeszültség nélkül. Az 
é let intenzív m egélése is ez
zel függ össze. Semleges han
gulatokban, lö ttyed t érzelm i 
viszonyok között képtelen v a
gyok bárm it is létrehozni. Az 
írá s t m indig m egkezdeni a 
könnyebb. Befejezni sem ne
héz. Az ívet m egtalálni a 
feladat, am ely elveszi az

energiákat az em bertől, kez
déstől a legutolsó betűig.
— Eddig m inden tém ával 
m egbirkóztam , m ivel nem 
nagyon vannak  tém áim , vagy 
nem  keresem  őket. Vannak, 
ők akarnak  engem, s ezzel 
m egadják m agukat.
— Régebben fontos vo lt a  si
ker, im ádtam  a bódulatát, 
term észetesen m egszédültem  
tőle, a siker nem  más, m int 
a k ié lt m unkadij. Ma nem  
igazán érdekel. Sőt, egyálta
lán nem  foglalkoztat.
— M inden kudarc, a legki
sebb is, halálosan letör. H isz
térikusan  reagálok a sikerte
lenségre, a kudarcra. Ezzel 
szemben a sikerélm ény nem  
dob fel igazán, nem  ellen té
telezi amazt.
— Csak a negatív  k ritikával 
törődöm , napokig letör, és 
nervikus vagyok tőle. Sajnos, 
a lkalm atlan  vagyok arra , 
hogy levonjam  a konzekven
ciákat a kritikákból — vagy 
a k ritik ák  alkalm atlanok  er
re.
— Leginkább az keserít el, 
ha m egakadáskor a szövegben 
nem  a lehetséges m egoldá
sokért nyúlok, hanem  a vö
rösboros üvegért. Ilyenkor 
veszítek, s ez nekem  ta rtás- 
kérdés.
— Nincsenek legnagyobb örö
meim. Érzelm ileg egy rossz 
nyugvópontra ju to ttam , ahon
nan  nehéz kim ozdítani.
— Az íráson kívül a gyere
keim re koncentrálok és a 
szám ítógépem et nyaggatom. 
El akarom  érni a lelkét. Ne
ki is. Vagy m ár csak neki.
— Nem kezdeném  ú jra . Sem
m it se kezdenék ú jra . Ha 
pontosan akarok fogalm azni, 
m ár ennek a m eglévőnek is 
a végét várom.
— író i h itvallás? N em  értek  
én ehhez. Azt gondolom, e- 
gyetlen szót sem lehet lee j
teni, otthagyni valahol ú t
közben. A nagy eszm ék és 
m egfogalm azott ars poétikák 
m ind ezután következhetnek 
csak.
— Nem nagyon vo ltak  mes
tereim . Talán A dy volt rám  
nagyon nagy hatással. Em be
rileg. Ideig-óráig mások. Nem 
já rtam  fel soha idősebb mes
terek lábainál kuporogni. Ez, 
lehet, tak tikai h iba volt, de 
m ár nem  érdekel.
— A zenének sokat köszön
hetek, ám ez hosszú felelet 
lenne. Festő akartam  lenni 
fiatalon, ez m indent elm ond 
a képzőm űvészettel kapcso
latos viszonyomról. Kedvenc 
zeneszerzőm a szonátaíró 
Beethoven, festőm  V an Gogh, 
színészem Nagy Zoltán és d a 
rabom  az A zu tán  megdög- 
liink.
— A tehetségem  bizonyára el
kallódott volna, ha Ilia  Mi
hály  nem  létezik akkoriban 
Szegeden a Tiszatáj élén; ké
sőbb pedig Korm os Is tván 
nak  köszönhetem, hogy a 
kezdőlökést m egadták. O nnan 
m ár m inden m ent — egyre 
keserűbben — tovább.
— Nagyon hiszek az erős 
tehetségű em berekben. A 
m űvészet sorsa, táv latosan  az 
em beriségé is, m ert tőle függ. 
Hogy ez isteni szikra-e, gé
niusz-e az em berben, nem 
tudom. Zavarba e jtenek  ezek 
a megfogalmazások. Végül is 
meg lehet ezt egyszerűbben 
is fogalm azni: m unkálkodni 
kell. A többit m ajd  eldöntik  
mások.

MIKÖ ERVIN
Beszélgetőkönyvéből

A K ötelesre való em lékezés 
jogát századunk m ásodik te 
lében néhol (leginkább Dél- 
kelet-Európa ném ely csücs
kében) m egnyirbálták  — több
kevesebb ügybuzgósággal. P él
dául: az 1958-ban m ár betör
delt, fönnm aradt ko rrek tú ra- 
példánnyá' bizonyíthatóan b e
tö rd e lt 1 ■"> teles-kötet csak 
'69-ben .Jö h e te tt k i“, és ak 
kor is egye m édiák (nem a 
m édiáknak  nevezett zöngés 
zárhangok, h nem  bizonyos 
nyom daterm ék k, audiovizuá
lis szervek) szinte zöngétle
nül hallgatták  agyon. Szólt 
ez a hallgatás nem  utolsó
sorban annak a kiváló gon
dolkodónknak. aki — m int 
sí.'kövén olvasható — „a Nem 
zeti Tudós T ársaságnak e ki
sebb Hazából egyetlen egy 
rendes dolgozó tag ja“ le it 
(vagyis abban a m egtisztel
tetésben részesült röviddel 
halála  előtt, hogy az akkor 
L te s ite tt A kadém ia egyedüli 
e r ié ly i „dolgozó“, aktív  tag
jának  nevezték ki).

Köteles Sám uel m unkái bő
velkednek megszívlelendő esz
m ékben. P. o. A  nagy em ber
n ek  rajzolatja  című, 1814-ből 
v a é  beszédében ilyesm ik á l l 
nak: ......  a  születés preroga-
tivái nem  valóságok, hanem  
csak árnyékok. ... H a nincs 
érdem ed és nem telenek cse
lekedeteid, nincs sem m i hasz 
na tereád nézve a fényes szü
letésnek, ha szinte az özönvíz
nek homályos szakaszáig fel- 
vihetnéd is eleidet“. A nagy 
em ber a Törvényhozó Testü
letben „nem a  vélekedések 
szelétől ha jtogatta to tt v ito r
la — nem  a m aga vagy ke
vesek hasznát kereső hideg 
egoista“.

A z  erkölcsi filozófiának ele
ji (ti. elemei) cím ű „kézi
könyv“ Köteles szellem ének 
legsikerültebb, hatásában  alig
hanem  legtovább élő szüle
ménye. Talán csak hetekkel 
a kinyom tatása elő tt húny t el 
a szerző egyetlen fia, Elek. 
ivzi a szomorú esem ényt egy 
nyom datörténetileg kifejtett, 
vízfes.m ényeket is tartalm azó 
füzet tükrözi — unikátum - 
kén t — a Kolozsvári A kadé
miai K önyvtárban. Ugyanide 
kerü lt valam ikor (és innen

állítólag B artók Györgyhöz, a 
m agyar etikatörténettel is 
foglalkozó könyvbaráthoz) Kö
teles főműve első, Tiszta er
kölcsi filozófia  cím ű köteté
nek az a példánya, am elyet 
alig tizenötévesen vásárolt 
vagy kapott ajándékba Bolyai 
János, „kinek symboluma

Rebus angustis anim osus 
Fortis appare: sapienter idem 
C ontrahes vento nim ium

secundo
Turgida vela.“

Ezeket a horatiusi sorokat 
Bede Anna így fordíto tta: 
„Légy erőslelkü, ha nehéz a 
sorsod /  s bátor. Am légy 
bölcs, s ha a kedvező szél /  
szerfölött fú jná dagadó vitor
lád, /  vond be . a vásznát.“

A vitorla  és a ventus szó 
szegröl-végről rokon, akár
csak a ném et Sch iff ’hajó’ és 
a m agyar eszkába  ’csónakok 
réseinek összesorítására való 
vaskapocs’. Legyünk résen, 
halad ju n k  bölcsen, sose fe
ledve (oly sok „esztelen esz
kába“, tehát kába lá rifá ri kö
zepette), hogy navigare et phi- 
losophari necesse est. Ladi
kon, lélekvesztőn is legyen 
lélekjelenlétünk, m it se tö
rődve azzal, hogy a lélekje
lenlét szó valószínűleg Köte
les halála évében született. 
A rra  sem kötelező  — de nem 
L  á r t  — gondolni, hogy a- 
m kor Köteles „látta az ő é- 
1 le utolsó ó rá jának  jelenlé
t i t ”. legalább harm adfélszáz 
esztendős volt a je lenlét szó, 
vagyis legalább olyan régi, 
m ir: Köteles m arosvásárhelyi 
ta n ám ’ödjének, Laskai Csó
kás Péternek Brassóban, 1581- 
ben kiadott, sokszáz oldalas 
SpC(Wlum exiliije.

Köteles Sám uel nem  volt 
nagy nyelvújító, de nagy 
(fel)újitásra vállalkozott E r
délyben, am ikor anyanyelven, 
méghozzá úgyszólván közért
hető m agyarsággal filozofált. 
Nem zedékeket oktato tt-nevelt 
jövőt formáló eszmélkedésre, 
és a sorsközösség áldozatok
tól vissza nem  rettenő válla
lásra.

HAJÓS JÓZSEF

Szabó Gyula írásának  
fo lytatása a 7. oldalról

A rendiség szám ára a nyelv kérdése századok óta úgy volt 
•szerves része az alkotm ányosság ügyének, hogy noha „világos 
tö rv én y “ m egfogalm azása nélkül, „de m indenesetre a törvény
nyel egészen egy ere jű  szokás a lap já n “ a rendiség a la tin t 
haszn á lta  „az ország törvényes nyelveként*. Az alkotm ány szer
vesen egységes történelm i képződm ény volt a la tin  nyelvvel, 
s  h a  a latin t ennek  folytán „a m agyar rendi alkotm ány m in t
eg y  alkotórészének és b iz tosítékának tek in te tték“, m ost ezt a 
régi „igazságát“ úgy ú jíto tta  meg a rendiség, hogy „duzzadó 
patrio tizm usa“ ellenére „az alko tm ányt megingató veszedel
m es ú jításnak“ íté lte  „a m agyar nyelv behozatalá t“, és így a 
nem esség ágán a nyelvi „m ozgalom “ oda vezetett, hogy végül 
is a la tin t á llíto tták  vissza, azt „védelm ezték meg“ m ind a 
ném et, m ind a m agyar nyelvvel szemben, m inthogy m ind
kettő  „életbeléptetésében az alkotm ány veszélyeztetését látták*. 
D ecsy Sám ueléket, a felvilágosult ko rtársakat nem  tévesztette 
mop a rendek hazafias „forrósága“, s ha ők m ár előre úgy 
íté lték , hogy „nem  nem zeti nyelvünkhöz való igaz hajlandóság“ 
v o lt a nem zeti forróság, ezt külsőképpen is ham ar látn i lehe
te tt: m iként a m agyar köntös a rendiségen csupán a „tüntetés 
d iv a tja"  volt, am ely  a  nem zeti öltözet felöltésével és a ném et 
levetésével nem  an n y ira  a rendek  m agyar m ivoltát, hanem  
inkább ném eíellenességét lobogtatta a bécsi udvar szemébe, a 
m agyar nyelvűség fennhangú ny ilvánítása is hasonló d iva tnak  
bizonyult, am elyről k iderült, hogy szintén csak „á lruha“, m ert 
„felöllésével“ nem  az t az elhatározást m u ta tták  ki, hogy azon 
tú l a m agyar nyelvet k íván ják  M agyarország hivatalos-törvé
nyes nyelvévé tenni, hanem  sokkal inkább azt, hogy a ném et 
helye tt a la tin t ak a rják  „törvényes jogaiba* visszahelyezni. 
Visszaütés, „reakció“ volt ez is, voltaképpen József nyelvrende- 
lete ellen irányu lt, s a különbség a ké t ellentétes iránynak  a 
három  nyelvhez való viszonyulásában azzal az alapvető  egye
zéssel jelentkezett, hogy m iként József a  la tin  nyelv kiszorí
tá sá t nem  a m agyar, hanem  a ném et nyelv érvényesítésével

ak a rta  végbevinni, a rendek  szintén nem  a m agyart vették 
elő reakcióképpen a ném et nyelv kiszorítására, hanem  a latint.

Így  há t 1790—92-ben a m agyar rendek  v isszaállíto tták  az 
ország életében a régi „latin  ren d e t“. Az alko tm ányra vonat
kozóan m ár a gyülésezés legelején m egállapították, hogy „sem 
az elvekre, sem a részletekre nézve nem  kell akkén t eljárn i, 
m in tha valam i új rendszert kellene életbeléptetni, az ország 
alkotm ánya ugyanis jó s m inden tá rgyra  nézve bölcs törvé
nyek á llnak  fen n “, s m iután  a „reform áló országgyűlés“ ezt 
„m indenekelőtt* elvégezte, ennek „rendjén  való“ folyom ánya 
volt az, hogy az alkotm ány nyelveként „a latin  az ország tö r
vényes nyelve“ le tt ism é t A nyelv  ilyen előjogi-alkotm ányos 
áttételen  vált a rendiség szám ára életbevágó kérdéssé, s ezért 
vo lt igaz az, hogy József a la tt „a ném et nyelv behozásában nem 
a nemzetiség, hanem  a rendi alkotm ány m egsértését lá ttá k “, 
s következésképpen „Józsefet nem  azért gyűlölték, m ert a né
m et nyelvet te tte  h ivatalos nyelvvé, hanem  m ert az u ra l
kodó osztályok, a k lérus s a nem esség érdekeit veszélyez
te tte “ . . .

A m agyar nyelv  „elhagyatása“ a rendi előjogok és az a l
kotm ány „fundam entum án“ álló  nem esség részéről hosszú év
tizedeken á t ta rto tt, s annak  „eredm ényeként” a nem zeti nyelv 
folyton „rom lott“ s m ár-m ár „barbári*  állapotba süllyedt, és 
m indezek u tán  az országgyűlés „kiküldött bizottsága“ az anya- 
nyelvrontó rendi gyakorlat tényeit vette  érvü l az anyanyelv 
mellőzéséhez, illetve a la tin  nyelv általánosan szükségesnek 
íté lt elsőségéhez, m ondván, hogy „a latin  nyelvet illeti meg 
az első hely nem csak rem ekírói m iatt, hanem  azért is, m ert az 
országban anny ira  általános, hogy a nélkül a különböző nép
fajok  nem  is értenék  meg egym ást“, em ellett „a vallás titkai 
és szertartásai e nyelven vannak  m egírva, nem különben a ki
rá ly  rendeletéi és leiratai, a törvények, m agán jogok, ezen h i
vataloskodnak a bíróságok és egyéb hatóságok, ez a  közügyek 
nyelve a m egyékben és városokban s azért szükséges voltán 
csak az kételkednék, a ki a m agyar viszonyokat nem  ismeri*. 
Volt is „m ozgalom “ a köznemesi várm egyéktől a főpapságig a 
la tin  nyelv m elle tt s a m agyar nyelv ellen — „egy m egholt 
nyelvhez“ való ragaszkodásban lá tva a „testi s lelki boldogság
feltételét, am it K eresztesi József azzal a kesergéssel em lege
te tt, hogy „úgy boldoguljanak, a m int nem zetünk hasznát k í

v án ták “ azok, akik „az 1791-iki országgyűlésen m agukat ellen* 
szegezték“ a m agyar nyelv ügyének s a „vele összecsatolt sze
rencsésebb á llapo tnak“ —, de az egész rendi világban annak  
a íőnem ességnek a m agatartása a  legkirívóbb, am ely nem zeti 
m ivoltának feladásában éppen a m agyar nyelv érvényesítésé
ért és fejlesztéséért ind íto tt mozgalom erősödése idején  azon 
a ponton állt, hogy m ár gyerm eke is „ném etül kezdett meg
szólalni": „M időn a nem zeti érzület erősödik, jobban kezd 
szembeötleni a m ágnások elnem zetietlenedése is. M ennél job
ban terjed az a  meggyőződés, hogy a nem zet nyelvének hasz
n ála ta  nélkül nem zeti élet lehetetlen s mennél határozottab
ban lép fel a követelés, hogy a m agyar nyelv váljék  a közélet 
nyelvévé, annál feltűnőbb az ellen tét a nem zet aspirációi s a 
m agyar főurak m agatartása között, k ik  m inden lehetőt elkö
vetnek, hogy a  nem zeti nyelvnek az ország hivatalos nyelve 
rang já ra  em elését m egakadályozzák.“
I

A holt nyelv és ho lt alkotm ány életet-fejlődést bénító  tele 
a hazafias „tüzek“ hónapjai u tán  is tovább ta rto tt, de ugyan
ezekben az országgyűlési időkben azért m egtört a jég a „ha
zai nyelv“ tekintetében a rendi mozgalom ágán is. A királyi 
hitlevéltervezet készítésekor „a m agyar nyelv ügyére vonatko
zó óhajtások" sorában még olyan kívánságokat hangoztato tt a  
bizottság, m iszerint a  k irá ly  „kötelezné m agát, hogy idegen 
nyelvet nem  hoz be, még a ném etet sem s nem  is paran 
csolja m egtanulását“, „a m agyar nyelvet fenn tartja , a  trón
örököst s háza egyéb főherczegeit m agyarúl tan ítta tja" , s no
ha a törvények „ezentúl is la tin  nyelven szerkesztendők*, 
am elle tt „m inden közigazgatási, kam arai, katonai hatóságnál, 
a m ennyiben a kezelés rendjének  m egzavarása nélkül leheti 
séges, a m agyar nyelvet hozza be, úgy azonban, hogy H or- 
vát- és Szlavonország s a felső megyék és városok otthon 
anyanyelvűket, levelezésben s egyéb hivatalos ügyekben a m ost 
törvényes la tin t használhassák*, és „hogy a M agyarország dí
szére és hasznára szolgáló szándék m ielőbb megvalósulhasson, 
el fogja rendelni, hogy a m agyar nyelv elem eit m inden nyilvá
nos iskolában, az  akadém iákban s az egyetemen pedig a h l-

Köteles Sámuelről



MAGYARNAK LENNI
Folytatása az 1. oldalról

Rémlátásnak, fals okoskodásnak, spekulációnak vélt 
„veszélyérzetem“ akkor nyert egyfajta „konkrét“ bizo
nyítékot, midőn — most a nyár elején — kitört újra 
az „iskolaháborúskodás“ Kolozsváron is. Iskolák veze
tősége, szülőbizottságok, egyházi vezetők s az RMDSZ 
k ö z ö s e n  úgy vélte s határozta: megvédjük a három ve
szélyben forgó kolozsvári magyar líceumot. Iskolai őr
ség-állítással, tiltakozással, élőlánccal stb. Ifjúsági szer
vezeteink tagjait is — beleegyezésükkel — „beosztot
tuk“ az egyik iskolához „őrségbe“. Remélvén, részt is 
vesznek az akcióban, lévén, hogy ez mér több, mint 
ún. politizálás (mármint az iskoláink megvédése), de 
kötelesség, mindannyiunk közös kötelessége — meri 
létkérdés.

Nos, a több napig, két váltásban tartó „őrködésben“ 
eme ifjúsági szervezetek egyetlen tagja, képviselője 
sem vett részt, bár csak >tíz percnyi ideig sfem. Csak az 
öregek, csak a gyárból, munkahelyről kijövök. . .

Ilyen, ilyen is, úgy látszik, ez az apolitizmus. Ra
gadós is, kényelmes is, többek között. De mondhat-

További sugárzások
Miért csak — kérdezi nagy 

I.evelczönönk, aki utóbbi 
digmánkban prakticista ki
indulópontú kérdéseivel né
mileg m ellőztetett — miért 
csak az alak  foglalkoztatja 
ön ölcet1 Miért nem a mek- 
koraság, a méret, a mennyi
ség is? Holott sokszor a baj 
forrása éppen az, hogy nem 
veszik  tudomásul azt a mé
ret-rendet, am elyet az embe
riség sokezer éves tapaszta
latai során kialakított.

Itt vannak például a ka
nalak, és egyáltalán az evő
eszközök. Ezeknek o»y ha
gyományos űrtartalmuk volt, 
hogyha egy szakácskönyv azt 
írta valahol, végy egy evő
kanál lisztet, a m űvelt em
beriség lakóhelyein, bárhol a 
világon érteni lehetett, meny
nyi lisztről van szó? Ám mit 
latunk ma? Nemcsak az evő
kanalak alakja változik hol 
laposabbra, hol kerekebbre a 
kelleténél, hanem a térfoga
tuk is kisebbedik. Es mi en- 
nvíí a következménye? Az, 
hogy a táplálékot magához 
■venni szándékozó személy 
egy-egy kánál azásra keveseb
bet fogad szájüregébe, ezért 
kielégítetlen, ennélfogva gyor
sabban lablatyol, s mivel a 
kisebb kanálból különben is 
visszacsorog a leves, állandó
an fröcsköl, leeszi zakója fa
zonját, ingét, az abroszt, a- 
zonicívül a türelmetlen evés
ritm us folytán hízásra hajla
m osítja magát, miáltal kövé
rebb. felületesebb, aluszéko- 
■yabb és cinikusabb le s z . . .  
és igaz, hogy ezen az egész 
ügyön nyernek az étkészlet
gyártók, a pecsétfakító szerek 
előállítói csakúgy, mint a 
tisztítók, a fogyókúra szalo
nokat fenntartók, és az ideg- 
gyógyászok: de kérdés, meg
éri-e? Miért nem volt jó úgy 
az evőkanál, ahogy volt? És 
még annyi minden?

Sajnos, én sem tudok más 
választ adni, mint azt ismé
telni, amit a múltkor is ír
tam, hogy néha bizonyos rej
télyes földmélyi avagy világ
űrbeli sugárzások felerősöd
hetnek, és ha idejében nem  
helyezzük át máshová ágyun
kat, vagy munkapadunkat, 
m egbetegedhetünk mi, vagy 
a gondolataink, vagy — az

arány érzékünk! Erre célozgat
tam a múltkor, Szamosújvár 
példáján, hogy vannak egyes 
városok, illetve városrészek, 
melyekben az ott élők sorsa 
(vagy egészsége vagy gondol
kodásmódja) egészen m egvál
tozik, méghozzá ritmusosan 
visszatérő időszakonként, s 
ezért írtam meg Kolozsvár 
egyes utcáinak vagy Maros- 
vásárhely egyes negyedeinek 
oly feltűnő és megdöbbentő 
ember- és sorsformáló kisu
gárzásait. Szamosújvárnál még 
meg sem említettem, hogy 
Németi valaha viruló város
ka volt, ma egy jelentéktelen  
falucska: mivel a sugárzás 
pár száz méterrel arrább he
lyeződhetett?

S hadd számoljak akkor 
már be a levelező nőm mog-

világosítására egy olyan sze
mélyes tapasztalatomról, a- 
mely bizonyítja, hogy a raj
tunk kívül álló hatásokra 
mennyire figyelemmel kell 
lennünk.

A háború utáni nyáron gya
log igyekeztem hazafelé Né
metország Türingia nevű szép 
tartományán keresztül. (Mond
hatnám: a legszebb része ez.) 
Egy vasárnap Ilmenau nevű 
helység m ellett megpihentem  
egy hegyoldalban (a helyet 
Gickelhahn-nak hívták, ha 
jól értettem) és életem  leg
boldogabb délutánját ott töl
töttem el.

Hogy mitől voltam olyan 
boldog? — nem tudom. Nem  
történt semmi, csak feküd
tem hanyatt a fűben s beszél
gettem egy Odessza-körny“ki 
menekült f iú v a l. .  . csodálatos 
volt a m egvilágítás. . .  az az 
opális fehér-zöldes fény min
dent elárasztott, és határo
zottan éreztem, hogy átjár 
belülről, mintha egy hangta
lanul áradó zenét fogtam vol
na fel . ..  És hirtelen átvil
lant rajtam egy nagyon isme
rős érzés, am it abban a pil
lanatban nem tudtam azono
sítani: mintha valahol meg-

nám azt is: kevésbé receptív, kevésbé fogékony vol
tában veszélyes is. Ha mással nem, közönyével.

Mindez nem véletlenül jutott most eszembe, s nem 
is véletlenül akartam é p p  e r r ő l  szólani. Arról, hogy 
könnyű-é magyarnak lenni vagy sem. Történik ugyanis 
az, hogy a nyárelején „függőben“ maradt iskolaháború 
néhány nap múlva, augusztus 15-el folytatódik, s egy
szersmind döntést hozó „szakaszába“ is érkezik. Ko
lozsváron is a két magyar líceum ismét „honfoglalás“ 
előtt áll. Hogy ez sikerül-e, az talán rajtunk is mú
lik. A mi gyenge élőláncunkon, amely jelentésében 
mégis erős, a mi tiltakozó szavunkon, amelyet talán 
mégis meghallanak, a mi iskola-őrző „őrizőinken“. 
Magyarságunk vallásán, vállalásán és akarásán. Mégha 
ez ezerszer olyan fárasztó, meggyötrő és nehéz is, még
ha ez ezerszerte „korszerűtlenebb“ is, mint kimondot
tan csak „européernek“ lenni, mondjuk, Romániában, 
ma. Ugyanis vannak dolgok, amelyeknek akarása már 
nem ún. magyarkodás, nemcsak magyarság kérdése, 
de valóban „európaibb“ ennél: emberi önbecsülésünk 
megőrzésének próbaköve is. Ilyen „dolog“ az anya
nyelvű iskola is, többek között. S többek között azért 
is, hogy valóban kiváló szakemberek is lehessenek az 
eljövök. . .

Kolozsvár, 1991. augusztus 8.
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tegnapi és mai hányattatá
saink tapasztalataiból, ezt a 
manipulációs színjátékot, az 
Odüsszeuszok gátlástalan prak
tikáit és a Neoptolemoszok 
naiv vagy alattomos ügyönki

kondult volna egy néma ha
rang: magát a kondulást
nem hallottam, de éreztem az 
azt követő zúgást, rezgést. . .  
még elég sokáig.

Évek múlva tudtam meg, 
hogy azon a helyen, ahol azt 
a nyári vasárnap délutánt 
1 öltöttem, irta Goethe a leg
szebb verseit. Éppen ott! És 
akkor már emlékeztem arra 
a benső harangrezgésre is: 
egy évvel azelőtt valakit vizs
gára készítettem és a tan
könyvéből szótár segítségével 
lefordítottuk a Vándor éji 
dalát.

Amikor hirtelen összeállt 
bennem a szavak értelme s 
felfogtam a verset, akkor 
volt az az érzésem, hogy: 
m egütött a csend; a csend 
hosszas zúgása, ami megkon- 
riuit a versben . . .  Később 
iskolai dolgozatban, majd 
vezércikkben is megírtam, 
hogy ez volt első nagy vers
élményem.

Akkor nem mertem hang
súlyozni azt a gondolatot, 
hogy vannak pontok e föld
felszínén, amelyek — mint 
mondják — közelebb van
nak az éghez, mint mások. És 
itt gyakrabban létrejön az 
áramkör a fenti és lenti dol
gok között.

Nem véletlen, hogy min
den népnek minden időkben 
voltak szent helyei, am elye
ket tiszte lt. . .  és ahol halla
ni vélte a sors kondulását. Ne 
legyünk cinikusak és prózai
ak, amikor ilyenekről esik 
szó.

Inkább füleljünk. És talán 
a rossz kisugárzású pontokat 
is képes lesz felismerni Le- 
rélirónőnk, ha felkészül rá . , .  
abban feltétlenül igaza van, a 
rossz mindég ott tör föl, ahol 
— elveszítjük a mértéket. El
veszítjük az arányérzéket.

Az arány — irtózatosan 
nagy dolog! Ráépül a vilá
gon minden, ami szép. És ami 
egészséges is. Ezért legköze
lebb arra a kérdésére fogok 
válaszolni, komolyan gondol
tam-e, hogy nem véletlen: az 
aranym etszés  (sectia aurica) 
alig egy ékezetben különbö
zik az aránym etszéstő l? S 
hogy vajon az Em anuelle  cí
mű világhírű szenny-regénv 
szerzője is ilyesmire gondol
hatott, amikor azt állította, 
hogy az életben m inden, ami 
valam i — az aszimetrikus?

SZÖCS ISTVÁN

Szophoklész—dráma 
Sepsiszentgyörgyön

A P hiloktétész  elismerten 
legérettebb (fennmaradt) mű
ve Szophoklésznak — mégis 
nagyon ritkán kerül előadás
ra a világ színpadain. Annál 
inkább hálásak lehetünk a 
sepsiszentgyörgyi színház Ta
mási Áron tagozatúnak, hogy 
ezt a kevésbé ismert Szo- 
phoklész-drámát műsorra 
tűzte, alkalmat adván egy 
Kimagasló művészének, hogy 
hozzá méltó szerepben, em
lékezetes nagy alakítással 
oncsuzzon a közönségtől — 
reméljük: nem örökre.

A dolog érdekességéhez 
tartozik, hogy az előadás — 
amint a műsorfüzetből érte
sülünk — több mint egy esz
tendeig „állt jégen“: 1989 de
cemberében kellett volna fel
húzni rá a függönyt — amikor 
derékba kapta az úgyneve
zett „forradalom“. Nem tud
juk. művészi tekintetben 
mennyit ártott ez a kénysze
rű konzerv-állapot a produk
ciónak (a kivándorlási láz 
folytán egyet ki kellett cse
rélni a mindössze három sze
replő közül) —, eszmei mon
danivalója azonban szemer
nyit sem vesztett időszerűsé
géből.

Ügy hiszem, a három nagy 
görög közül Szophoklész ma
rad legközelebb a változó 
korok emberének leikéhez. 
Hőseiben a legidötállóbb er
kölcsi eszmény ölt testet: a 
humánum és az emberi mél
tóság megóvásának törhetet
len akarata, a sorssal való 
szembenézés, a meg nem al- 
kuvás elszánt bátorsága. S a 
hajthatatlan erkölcsi helytál
lásnak ebben a kivételes pa
noptikumában a mitoszi 
messzeségében is legmaibb 
figura. Mintha éppenséggel 
mihozzánk akarna szólni ál
tala a költő — itt és most, 
forradalom előtt és után 
egyaránt. Philoktétész sorsa: 
a politikai manipuláció há
lójába fogott ember drámá
ja, akit a Hatalom a maga 
pillanatnyi érdekei szerint 
vet a lét legmélyebb bugy
raiba, vagy eme! fényes ma
gaslataira. Mily jól ismerjük.

buzgalmát! A testi-lelki erő
szak — úgy látszik főniksz- 
életü — gépezetével szemben 
Szophoklész hőse a rendít
hetetlen emberség, a szem
fényvesztő kedvezésekkel meg 
nem vesztegethető jellemerö 
példáját nyújtja, am ely in
kább vállalja a Hatalom bosz- 
szúját, akar a pusztulást is, 
mint az eszközzé aljasító, ge
rinctelen megalkuvást.

Ez a magatartás szükség
képpen és egyenes úton tra
gédiához vezet. Mi több: ket
tős tragédiához. Mert a csal
éteknek szánt Neoptolemosz: 
jó érzésű, becsületes ember: 
amint fokozatosan ráébred’ 
saját lealázó eszköz-szerepé
re, maga is Philoktétész párt
jára áll, maga ellen is kihí- 
va a manipulátorok megtor
lását. Am ezen a ponton meg
torpan a költő: nem tudja'a- 
karja oly vaskövetkezetesség
gel beleljesiteni a végzet ki
hívásának tragikus végkifej
letét, mint valaha az A ntigo
né ban. Euripidész hatását 
szokták emlegetni ezzel kap
csolatban, s valóban az ő 
szellemét idézi ez a dráma
technikai bukfenc, a váratla
nul közbeszóló isten, aki 180 
fokos fordulatot diktál a cse
lekménynek: Philoktétész, aki 
szophoklészi sorstársaival 
együtt annyi megérdemelt vá
dat szórt a szeszélyes és igaz
ságtalan istenekre, meglepő 
módon ellenkezés nélkül en
gedelmeskedik a héraklészi 
szózatnak, és indul Odüssze- 
uszék szolgálatára. Jórészt 
ennek a dramaturgiai-lélek
tani törésnek tulajdonítható, 
gondolom, a mű népszerűt
lensége a színpadon. Aligha
nem a hagyomány tisztelete 
késztette a költőt erre az erő
szakolt megoldásra: ez a rég 
feledésbe ment hagyomány 
azonban vajmi keveset jelent 
a mai néző számára, aki 
mindenekelőtt az alakok és a 
cselekményépítkezés belső 
drámai igazságát követeli meg 
az előadástól. Ezért csak di
csérhetjük Márton Árpád 
rendezőt, hogy a darabot a 
deus ex  machina  előtt meg-

szak'totta, a néző belátására 
bízva a befejezést, vagyis, 
lenn artva a logikusan kínál
kozó tragikus megoldás lehe
tőségét.

Zsoldos Árpád tehát csor
bítatlan erkölcsi integritásá
ban jeleníthette meg a szo
phoklészi Philoktétész meg
rendítő figuráját. Biztos mű
vészi érzékkel nem a látvá
nyos testi szenvedést, hanem, 
az emberekben való csalódás, 
lelki gyötrelmét állította 
szerepfelfogásának középpont
jába, az emberi kapcsolatok: 
újrateremtésének tétova vá
gyát, a riadt ingadozást a 
megcsontosodott reménytelen
ség és a bátortalanul felpis
lákoló friss remény között. 
Egyszerűségében — mondhat
ni: eszköztelenségében —
megrázó alakítása: egy mar
káns művészegyéniség moz
galmas, gazdag pályájának: 
csúcsa. Színházi életünk e- 
gyik nagy pillanata.

Voltaképpen egymaga v i
szi a hátán az előadást. Két 
partnere (a rendezés a szo
phoklészi háromra szorította 
le a szereplők számát): Deb- 
reczy Kálmán (Neoptolemosz) 
és E. Szabó Lajos (Odüssze- 
usz) nem tud felnőni hozzá 
—amit azért is sajnálhatunk, 
mert Neoptolemosz párhuza
mos drámája, a költői eszme
fontos eleme, így gyakorlati
lag veszendőbe megy. És saj
nálhatjuk, hogy a hajósok 
kara helyett „lemnoszi nim 
fákkal“ kell beérnünk: a 
három lány tánca és a — na
gyon nem-görögös — miszti
kus háttéri mormogássá sze
rényült szöveg semmiképpen- 
sem pótolhatja a szereplőkkel 
együtt lélegző, eleven, érző, 
tevékeny emberek színpadi 
jelenlétét. De így is köszönet
tel tartozunk a sepsiszent- 
györgyieknek a nagy költői 
gondolat és a kivételes mű
vészi élmény öröméért.
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vatalos irályt is tanítsák“. A diétái vitákon is széles körben 
taglalták a magyar .nyelvhasználat kérdését: „Némelyek kí
vánták, hogy azon vármegyék, a kiktől kitelik, törvénynyel 
kötoleztessenek a közdolgoknak magyar nyelven való folyta
tására és hogy a többieknek is bizonyos idő szabattasson, mely 
alatt készületeket tegyenek, hogy minden dolgok a haza nyel
vén folyhassanak. . .  De mivel mások attól tartottak, hogy az 
ilyen rendelések miatt több alkalmatos tisztviselők hivataluk
tól kirekesztetnének és egy szabad nemzetben az erőltetésnek 
annyival inkább helye nem lehet, m ivel sok hazafiak ez által 
a nyelvnek gyakorlásától inkább elidegenednének... követ
kezendőképen oly eszközöket kell választani, a melyek a nyelv
hez való szeretetet azokban is gerjeszszék, a kik még eddig 
elegendőképen meg nem tanulhatták“ . . .  A király azonban a 
hitlevéltervezetet nem fogadta el, „leirataiban kijelenti, hogy 
e törvényezikket nem szentesítheti s utasítja a rendeket, 
hogy a czikket az általa ajánlott szöveg szerint szerkesszék, 
m elynek értelme az volt, hogy biztosítja a rendeket, hogy 
idegen nyelvet nem hoz be s hogy a magyar nyelv ter
jesztése és kim űvelése érdekében a gimnáziumokban, akadé
miákon s az egyetemen a magyar irály különös tanára al
kalmaztassak, a kormányszékek azonban a hivatalos ügyeket 
ezentúl is latin nyelven tárgyalják“. A leiratokat követően „az 
országgyűlés ez esetben is elejti követeléseit s vita nélkül a 
király által ajánlott szövegezést fogadja e l“, s azt a „kíván
ságát ö felségének“, hogy a hivatalos ügyek „az eddig való 
szokás szerint deák nyelven teljes’íttessenek“, „annyival is in
kább illendőnek“ tartják, „mivel azon nyelv a felséges udvar 
előtt is ismeretes“.

Ily módon — mintán a nemzetibb érzelmű nemesség tö
rekvése a főrend és az. udvar ellenállásába ütközött — „a 
közoktatásra vonatkozó reformok“ körében történt annyi újí
tás, h’ogv „a magyar nyelv tanítását határozták e l“ tantárgy
ként, közép- és felsőfokon „a magyar irály“ külön tanáraival- 
„E viták s az 1792. évi június 22-én kelt királyi leirat ered
ménye az 1792. évi VTI. törvényezikk, méh' a magyar nyel
vet rendes tantárgygyá emeli s kimondja, hogy bizonyos idő 
m úlva csak olyanok nyerhessenek hivatalt, a kik a magyar 
nyelvben való jártasságukat igazolják.“ Minthogy a hivatali 
vonatkozású részre a törvénycikk „az időt. nem határozza 
m eg“, az a rész lényegében papíron maradt, de a magyar nyelv

tantárgyként való tanítása — azon belül, hogy „a latin nyelv 
uralkodik egész közoktatásunkban ezentúl is“ — életbe lép, és 
így „az 1790. évi hazafias felbuzdulás“ meghozza „jégtörésként' 
azt az eredményt is, hogy „az egyetemen ekkor állítanak tan
széket a magyar nyelvnek s Vályí József a magyar nyelv és 
irodalom első tanára", „a tanítás tervét is" Vályí készíti, de ez 
e jégtörés is gyengébb volt annyival, hogy „a magyar nyelv 
tanításának tervét Mitterpacher, Kreil és Gabelhoffer bírálja 
meg“, „az előadás nyelve 1790. után megint a latin", „a taná
rok legnagyobb része idegen most is és a magyarokat mellő
zik“. Mindez összhangban volt azzal a tudatszinttel, amelyen 
a rendiség általános szelleme akkor állt: „A nemzeti nevelés 
alatt nem a magyar nyelvű oktatást értették, hanem azt, mely 
nem volt német s melynek szelleme, ha latin nyelven folyt is, 
nem állt ellentétben a nemzet akkori szellemével."

„Ha a magyar nyelvnek állami nyelvvé tétele oly általános 
és komoly követelés lett volna, mint a milyennek sokan haj
landók tartani — summázta a nézetét erről a jelentős kortör
téneti pillanatról Grünwald —, II. József rendszerének buká
sa után nem fordulhattak volna elő az országgyűléseken azok 
a nevezetes viták, melyekhez hasonló jelenségeket hiába ke
resünk bármely nemzet történetében. Hosszú, szívós küzdel
met látunk itt a nemzeti nyelv ellen, a hivatalos Magyaror
szág körében, mintha egy idegen nyelvről lett volna szó. A 
rendiség eszmekörében megmerevedett elemek nem bírták ma
gukba fölvenni ezt az új tartalmat, habár a nemzet egyénisé
gének, jellemének s ezzel létének fenntartását jelentette."

S miután a szívós küzdelem tartott hosszan a századkü
szöbön túl is, kissé elébb tekintve még tágabb körben is tett 
egy súlyos summázatot a kalauzunk: „Mint sok más esetben, 
úgy a magyar nyelv ügyében is sokan azt hiszik, hogy nem
zeti fejlődésünk legfőbb akadálya az udvar volt. Ez tévedés 
Magyarok voltak a magyar nyelv ellenzői az országgyűlései 
Valamennyi személynök, protonotárius, a mágnások legnagyobb 
része, az aulikusok egész serege . . .  a régihez ragaszkodók. ..  
va'amennvien nyiltan ellenzik a magyar nyelv használatát * 
terjesztésének eszközeit s az udvar, mely nem merte volna 
megtagadni a nemzet természetes és jogos k övete lését... a 
magyarok által a magyar nyelv használata ellen felhozott ér 
vekből meríti indokait, s e nagytekintélyű tényezők magatar
tása bátorítja az országgyűlés kérelmeinek visszautasítására.“

Keresztesi József a maga kortársi „koronatanúságával“' 
ugyancsak summázott, amikor „jóslatként“ szólva arról, ami. 
„már az 1790-iki országgyűlésen beteljesedett“, egy közkeletű 
— s a „latin rend" visszaállításához méltó — latin szentenciá
val végezte borús megállapítását: „az igaz isten ítéleti szerint 
nem lehet várni, hogy a magyar egészen megépüljön, most is  
pedig legközelebb félő, hogy parturiunt montes: nascitur ri- 
diculus mus“ . . .

Az ő szava szerint valóságosan az következett be 1790-1792- 
ben, amikor a hazafias rendi mozgalom „hegyei vajúdtak“, 
hogy „megszületett“ az a törvénycikk-,.egérke“, amely „a ma
gyar nyelvet rendes tantárggyá em elte“ Magyarországon.

De ezzel a tantárgy-egérrel együtt a mozgalom másik ágán 
megvolt az a „nagy pillanat" is „a nemzet életében", „midőn 
néhány lelkes ember" magyarul ír „oly czélból, hogy m egte
remtse a magyar irodalmat“, „s oly szellemi mozgalmat indít 
meg, mely nem áll meg többé“: „a nemzet lelke m élyéber 
csírázik már az új eszmény, melynek magvait lelkes írók ül
tették oda s m ely a következő korszakban megifjítja, fölem eli 
a nemzetet: a nemzetiségi eszme" . . .  „Még csak a magyar nyelv  
használatát követelik a leglelkesebbek is, a közéletben s az 
iskolában — summáz egy újabbat ismét a kalauzunk. — A m a
gyar társadalom leghatalmasabb tényezői ellenzik. De med
dig tarthat e természetellenes állapot, hogy egy nemzet maga 
zárja ki nyelvét a maga országából? Elébh-utőbb engedniük 
keli s a nemzeti nyelv uralmát nem fogja akadályozni senki. 
Általánossá kell válnia annak a meggyőződésnek, hogy nem  
is nemzet, a mely saját nyelvét nem használja s hogy ha a 
magyar nemzet akar lenni, saját nyelvét kell használnia."

A szűk értelmiségi körnek az ágán vannak, tevékenykednek 
„a nemzet leglelkesebb fiai", azok, akik a maguk József-sirató 
szemével, a németesívő-nemzetietlenítő reform-uralkodó tisz
telőiként és bámulóiként az igazi nemzeti eszme hordozói, s 
akik hordozzák „mélyebb okként“ annak „g különben érthetet
len jelenségnek“ a „magyarázatát" is, „hogy azok, a kik a ma
gyar nyelv lángoló szeretetével keblükben a nemzet ideáljait 
képviselik s életüket szentelik megvalósításuknak s n nemzed 
szellemi munkáját végzik, nyugodtabbak, elnézőbbek“ József 
nyelvrendeletével szemben „azoknál“, „a kik közönyösek vagy e l
lenséges indulattal voltak eltelve a magyar nyelv iránt József 

rendeletének megjelenése előtt ép úgy, mint József halála után is“".
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Megnyitó beszéd 
a Műcsarnokban
Kedves Vendégeink,
Isten  hozta mindnyájukat er
re az izelítőnyi kis kiállítás
ra, amely valam it tán még
iscsak meg tud mutatni Gaz
dáné Olosz Ella eddigi gaz
dag életművéből. Vagyunk 
itt néhányan, akik jóval töb
bet is láttunk már belőle, ha 
másutt nem, magában a mű
vészi műhelyben, a kovász- 
n ai családi ház hol itt, hol 
«ott megreccsenő, deszka- és 
gyantaillatú nagy padlásteré
ben. És gyapjúillatú és fes
tékillatú és szövőszék illatú, 
é s  még ki tudja m ilyen il
latú menedékhely ez ott a 
kovásznai városszélen, a Pe
tőfi utca 59-ben, igen, egy 
kicsit még fenyőillatú is, hisz 
nem sokkal odébb már ott 
zöldellnek a kárpáti hegye
ket borító hatalm as fenyve
sek.

A Székelyföld széle ez a 
táj, a Kárpát-medence délke
leti legcsücske, Budapestről 
nézve igazi periféria. De tán 
nem  is olyan igazi. Itt van
nak mindjárt csak a szőnye
gek. Vidékiesek? Provinci
álisak? Ugyan! Tessék csak 
ki»yitni a szemüket!

Aki ezeket szőtte, az is ki
nyitotta a szemét. Nemcsak  
ott a fenyvesek aljában, ott 
a borvizes kutak és a gyó
gyító erejű kovásznai szén- 
gázas vermek, a mofetták kö
zött, hanem hetedhét ország
ban, Londontól és Párizstól 
Kairóig és Kabulig, és még 
azon is túl. Kereste minde
nütt — férjeurával együtt — 
K elet és Nyugat m űvészeté
nek, ősi és régi és új és még 
újabb szépségeinek a leges- 
legjavát, olyan szomjúsággal, 
olyan éhséggel, am ilyet kö- 
zönség°s emberfia nem is is 
mer. Ennek a nagy utakat 
megjáró emberpárnak az el
szántsága, szegénysége, szí
vóssága egyetlen valakiéhez 
volt hasonlítható, Körösi Cso
rna Sándoréhoz, aki ugyan
erről a háromszéki tájról in
dult neki annak idején a 
nagyvilágnak, hogy soha töb
bé ne térjen vissza. Gazdáék 
ellenben hazatértek mindig 
újra, szikkadtan, soványan, 
aörgő csontokkal és üres has
sal, de teli tarisznyával, már 
ami a szellemi javakat ille
ti. Annyi élménnyel, annyi 
szépélm énnyel töltekeztek meg 
ezeken az utakon, hogy a 
legsanyarúbb években is él
ni tudtak aztán belőle. Érde
mes megnézni a dátumokat: 
■az itt látható szőnyeg, az el
ső lkat improvizáció 1982-ből 
való. Ekkor készültek Gaz
dáék Indiába, s indultak út
nak először, másodszor, majd 
harmadszor is, de hiába. Et
től fogva már sehova sem 
mehettek. Jóformán még ide 
sem, a szomszédba, a magyar 
anyaországba. Mindentől el 
voltak zárva, még a telefon- 
vonalukon is rajta lógtak a 
hallgatódzók, hogy egy óvat
lan szót el ne ejthessenek.

E kiállítás anyaga az azó
ta  eltelt kilenc esztendő ter
méséből válogatódott össze. 
Bajos úgy nézni e szőnyegek
re, hogy ezt a kilenc évet 
közben elfelejtsük, s vele nz 
erdélyi magyarság minden ad
d iginál keservesebb gyötré- 
■sét, tiprását. A művész érez
te — a saját bőrén, a csa
ládja bőrén, baráti köre bő
rén és egész környezete bő
rén érezte — a naponta meg
újuló tragédiát, a végleg be
borulni látszó és nyomasztó 
és minden saját szint elem ész
tő szürkeségét, s a maga mód
ján reagált. Hogy egyik sző
nyegének a címét vegyem  
kölcsön: F egyelm ezett érze
lem m el .

Kegyetlen cím, kegyetlen 
kifejezés ez. Még akkor is az, 
ha végső soron minden igazi 
művészetben fegyelmeződnek  
az érzelmek, hogy maradan
dó formát ölíhessenek. Zab
la nélkül, kantár nélkül, sar
kán :yú nélkül a vakvilágba 
vágtatnak a lovak. De a vak
világba vágtatniuk talán még 
mindig jobb, mint minden 
percükben és porcikájukban 
érezniük a kötelező kötöttsé
get.

Elhagyva a képes beszé
det: Gazdáné Olosz Ella a 
művészi kifejezésnek ezzel a 
módjával, ezzel az általa tö
kéletesített technikájával o- 
lyan hallatlanul szigorú ön
fegyelm et vállalt, am it igen 
kevesen bírtak volna hozzá 
hasonló ép lélekkel elviselni, 
sőt benne önmagukat megta
lálni, s másoknak is megmu
tatni.

Valamennyit, gondolom, 
már az első impressziók el
árulnak ebből. Ezek a min
den harsány hatást kerülő, 
finoman tartózkodó, olykor 
már-már rejtőzködő színek és 
formák, amelyek nem is áll
nak mindjárt szóba akárkivel. 
Futó pillantásoknak meg ép
penséggel nem mondanak so
kat. Alig többet, mint egy- 
egy ilyen cím: A csend ka
puja — A nyugalom kapuja
— Reminiszcencia.

De ha megállnak rajtuk a 
futó pillantások, s elmélyed
nek formáikban, színeikben, 
leheletnyi árnyalatokat is 
a nyugalom, a halk reminisz
cenciák mondandója is. N yíl
ni kezd egy-egy nyílatlan ka
pu.

Hogy mit mondanak csak 
a szőnyegek? Nyilván min
denkinek mást. Szerencsére 
nem vagyunk egyformák, száz
féle szemünk van a látásra, 
féle fülünk a hallásra. Ne
kem például, akihez számos 
erdélyi jóbarátom révén az 
elmúlt évek sok nyomasztó 
híre közvetlenül eljutott, s 
nem is puszta hírként, ha
nem égető kínként, parázs 
fájdalomként, sokat monda- 
nak-e 80-as évekbeli művek
ben mindinkább eluralkodó 
barnás, barnásszürke, kékes
szürke, hamuszürke tónusok. 
A négy szőnyegből álló gyö
nyörű sorozat, a Kibontako
zás, Kiteljesedés, Megállapo
dás, Elmúlás is mintha erre 
utalna: előbb-utóbb minden 
belevész a végső reményte
lenségbe, amikor szinte már 
a fájdalom se parázslik, a kín 
se éget, s az elfogadhatatlan- 
ba is beletörődik a halálosan 
megfáradt emberi lélek. De 
mintha erről vallana — dá
tumának tanúsága szerint — 
jó néhány más szőnyeg is, il
letve mondjuk inkább múlt 
időben: mintha erről vallot
tak volna, ahogy teltek a 
már minden reménységet el
morzsolni látszó 80-as évek. 
Szíves engedelmükkel jóma
gam például ebbe a sarokba 
is ezt látom bele (természe
tesen abszolút önkényesen): 
az egyre szürkébb, hamuszür- 
kébb szürkeséget, amelyben 
egyetlen vékony fonnalvonal- 
ként már a vér színe is m eg
jelenik. És akkor jön Temes
vár, a maga 1989-es megvál
tó karácsonyával, megzendü- 
lő orgonájának regisztereivel, 
pirkadati színeivel . . .

A  művészi ihlet titokzatos 
forrásait kutatni, elemezni, 
tudom, hogyne tudnám, hogy 
a legönkényesebb cselekede
tek egyike. Itt mégis meg kell 
állnunk egy pillanatra, nem 
is a mostani, hanem az aki
kori pillanatra, amikor a te
mesvári református gyüleke
zet templomának orgonája a- 
latt néhányadmagával meg
állt Tőkés László tiszteletes 
úr azon a nagycsütörtökinek
— nagypéntek előttinek — 
látszó sötét éjszakán, s vár
ta, hogy betörjék a már jó 
ideje döngetett ajtót az épü
letet ostromló és őt elhurcol
ni készülő szekusok. Nem tud
hatta, hova, nem a Golgotá- 
ra-e. Az e pillanatban is ve
le maradt hívek egyike Olosz 
Ella Temesváron taauló fia, 
Árpi volt. Még ő segítette a 
palástot a lelkész vállára, hogy 
méltóságának jelképeként pa
pi ornátusban fogadja a fegy
veres pribékeket. Azok be is 
törtek, el is hurcolták, de 
nemcsak őt, hanem ama n é
hányat is, köztük ®aada Ár
pit, aki nemsokára már a te
mesvári szeku vallatócellájá
nak a betonpadlóján elnyúl
va kapta meg a maga ütés- 
és rúgásadagjait. Csak annyit 
persze, hogy bele me talál
jon pusztulni, mert ő volt ki
szemelve a tervezett nagy 
összeesküvési-hazaárulási per 
elsőrendű vádlottjának, a- 
melyben Tőkés László, akit 
mégsem lehetett már a világ
ra szóló híre miatt olyan 
egyszerűen felkötni, a másod
rendű vádlott szerepét ját
szotta volna.

Ha nem jön a fordulat, ez 
a Gazda-fiú ma aligha él. S 
ebbe a szőnyegbe az anya — 
cingár kis asszonyként négy 
nagygyerek anyja — bele- 
szőtte nemcsak a történelmi 
pirkadatot, hanem szive alól 
szakadt magzatának a szaba
dulását is.

Bocsánat ezért a személyes 
szférába való elkalandozásért. 
Tudom én, hogy a művészet 
öntörvényű. Nincs az az a- 
nyai, vagy akármilyen más

érzelem — s tegyük hozzá: 
nincs az a művészi technika 
sem —, amely bármiféle al
kotásnak hitelt és rangot ad
hatna. Azt csak maga a mű 
adhatja.

Hadd ejtsek mégis — hoz
zá nem értő laikusként — né
hány szót ráadásul e szőnye
gek szövési technikájáról, 
vagy inkább annak emberi 
vonatkozásairól. „Rabmun
ka — mondta itt tegnap ma
ga a művész, Olosz Ella, mi
kor erről vallott valakinek. 
Az — nálam hozzáértőbb lé
vén — nem győzte maga is 
el-elsóhajtani: „Félelmetes!"
„Fantasztikus!" „Iszonyú mun
ka!" „Hogy bírod ezt? Nem  
is értem!"

Röviden arról van szó, hogy 
a keleti „ikat" technikának 
alakította ki Olosz Ella egy 
sajátos nyugati változatát, a- 
melyet alighanem csak ő mű
vel az egész világon. Az ikat- 
módszer az izolációs fonal
festésen alapul. Némileg em 
lékeztet az izolációs selyem 
festésre, a batikolásra, csak 
sokkal több türelmet, figyel
met követel, nem is csupán 
a festés maga, hanem ami 
megelőzi, majd követi. Mikor 
készen van egy-egy szőnyeg
nek a terve, pontosan ki kell 
számolni, de nagyon ponto
san, milliméterre — legalább
is ebben az itt látott válto
zatban — a hozzá szükséges 
motringok számát, méreteit, 
színelosztását. Csak ezután 
jöhet az igen precízen vég
rehajtott festés, majd a nem 
kisebb figyelmet követelő szö
vés, hogy sehol semmi el ne 
csússzon, de puszta techni
kává, rabszolga-gürcöléssé se 
váljék az egész munka, ha
nem lelket sugározzon, mű
vészi hitvallást hirdessen. 
Ehhez pedig szüntelen készen
lét kell, küzdelem a maka
csul ellenálló anyaggal. „Bon- 
tasz-e sokat szövés közben?" 
— kérdeztem egyszer. A vá
lasz ennyi volt: „Ajjaj!" Eb
be az egyetlen szóba azonban 
minden belefért, napok és éj
szakák, hetek és hónapok 
minden küszködése. Ott lát
ható például a szemközti fa
lon a Térillúzió. „Egy nyár 
alatt csináltam" — mondta 
egyszerűen Olosz Ella, de 
hogy abba a nyárba mit kel
lett belesürítenie, azt csak az 
efféle művészi textilm unkák
hoz értők tudhatják igazán, 
vagy talán ők is csak sejthe
tik, amíg személyesen ki nem 
próbálják ezt a maga nemé
ben páratlan technikát.

Olosz Ella a nevezetes per
cet is tudja, számontartja, 
mikor leikébe hullott a mag, 
m ely később kicsírázott, ki
hajtott, kisarjadt. Kabulból 
indultak el egy tömött busz- 
szal 1979 nyarán, s a felfura- 
kodott, egymást nyomorgató 
utasok egyike, egy turbános 
afgán épp odaszorult az ő 
szeme elé. Mit csinálhatott? 
Nézte a turbánját. De nem
csak nézte, látta is. Értett 
már annyit a textilhez — hisz 
évtizedes szőnyegszövő múlt 
állt mögötte —, hogy fel tud
ja mindjárt mérni, milyen 
fontos ez őneki. Attól a perc
től fogva nem nyughatott. 
Hazaérve Erdélybe, Kovász- 
nára, a Petőfi utca 59-be, e- 
lőbb a fejében forgatta, az
tán — kísérletképpen — már 
a kezében is az ikat-módszer- 
rel készülő textilmunkák le- 
hatőségeit. Az Ázsiából szár
mazó mag, úgy látszik, föld
be hu llott mert o tt  a 
Kárpátok tövében kikelt, fá
vá n ő tt s azóta is hozza gyü
mölcseit. Itt az alkalom, kós
tolgassák őket Önök is.

Végül még csak annyit, 
hogy bár ez nálunk nem na
gyon szokásos, ezúttal nem  
hagyhatom em litetlenül e ki
állítás rendezőjének, Blaski- 
né Havas Valériának a nevét 
sem. Az külön történet, ho
gyan vetődött ő el Kovász- 
nára, s ott Gazdáék portájá
ra, de hogy ezek után nem  
nyugodott, míg ezt a buda
pesti kiállítást meg nem szer
vezte, össze nem hozta, s igy 
nem hozta össze, így  nem ren
dezte meg, ennyi ízléssel, hoz
záértéssel, művészi érzékkel, 
azért, gondolom, nemcsak az 
én őszinte tiszteletem et ér
demli meg.

Örvendezzünk hát az örven- 
deznivalóknak, s hagyjuk most 
már, hogy e szép szőnyegek 
maguk is megszólaljanak, s 
m agam fajta  tökéletlen tol
mács nélkül, önmagukért be
széljenek.

Elhangzott jú lius 25-én Gaz
d iv á  Olosz Ella budapesti 
kiállításának m egnyitóján.

SZŐCS ISTVÁN

Boszorkánysípolás .7 „ . . .  mert aztán
Józfefe A t-,eg kellett halnia,József AU* a  es Dsida Jenő 
es — Krisztus életkorába jut
va. J

E cikk kezdődhetne emi- 
gyen: Még ma is, amikor már 
mindenhez hozzá vagyunk 
szokva; ahhoz is, h o g y .. .

Es joggal kezdődne igy; és 
én is szívesen hápognék a 
felháborodástól, am iatt, hogy 
. . .  Ám helyszűke miatt csak 
így kezdem: László Ferenc, 
A  m agyarok és M ozart (He
likon 28) témájú értekezése 
sokkal hangoskodóbb és fö- 
lényeskedőbb (magyarán: ar- 
rogánsabb) annál, hogy gyor
san el lehessen felejteni. Ám  
avégett, hogy lehetőleg elke
rüljek minden oly nagyon kí
nálkozó lehetőséget a szemé
lyeskedésre, csak egyetlen fő- 
és két mellékuszítására térek 
ki.

„Koszorús költőnk", mond
ja Csokonairól, híres „Varázs
fuvola fordítása" folytatja, 
„minősíthetetlen tákolmány". 
Ezt a mondatot így kell ér
teni: Hogy „a magyarok", 
még, akkori kortárs — leg
nagyobb költőjük által sem 
tudtak felnőni ahhoz, h o g y . . .  
stb.

Ebben a kijelentésben egy
általán nem az az érdekes, 
amit László Ferenc nyilván  
nagyon jól tud — feltételez
ve, hogyha már vélem ényt 
mert nyilvánítani ebben a 
kérdésben, utána is járt — 
hogy „az a híres" fordítás 
soha el sem készült; Csoko
nai semmiféle Uniónál, Alap
nál, Minisztériumban soha 
nem házalt, hogy „ezt és ne 
mást"; hogy soha ki sem nyo
matta: hanem érdekes mind
az, amit László Ferenc el a- 
kar tussolni vele . . .  hogy 
nevetségessé tegye egyáltalán 
a gondolatot, hogy: „Mozart 
és a magyarok"; . . .  Hogyan 
lehetne egyáltalán valami más 
közük is „ezeknek" Mozart
hoz; azonkívül, hogy cigány- 
zenekarral szokták előadni a 
műveit, nagynéha . . .?

Nem szükséges semmiféle 
fáradságos és messzeágazó ku
tatómunkába bonyolódnia an
nak, aki tisztán akar látni 
ebben a kérdésben. Létezik 
egy kitűnő szövegkritikai ta
nulmány a tárgyról (Pukánsz- 
kyné Kádár Jolán), amely 
minden fontosat összefoglal. 
Az alábbiakban ebből szemel- 
getek. Nem László Ferenc
nek, mivel kizárt dolog hogy 
ö ne ismerné, hanem a „szé
les olvasódnak, aki úgysem  
jut hozzá. . .

Batsányi, Verseghy és Cso
konai egymástól függetlenül, 
egyidőben foglalkoznak a V a
rázsfuvola  lefordításának gon
dolatával. (Tehát nemcsak a 
magyarok egyszál szerencsét
len koszorús költője!) Az sem  
véletlen, hogy mindhármuk 
müve torzó maradt. Batsányi 
csak a 11. számú duettet for
dította le 1795 júliusában, 
Verseghy kilenc zeneszámot 
1794-ben. Valószínűleg egy 
esztendővel előbbre esik an
nak a nyers prózai Varázs- 
/urola-f ordításnak keletkezési 
ideje, amely Csokonai ne
véhez fűződik, (de látandjuk 
alább, nem ő  maga fordítja!); 
míg az a tizennégy ária, me
lyeknek verses átdolgozása 
elkészült, sokkal későbbi ke
letű. Batsányi és Verseghy 
fordítását elítélte lésük és fog
ságuk szakította félbe . . .  Cso
konait egész (rövid!) életén 
végig kiséri a Varázsfuvola- 
fordítás terve, mint az mun- 
kalajtsromaiból és leveleiből 
kitűnik, de véglegesen soha
sem  készü lt el vele!

Ám szúrjuk közbe (ugyan
csak P.K.J. munkájára tá
maszkodva) hogy „a magya
rok", azért, nem várták ölbe 
tett kézzel, míg koszorús köl
tőik és tüdőbajos kóbor diák
jaik végeznek vállalkozásaik
kal. Az első fordítás már 
1804-ben megjelent: A  tü n 
dérsíp. . .. Magyarrá tette Se
bestyén László. Vátzonn . . .  
majd egy másik is: Varázs-sip. 
Nagy tüneményes dalljáték 
(opera) két felvonásban. Né
met nyelven irta Schikane
der. A muzsikáját készítette 
néhai Mozart Amadeus Far
kas. Közre bocsátotta Pályi 
Elek, Kassán 1832 . . .

E két munka is tárgyaila- 
tik különben abban a könyv
ben, a Sebestyén Edéjében, 
amit László Ferenc kiröhög.

Folytassuk: ha Batsányit és 
Verseghyt esetleg szabadkö- 
míves kapcsolataiK vonták is 
a Varázsjuvola  felé, mi a 
helyzet Csokonaival? Többek 
közt ezeket írja erről az idé
zett tanulmány:

Csokonainak mindig erős 
kapcsoia.a volt a muzsikával 
. . .  „Klavírozni igen kelleme- 
tesen és nagy könnyűséggel 
tudott", írja feljegyzéseiben  
Gál László; még a színpadon 
is zongorázott a függöny mö

gött a Cultura  csurgói előa
dásán, bár annyira sohse vit
te, hogy saját zongorája le
gyen . . .  Mint publicus prae- 
ceptor (afféle segédoktató) 
diákjait fuvoláztatja, (— lám, 
László Ferenc a kollegát sem 
becsűié benne! —) s énekel
teti, gyűjti a dallamokat és 
zenét szerez. Drámai munkás
sága mintegy Mozart jegyé
ben indul. Első drámafordí
tása Metastasio Pásztorkirálya, 
m elyet hat, más olasz és né
met komponista (köztük Gluck) 
m ellett az ifjú Mozart is meg
zenésített.

Csokonai a meginduló ma
gyar színházi élet támogatá
sának céljából tizenhat darab 
lefordítását tűzi ki célul, s 
így szerepel először a mun
kajegyzékén: „A boszorkány- 
sip Schikaneder és M ozart 
urak után. Egy igen nagy é- 
nekesjá tek ez“ . . .  Varázsfu
volának még nem hívhatta, 
mert a varázs és fuvo la  sza
vakat csak a nyelvújítás ter
jesztette el. A fuvolát a for
dítás flautának nevezi s mai 
alakjában a fúvóra  és fu vo -  
lya  után csak 1835-ben me
rül fel először. (Üjabb szó
tárak szerint 1832-ben.) Ám 
egy munkajegyzékében már 
1795-ben a Boszorkánysíp mint 
Varázssíp  szerepel, Csokonai 
itt megelőzte a nyelvújítás 
szóhasználatát, mikor a régi 
magyar nyelvnek ezt a kihalt 
szavát felújította (Kazinczy- 
val együtt). Toldy Ferenc egy- 
ízben Bdjsip-ként emlegeti a 
szóbanforgó kéziratot.

Nos, most már maga a kéz
irat: hogyan keletkezett a 
nyersfordítás?  Amelyiknek a 
kézirata hat különböző kéz  
írása, Csokonai javítgatásai
val? Csokonai, mint azt Dom- 
by írja, fogékonyabb lelkű  
diáktársaival önképzőkört (col- 
latiot) létesített. . .  kiszabtak 
először mindenkinek maguk 
közt egy nyelvet, hogy azt ta
nulja meg . . .  könyveket ho
zattak, s ki amely nyelven  
tanult, beszámolt olvasmá
nyairól . . .  a németül tudók
nak, illetve tanulóknak a ke
zére igy került operánk szö
vegkönyve is; ezért olyan „mi- 
nősítheielien" a fordítás; hat 
diákiskoiás próbálkozása.

Énnekem ezen sehogysem  
röhögni támad kedvem; in
kább meghatódom. Lehet, hogy 
László Ferenc is meghatód
na, ha mindez nem Debre
cenben vagy Csurgón törté
nik, hanem Przegrodske Poi- 
jén vagy Calafaton .. . zokog
na a meghatottságtól, hogyan 
nyújtották e diákok — részint 
tüdőbajosok, részint lyukas- 
csizmájúak — kezeiket át a 
pannon síkság kultúra-ellenes 
sivatagja fölött a szent Euró- 
paház felé!

Egyszóval, Csokonai sohsem  
jutott hozzá, hogy ezt a nyers- 
fordítást kidolgozza, saját sza
vával „kitsinálja", összesen 
csak 14 zeneszám szövegét for
dította le; lehet, hogy később 
már elejtette a darab teljes 
fordításának a tervét, mint 
ahogy meghiúsult a pesti ma
gyar színészet feltámasztásá
nak is a terve, s csak az á- 
riák érdekelték s ezek beleil
lettek tervezett Muzsikális

Példaként két részletet is 
idéz P. K. J. a nyersfordítás 
és a vers viszonyára:

Próza: őrizzétek magatokat 
az asszonyok csalárdságától /  
Ez a kő esnek első tiszte! /  
Sok bölcs ember meghagyta 
magát csalatni hibázott és 
nem vette észre m agát

Verses változat:
Az asszonyfortélyt kerüljétek 
E törvény a frigybe első!
Sok bölcs embert megcsalt e 

vétek,
Hibázott s ált nem látta ő.

Avagy: Milyen erős a te 
boszorkányos hangod, Hogy a 
te flautálásod által minden
féle állatokat megvidámítasz.

Áriázva:
Varázs hangod mely erős lám, 
Kellemes síp, általad 
Hozzám minden vad vígan

szalad.
Nem annyira sima ugyan, 

mondja PKJ, mint Verseghy 
fordításai, de talán hívebb. 
Érdemes volna a használatos 
fordításokkal is egybevetni
— á m . . .

Ám így vagy úgy, László 
Ferenc rangfokozata túl ala
csony ahhoz, hogy elvehesse 
Csokonai derékszíját és leko- 
szorúsköltőnközze. Elébb a 
Csárdáskirálynő  fordítóival 
kellene foglalkoznia, bemele- 
gítőül.

És most a melléktémák.
László füstölgő kénsavat 

frecskelő gúnnyal emlegeti 
fel, noha ez a tárgyhoz nem  
tartozik, és ez árulja el rossz
hiszeműségét, hogy „a ma
gyarok Dürert és Bachot is ki 
akarják sajátítani, azon a cí
men, hogy családjaik Magyar- 
országról származnak. Elte
kintve attól, hogy „ma már" 
Bach pozsonyi családja Del- 
szlovákiából, bratiszlavánként 
vándorolt ki, Dürer nagyap
jának szülehelye pedig oly 
közel esik a határhoz, Gyula 
mellett, hogy László Ferenc
nek magába kellene szállania, 
vajon nem követett-e el túl 
nagy hibát, amikor tagadván 
a származás értékét, a hazai 
autochton képzőművészet tör
ténetét egy fontos határkö
vétől fosztja meg? Ugyanis, 
ha még emlékszünk egy visz- 
sza nem vont könyvből arra, 
hogv Gellért Csanádi püspök 
a XI. században a rom án  iro
dalom megalapítója, (a po
gány Vatha pedig az ellen
zéké), egy másik értekezés
ből pedig, hogy Gellért isme
retes kijelentése a Sim ph. 
Hungröl nem is a hunokra 
vonatkozik, hanem a . . .  a ze
netörténetre, amely a dák ze
ne esztétikai kvalitásaival e- 
gész fejezetben foglalkozik;
— szóval, ha minderre em
lékszünk is, arra, legalábbis 
én, nem emlékszem, hogy 
László Ferenc ugyanilyen 
szardonikus röhejjel utasítot
ta volna vissza ezen esszéiz
musokat! Megfelelő nyelvű la
pokban.

Persze, lehet, hogy ez meg
történt, de én sem olvasha
tok mindent. Addig is, amíg 
én s László bepótoljuk hiá
nyosságainkat, csak azt java
solhatom az effajta vidámko
dásnak, hogy — im m er lang
sam! Azaz: Halkkal; halkats- 
kán!
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Telefon: 923 — 24850 
Telex: 68235

BÚTORGYÁR

HOL
© A Kortárs augusztusi számának tartalmából: Kolozs

vári Papp László: Qui s’excuse, s’accuse; Veress Miklós. 
Nagy Gáspár, Fenyvesi Ottó, Kovács András Ferenc, Somlyó 
György, Czigány György, Cukor György, Ács Károly, Ka
lász Márton, Utassy József és Gál Sándor versei; Orbán 
Ottó: Írn i annyi; Grendel Lajos: Einstein harangjai (regény- 
részlet); Galgóczi Erzsébet: Vagongyár; Hajnóczy Péter: Last 
tra in  (drámatöredék); Supka Magdolna: M úzsák, k ik  nem  
hallgattak; Konrád György: Kirándulás; Pataki Ferenc: 
„ . . . nem  elegendő, hogy hitessék  . .."  — A  deviáns m aga
tartásform ák hazai kutatásáról; Illyés Gyula: N aplójegyze
tek , 1978; Herbai István: Gerő Ernő és az irodalom politika: 
Határ Győző: Ezotéria; Domokos Mátyás: M ondom a m a
gam ét —  M űhelysirató; Szakolczay Lajos: Juhász Ferenc: 
Földalatti liliom  (Szépirodalmi Könyvkiadó. 1991); Tarján 
Tamás: Nádas Péter: A z  égi és fö ld i szerelem ről (Szépiro
dalmi Könyvkiadó. 1991); Csűrös Miklós: „Vele zokogva ke
servesen“ — Fülep Lajos és K ner Im re levelezése; Tatay 
Sándor: K utyakom édia  (elbeszélés, II., befejező rész).

® A M űvészeti Alap Irodalm i Szakosztá lyának  díjazott
jai: irodalmi publicisztikáért Kertész Ákos, kritikai mun
káiért a június 12-én elhunyt Grezsa Ferenc, szociográfiáért 
Beke György, gyermek- és ifjúsági verseiért Kiss Anna, 
műfordításaiért Antal László, irodalomszervező tevékeny
ségéért Pete György részesült elismerésben. Elsőkönyves 
díjazottak: Szijj Ferenc (vers) és Bálint Péter (regény).

•  A berni magyar követségen adták át a Magyar Köz
társaság magas kitüntetését és a budapesti zeneművészeti 
főiskola tiszteletbeli tanári oklevelét a Svájcban élő Veress 
Sándornak, Kolozsvár szülöttének.

© Az A lfö ld  augusztusi számát a naplóirodalomnak szen
teli. ím e a tartalom: Kertész Imre: Gályanapló (1982-ből); 
Hubay Miklós: Naplótöredékek; Szabó Magda: Előszó egy 
előszóhoz; Tandori Dezső: Lóversenypályáim  em lékezete L; 
Tillmann J. A.: A  DlN-4-es kifu tópályák; Borbély Szliárd: 
A  történet (1987. novem ber  — 1991. április); Kukorelly 
Endre: N em  lehet, m ivel lehetetlen (Hazai szakaszok); N é
meth Gábor: Aegynapló  (1991. m ájus 28.); Márton László: 
Nyugat-I.obeda, m ú lt idő (1982. novem ber  — december); 
naplóirodalomról és naplókról pedig Pomogáts Béla (M agán
beszéd közügyben. A z  újabb magyar naplóirodalom  hagyo
m ányaiból), Simon Zoltán (Mára; naplója), Tamás Attila 
(Széljegyzetek  Illyés „naplójegyzeteihez“), Nagy Sz. Péter 
(A z  ih le t ára; Vas István: Azután), Görömbei András (Tű
nődés Sütő A ndrás naplójcgyzeteinek olvasása közben  — 
kitérőkkel), Nagy Miklós (Fodor András: A  K ollégium  Nap
ló, 1947 — 1950) és Valuch Tibor (Szalonpótló, A  Napló 
1977 — 1982) ír. A számot Pattantyús József írói karikatúrái 
illusztrálják (Simonffy András, Csurka István, Kolozsvári 
Granpierre Emil, Végh Antal, Grendel Lajos, Csukás István, 
Páskándi Géza, Fekete Gyula, a címlapon Sütő András, a 
hátsó borítón Esterházy Péter karikatúrája).

•  A Z rínyi N yom da U nikornis Kiadója  a pápa magyar-

országi látogatása alkalmából két kötetet adott ki. A  ben
nem  növekvő ige Karol Woytilának, azaz II. János Pál 
pápának még Lengyelországban írt verseiből és drámáiból 
tartalmaz válogatást. A másik kötet Gergely Ernő és Héri 
Vera munkája: Pápák em lékezete. A kötet lapjain V. Már
ton 1417-es koronázása óta a főpásztorok által kiadott ér
mékből készült válogatás látható.

•  A  H ét 32. számának vezércikkét Gálfalvy Zsolt jegyzi 
(Szavak és tettek); Dávid Gyula tanulmányának címe A z
1956-os forradalom  és a rom ániai magyarság; Méhes György 
Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában  című könyvéről ír kri
tikát;  ̂ Lászlóffy Aladár két verset közöl: M ekkora, A  gond
viselő; Fodor Sándor A hazudozás címmel írja Koloncaink 
rovatának 8. részét; a Svédországban megalakult Erdélyi 
K önyv Egylet sorozatának, az Erdély kövei első kötetéhez 
Veress Zoltán írt előszót — ez is olvasható a lapban; 
megszokott helyén, az utolsó oldalon pedig Szász János 
naplója.

•  Ä Látóhatár — válogatás a m agyar kulturális sajtóból 
7. júliusi számában szerepel Szöcs Géza A  m élyrétegek, Szé
kely János Malom, Bogdán László A z  erdélyi kertm ozi, Já- 
nosházy György Csonka lélekkel, Egyed Emese I tt az idő  cí
mű verse, valamint Balogh József beszélgetése Szilágyi Ist
vánnal A z  irodalm i dijakról, egy regény születéséről, az 
em ber ellenállóképességéről címmel. Felhívnánk még a fi
gyelmet Benedek István Körösi Csorna születése, halála és 
m ás bizonytalan dolgok  című írására.

•  A 22 augusztus 2—9-i 30. számában Gábriel Andreescu 
vezércikkének címe Cine este de vina?  [Ki a hibás?], és 
a sovinizmus és xenofóbia problémáját veti fel. Interjút je
gyez Gabriela Adamesteanu Mihnea Berindeijel az ellen 
zékiek támogatásáról és a Társadalmi Dialógus Csoport 
születéséről. Közli a lap Sorin Alexandrescu 1989-ben ké
szített interjúját Mihály királlyal.

® Könyvcímek a K önyvvilág  júliusi számából: Mandics 
György: Tem esvári Golgota (Interart-Püski-Szépirodalmi. 
1000 old., 660 Ft.); Sebestyén Ede: M ozart és Magyarország  
(Akadémiai. 128 old., 250 Ft.); Sármány Ilona: Bécs fe sté 
szete a századfordulón  (Corvina. 136 old., 600 Ft.); Csorba 
László: Széchenyi István  (Officina Nova. 260 old., 480 Ft.); 
Illyés Gyula: N aplójegyzetek 1975 — 1976 (Szépirodalmi. 
600 old., 280 Ft.); Konrad Lorenz: „M entsétek m eg a re
m ényt"  (Európa. 180 old., 250 Ft.); Bállá Zsófia: Eleven  
tér  (Magvető. 96 old., 80 Ft.); Ottlik Géza: M inden m eg
van  (Magvető. 304 old., 154 Ft.); Dobozi Eszter: „Csak a 
napnyugtát n íz tü k  . . . “ E lhurcolt m agyar nők a Donyecben  
(Csokonai. 162 old. 85 Ft.); M agdolna; összeállította Réz Pál. 
(Helikon. Névnapkönyvek. 128 old., 220 Ft.); Szerb Antal: 
Budapesti kalauz M arslakók szám ára  (Officina Nova. 30 
old. 185 Ft.).

© Az Apostrof, az írószövetség Kolozsváron megjelenő 
folyóiratának 5. számában Szőcs Géza 4 versét közli Ma
rius Tabacu fordításában. Olvasható az oldalon még a költő 
életrajza és Mikó Ervin interjúja Szőcs Gézával.
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OLVASÓINK, ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE!

SZERKESZTŐSÉGÜNK KÖZVETLENÜL IS TERJESZ
TI A LAPOT.

A HELIKONRA — AKAR EGY HÓNAPRA IS — A  
LAP TITKÁRSÁGÁN LEHET ELŐFIZETNI 9 ÉS 14' 
ŐRÁ KÖZÖTT MINDEN MUNKANAPON.
CÍMÜNK: BULEVARDUL EROILOR 2. (A KAPU  
ALATT BALRA)

HELYI VAGY VIDÉKI ISKOLÁKBÓL BEÉRKEZŐ 
RENDELÉSEKNEK IS ELEGET TESZÜNK.
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Itthon
Arany János versének első szakaszát idézzük a vízszintes

1., 35., függőleges 1. és vízszintes 93. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: D, S). 18. 
Eszményi. 19. A hideg évszakban üdül. 20. Annak ellenére. 
21. Kaland vége! 22. B im -..., harangszó 23. Durván megsérti. 
25. Sort!! 26. A szájüreg és a garat közötti átvezető rész.
28. Szigetcsoport a Cendes-óceánban. 29. Szabályos zárt görbe 
vonal. 31. ÁAÁ. 32. Vadászkutya. 33. Annyian, mint a gonoszok-
35. Az idézet második sora (zárt betűk: V, N, Ü). 37. Légnemű 
anyag. 38. Afganisztán fővárosa. 39. Becstől délre fekvő város 
lakója. 40. Előre: éneklő szócska; vissza; hamis. 41. Fordított 
kétjegyű mássalhangzó. 42. Az ember m elle. 43. Történelmi 
időszak. 44. Részlet, hányad. 46. Mások szeme elé helyez. 47. 
Könnyítek valakinek a helyzetén. 49. Féktelen. 51. . . .  Maria 
Rilke: osztrák köitő. 53. „Még . . . ,  most adjatok neki!“ — 
Petőfi: A nép nevében. 54. Hóhér. 55. Szerb fejedelem  (Obra- 
novics, 1781 körül — 1860). 56. Kimenni kényszerít csordát, 
nyájat. 57. Földterület széle. 58. Ez a másik. 59. Légköri je
lenség, égiháború. 60. A legnagyobb magyar filozófiai dráma 
írója (Imre). 61. Sárga színű, gyúlékony, nem fémes elem. 62. 
A Lakmé című opera szerzője. 63. Ember, alak. 64. Kisebb ér
tékű holmit lop. 66. Fűszerez. 67. Tolókás számolóléc. 68. Öt
venöt, római számmal 69. NM. 71. Távozni enged. 72. Sző
nyeget ráz. 73. KÖÖ. 75. Magyar matematikus (Gusztáv, 1862— 
1942). 76. Glória. 77. A „c“ régi írásmódja. 78. Bis kevert be
tűi. 80. Egykori mezőgazdasági cseléd. 81. Egy kicsit. 82. Hajó, 
románul. 84. Színültig töltötték (két szó). 86. Líceum egyik fe
le! 87. Hangtalan líra! 88. Dalmű. 90. Francia orientalista, val

lástörténész (Ernest, 1823—92). 91. Két költemény. 93. Az ide 
vet utolsó sora (zárt betűk: É, J).

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet harmadik sora (zárt betűk: E, 
A, Y). 2. Békésen kortyolgat. 3. Tiltószó. 4. Sátrakból, bara- 
kokból álló átmeneti lakóhely. 5. Forma. 6. , . .- ik a :  arcjáték 
7. Elavult római pénz. 8. Kerítésen átvesz. 9. Szintetikus anyag.
10. Kodra, latinul. 11. Takar. 12. Elevenek. 13. ZM. 14. Egynél 
eggyel több. 15. Dél vagy észak. 16. Gyérül. 17. Napszak. 23. 
Téli almafajta. 34. Színpadi műben a legfontosabb alak. 27. He
vesen ide-oda mozgat. 28. Sérülések. 30. Síkságok. 33. Sebté
ben megfőz valamit. 34. Amerikai űrszonda. 36. Micsodát? 38. 
Megtalálni igyekszik. 39. Szeszélyes. 42. Erős fájdalmat okoz. 
43. Rámával lát el. 45. Ünnepélyes átadás. 46. A múzsák létszá
ma. 47. Ma már nem divatos pálca. 43. Évszak. 50. Illatos vi
rágú fa. 52. . . .  Césaire: martinique-i költő. 53. A szabadba szál
lítja. 54. Furcsán ostoba, értelmetlen beszéd. 56. Háromnegyed 
kiló! 57. Mellébeszél. 59. Művészi rendezvény. 60. Olyan gyü
mölcs, amelyben mag van. 62. Rangadó. 63. Régen nem töröl- 
gették le. 65. Visszales! 67. Bolyhos szövet. 68. Formátlan vég
tag. 70. Amapá brazil szövetségi terület székhelye. 72. 4700 km 
hosszú folyó Dél-Amerifcában. 73. Parányi. 74. Házastársa el
hunyt. 75. Magyar könyvkiadó (Mór János, I860—1926). 76. Fen
séges. 79. Európai főváros. 80. A helyiségben. 81. . . .  Douglas: 
amerikai színész. 82. Őszi hónap rövidítése. 83. Hazai gépkocsi
márka. 85. Híres Shakespeare-kutató volt. 86. Titkon figyel. 
89. Annyi mint. 91. Rag, a -ve párja. 92. Prazeodímium vegy
iele.

(Rárnay Tibor)
A HELIKON 32. számában közölt, B ö l c s e s s é g  című 

rejtvény megfejtése: Szedj alkonytájt magadnak / Egy marék
nyi füvet, /  És köszönd meg a Napnak, /  Ha jön a szürkü
let. /  Nyújtsd át a boglárkákat, /  Vagy petrezselymet adj, /  A 
legparányibb tárgyat /  Felismeri a Nap.

A H E L I K O N  A R O M Á N I Á I  Í R O K  S Z Ö V E T S É G É N E K  K Ö Z P O N T I  H E T I L A P J A  — M E G J E L E N I K  M I N D E N  P É N T E K E N

Főszerkesztő: SZILÁGYI ISTVÁN 
Főszerkesztő-helyettes: KIRÁLY LÁSZLÓ 
Felelős titkár: SIGMOND ISTVÁN

Szerkesztők:
MÓZES ATTILA széppróza 
K. JAKAB ANTAL vers, levélváltás 
JAKABFFY TAMÁS kritika, esszé

SZABÓ GYULA kultúrtörténet, hagyomány 
LASZLÖFFY ALADÁR világkultúra 
MOLNOS LAJOS szemle 
SZÖCS ISTVÁN táranfi vészetek

A szerkesztőség címe: 3400 Cluj, 
Bulevardu! Eroilor nr. 2. 
Postanők (CSsnfá po$talä[ 245. 
Telefon: 95/11 24 20

Nyomda:
L P. Cluj
f~40 440 f

m



Napról napra és népről népre ..."

3 4

Ar a  10 l e j

l a w i M

S Z É P I R O D A L M I  H E T I L A P  II. ÉVFOLYAM 34. (86.) SZÁM •  KOLOZSVÁR, 1991. AUGUSZTUS 23

SZABÓ GYULA

A PÁPA MONDTA
R om ániában egyre inkább  olyan ra fin á lt színfoltja 

színesedik a dem okráciának az etnikai-nem zetiségi lé te
zések tek in te tében , hogy naponta nézhetjük: a szűk-helyi 
tényezők valóságos te ljha ta lm i súllyal nyom nak a latban. 
Ebben a színfoltban nem  úgy „fest“ a dem okrácia fogal
ma, hogy az m agában foglal bizonyos alapelveket, fun 
dam entá lis k ritérium okat, am elyek a világ bárm ely  pon t
ján  érvényesek, ahol dem okrácia m űködik, és azoknak* 1 
a lap ján  épít dem okráciát parlam ent, korm ány, tá rsada
lom, in tézm ényrendszer bárhol a világon, hanem  ú«v , “ 
hogy példáu l Kolozsváron vagy M arosvásárhelyen ép
pen m ilyen álm ot lá t és m ilyen lá b b a l kel egy adott 
napon-héten-hónapban  a helyi „közvélem ény“, mílyeh 
hangu la tban  dörzsöli a szemét annak a kérdésnek a lá t
tán , hogy legyen-e külön kisebbségi gim názium , egye
tem , legyenek-e u tcanevek a kisebbség tö rténelm i-kultu- j 
rális hagyom ányainak kifejezéseként stb. M iután ezen a 
„színfolton“ belül van olyan nagyon lokális színe is j 
a rom án dem okráciának, am ely bizonyos többségi ku l
tu rá lis  és politikai szervezet színét teszi m esszire r ik í
tóvá a dem okrácia in to leráns küzdőterén — m agyarán: i 
eleve kisebbségellenes-fajvédő színben született, éí és 
küzd a- porondon egy folytan vörös posztót látó két 
szarvú szerv —, ennek  „jóvoltából“ ezeken a helyi h e 
lyeken az év bárm ely  hónapjában, a  hónap bárm elyik 
hetében, a hét bárm ely ik  nap ján  s a  nap bárm ely  órá- j 
jában  oh  an helyi „közvél m énvt“ lehet koholni-sz.í'ani, 
am; azon melegében a „dem okrácia“ döntő súlyú pörölye
kén t pördül elő a m űhelyből: a dem okrácia globális- 
egvetem es kisebbségi elveinek-kritérium adnak bárm ily j 
súlyos m egsértése esetén is ez a .törvériy“, 'és.:ez a  ..tör
vényileg szen tesíte tt“ gyakorlat.

M indez term észetesen nem  m ind most ju t eszembe, m ert 
többek közt az elm últ ősszel Bécsben is felszínre hozott 
egy-pgy gondolatot a történelm i atm oszféra, ami azután 
A  H ét m ikulási szám ában napvilágot is lá to tt, de én 
— a szerénytelenség m inden lá tszatá t és kockázatát v á l
la lva — m ost szeretnék két passzusnyi nézetet újból „fel

színre hozni“ abból a betűtengerből, am ely történelm i utunk- 
sorsunk több évszázados „H absburggiáda“-szakaszát p ró
bá lta  négy fo ly ta tás-,,hu llám ban“ előadni, a mai tö rténel
mi helyzetünkbe is beleaktualizálva a vége felé a lehető 
konklúziók egyik v e tü le tit: „K üzdött szinte vég nélkül 
a nem zet a m aga önálló  1 ‘tóért egy H absburg-házzal 
szem ben kis h íján  öt századon keresztül, s a küzdelem  
vége az le tt, hogy am ikor a H absburg-ház összeomlott, 
annak  legszenvedőbb áldozata az a nem zet lett, am e’y 
csaknem  fél évezreden á t szabadulni szeretett volna a t
tól a háztól: »három ba« szakadt ism ét a dinasztikus ház 
bukásával úgy, m in tha fél évezreden á t annak  támo- 
gató ja-fenn tártó in  le tt volna, csak m ost a három ba sza
kadás úgy tö rtén t, hogy az ország 'elvesztet!e földjének 
kétharm adát, s a kétharm ad  földdel a nem zet egy h a r
m ada az ország h a tá ra in  kívül esett »nemzetiség« lett.
S . . . am ikor a »világbíró« hatalm ak a b^kefrigyekkel az 
országot és a nem zetet szétdarabolták, végzéseikben nem  

I m ondták ki az »önrendelkezés« elve a lap ján  teljes h a 
talm i nyom atékkai cs garanciával, hogy a nem zetiségek 
jogai m inden  országban olyan »sérthetetlenek«, m in t az 
új országhatárok, és a nem zeti iden titásnak  olvan in 
tegritást kell b iztosítani m indenütt, m in t az országte- 
rü leteknek  . . . Ha az Európa H áznak több lenne a le l- j 
k iism erete és felelősségérzete Európa békéje iránt, a fegy- I 
vernél jobb békességet azzal terem tené meg, ha az euró
pai kisebbségek identitásbeli jogait és in tegritásait az 
o rszághatárok és -in tegritások sérthetetlenségének »szi
gorával« érvényesítené és védené, az egyiknek a sért
hetetlenségét a m ásiknak a előfeltételévé téve, m int 
ahogy régebbi háborús és közelebbi békés európai napok 
folyton m u ta tjá k  a válságos je leit annak, hogy a sérte tt 
identiások sérülékeny-feszült ideghálózattá teszik a sé rt
hetetlen országintegritások h a tá ra it is.“ Lnhet, a még : 
pontosabb fogalm azásért ehhez azt is hozzá kellett voí- ! 
na venni, hogy a kisebbségi „in tegritás“ szám ára a létét 
védő jogok sora jelenti a „ha á r t“, s ennélfogva ez a j 
„h a tá r“ oly módon „revezionizm us“, am ilyen módon „de
m okrácia“ a többségi h a ta ’om részéről a kisebbségi jog
rendszer igényének „szepara izm usként“ való bélyegezése.

Az ősszel azonban a sérülékeny-feszült ideghálózat 
még békebeli dolog volt ahhoz képest, hogy m ost J u 
goszláviában a m ind később észbe kapó Európa Ház 
békéltető-m issziós kü ldö tteinek  helikopterét is tűz alá 
veszik az identitásbeli sérültek. Nem csoda hát, ha most 
m aga a kato likus világegyház feje is úgy száll be helikop
terével a sé rte tt identitások sérülékeny-feszült idegháló
zatába. hogy egész erkölcsi-keresztény nagyságával-súlyá- 
val, te ljes missziós tuda táva l, a világ ezernyi „helyi“ sa r
kát m egtestesítő „közvélem ényként“ lá tja , tudja, felm é
ri, hova szállt, s m intha az Európa Ház kapuiában  állna 
Szent P éte r m éltó trónbeli u tódjaként, pesztorbotjával a 
kezében a rra  inti az E urópa Ház üdvösségére vágyó iden
titásbeli sérülteket, a nem zeti érzés és tu d a t torzuilt 
betegeinek és csonkult kárva lló inak  millióit, hogy nem 
zeti önrendelkezés és országintegritás egyenlő súlyú ka
tegória; és ha van nála ennek a kérdésnek ny itjakén t 
„kulcs“, akkor ez pápai nézetének az a „kulcsgondolata“. 
hogy a nem zeti jogoknak éppoly sérthetetleneknek kell 
lenniük, m in t az országhatároknak, m ert a fa ji m egkü
lönböztetés „Isten és em ber előtti bűn“.

K ét-három  szóban, pápai „üzenethez“ m éltóan, százez
rek  és m illiók előtt, az egész keresztény világ szám ára 
m ondta azt, am it én ezu tán  a  m agam szavaként is csak 
úgv tudok m ondani lélekbeli m egnyugvással és szívbeli 
örömmel, hogy „A pápa m ondta“.

Zászldrudak — Cservenka Ferenc felvétele

Látod-e, babám, látod-e hazám a- 
m ott azt a zászlórúd-hegyet?
Ü re s . . .  Üres a zászlórúd. Még fél
árbocon se vagyunk már.
A sa já tunk  helyett ilyenkor lesz ló- 
farkas a zászló.
M ert m ilyenek a zászldrudak a lo
bogd vászna, a Deákné vászna nél
kü l: az esélyek felé kivetett hor- 
gászbotokhoz avagy jégverte kuko
ricaföldből kiálló csonkokhoz, fan- 
csikákhoz hasonlítanak inkább? 
M indent kiürítenek, kimerítenek, a- 
mi volt. Nem értékhiány ez — csak 
érték-szünet, am i úgy keletkezik, 
bogy a hazugság rablddarazsai m eg
m egrohanják  kikezdik a kedvünk 
m éhkasát.
Ne segítsünk ebben önkirablással is. 
Napról napra és népről népre.
Hiszen törökvilágok száznegyvenöt 
vagy négyszáznegyvenöt évei a latt 
is éltünk, m iért kell azt hajtogatni, 
hogy pont tegnapig ta rto tt a pokol, 
de m ost m ár kiderült az ég.
Az égnél is gyakrabban derül ki, 
hogy m ióta ta rtu n k  m ár mi m agunk 
és m ekkora ta rta lékaink  vannak 
még!
Hol lángolva, lobogva, hol félárbo
con se, de megvagyunk.
A nnak nincs igaza, aki üresnek 
m ondja a zászldrúdat és itthagy, e-
gyediil hagy.
Pedig azt a zászlót én a tö rténel
mem négy sarkában is elhordom. 
Még nagyon sokáig.

LÄSZL0FFY ALADÁR

MOLNOS LAJOS ANNO 1991

‘Utaltunk a sor

c* uH.idids nyelvei iviint írva  vagyon, ezt a határozatot 
nem  volt könnyű véghez vinni — erős és számos ellenzői a- 
kadtak, kik nyilván úgy vélték: az anyanyelv, a m agyar .a la n 
tas , azaz: pallérozatlan, még fejletlen voltában alkalm atlan  
arra , hogy közvetíteni lehessen „ ra jta“ és általa  a tudom á
nyokat. E rre csakis a csiszolt, gazdag, a „m üveit“ latin  nvelv 
képes.

Szinte m ár dicsekvésként is elm ondhatnék, hogy mi soha
sem tartoztunk, E urópába való k ijöveteiünk u tán  sem (vagy: 
főleg azután  nem!) azon népek sorába, k iknek fu to tta  ide jük 
ből a boldog „elheveredésre“, valam iféle m unkájuk  elvégez- 
tével a pihenésre. Az olyan nyugodalm as állapotra , midőn rá 
ér az em ber (a nemzet) enm agával is foglalkozni, s csak úgy, 
kedvtelésből néhány  bolondságokkal, kellem es „haszontalan- 
ságokkal“ (pl. művészetek) bíbelődni — m ert nem  kell foly
vást történelm i viharok, rossz időjárások kom or felhőit hesse- 
getnie a feje fölül. Valam i ellen s valam iért m indig talpon 
kellett terem nünk, és nem  is m indig sorsunkat jobbítandó 
ügyekben, de megannyiszor puszta fizikai lé lünket, létezésün
ket megvédendőn, azért küzdködön. Hogy a végén m ár any- 
nyira „elszoktunk“ a tétlen-levéstől, hogy, ha p ihenésre adó
do tt is volna alkalom , észre sem vettük  — az éppen egymás 
ellen való nekifeszülésben.

Most, hogy e rom ániai kisebbségi sorsban ism ét anyanyel
vű isko láinkért küzdködünk, irigykedve gondolhatja azt a ke
vésbé tájékozott, hogy m ily  boldogok lehettek  eleink h a jd a 
nán, kik ráeszm élvén az anyanyelv oskolákban való haszná
la tának  felettébb szükséges voltára, m enten elhatározták  és 
azonnal bevezették az anyanyelven, a m agyarul való okta
tást, i t t  Erdélyben is. H olott ez közelről sem így volt.

Olvasom egy másfél száznál idősebb jegyzőkönyvben, nyil
vánvaló válaszként az anyanyelv oskoláinkban való haszná
la tá t felvető, sürgető gondolatra, hogy tudniillik : „fe lvéte te tt“ 
és ism ét m egerösittetett az abbéli elhatározás, további törekvés 
és akarás, hogy ti. a  gyerm ekek az oskola kapu ján  belől, m ind 
az oskolaudvaron való játszadozás és beszélgetés közben, m iad 
az folyosókon és osztályterm ekben való társa lkodásban  (nyil
ván, ha órák  kezdete elő tt erre alkalom  adódik), vagyis: m in
denfajta  érintkezésben, egym ással való kom m unikációban csak
is az deák nyelvet használhassák, kötelesség te rhe a la tt; erös- 
bítendő m agokat a latin nyelvben s az azon való beszédben.

M indezek tud tával érthető, hogy m iért vo lt oly felettébb 
való jelentősége annak  az un itárius zsinatnak, m ely összesereg- 
le tt K orondon, kereken százötven esztendőkkel ennek  előtte, 
anno 1841. augusztus havának  végén, s ta rto tt hét napon át. 
Ezen a zsinaton határozhatott el és m ondatott ki (legalábbis 
am i az un itá riu s iskolákat illeti, vagyis: e felekezet iskoláira 
való érvényességgel), hogy ezen köröndi zsinattól kezdődően 
oskoláinkban a deák nyelv helyett a m agyar, az anyanyelv le-

Nagyszerű, bölcs és egyszersm ind merész is volt e zsinati 
nataiQzat, hisz valam i „ú jnak“, „ism eretlennek“ a vallására 
es vállalására szánta el magát. (Jelentőségében legalább olva:i 
nagyságrendű és „ú j“ s merész, m in t annak előtte a tordai 
országgyűlésben kim ondani a lelkiism ereti és vallási szabad
sagot!)

A köröndi un itárius zsinat jelentőségét és bátorságát s esz
me: fel világosul tságát csak m ost tudjuk igazán m egérteni és
i rtékolni, becsülni mi, a másfélszáz esztendővel későbbi 
utcdoK, akiknek nem csak azért kell hadakoznunk, hogy visz- 
szakapott egynéhány anyanyelvű középiskolánkat megvédj ük, 
m egtarthassuk továbbra is, de még m indig kell azt is m agya
ráznunk  atyafiaink  „széles töm egeinek“, hogy miben áll a fon
tossága, jelentősége és haszna az anyanyelven való oktatásnak, 
illetve az anyanyelven való tanulásnak. A nnak idején, a koron
ái zsinaton jz anyanyelvű ok ta tás ellenzői attól is féltek ' m a
gyar nyelven azért nem  lehet s szabad tanítani, m ert alkalm atlan  
még nyelvünk e rre  a nagy feladatra . Akik ma mégis úgy dön
tenek (még m indig úgy döntenek!), hogy nem anyanyelvű is
kolába íra tják  be gyerm ekeiket, azok szintén lebecsülik azt a 
nyelvet, am elyen beszélnek, az anyanyelvűket. H átrányt lá t
nak az ezen való tanulásban, esélytelenséget az eljövendő fel
vételi vizsgákat és az ún. életben való érvényesülést illetően 
Végsősoron alábecsülik  sa já t gyerm eküket is.

(Sajnos, e sajátos dem okráciában ismét idáig ju to ttunk , ide 
dem okratizálódtunk. Hogy nem csak az iskoláinkért kell meg- 
küzdenünk, de azért is, hogy az osztályok beteljenek, hogy 
m egértsük valam ennyien: anyanyelven tanulni nem csak iocr 
de előny is!)

Korondon az elm últ vasárnapon az ökum enikus istentisz
teleten, az un itá riu s tem plom ban nagv számban egvbesereglet- 
tek  a százötven évvel ezelőtti zsinati határozat szellemével te
lítődtek. Ama tény újbóli felism erésével és elfogadásával is, 
hogy ti. az anyanyelvű oktatás szám unkra m indennél fonto
sabb: létkérdés. M egm aradásunk, nemzeti m ivoltunk megőr
zésének, ápolásának legfőbb záloga. Ha erről lem ondunk, ön
m agunk lényegéről m ondunk le: ha ezt feladjuk, nem zeti iden
titásunkat ad juk  fel. Eleink, am ikor az anyanyelvű ok:atás 
m ellett voksoltak, szellemi és lelki építkezésünk m ellett vok
soltak. A m egm aradás esélye mellett. Most hát ra jtunk , ism ét 
ra jtu n k  a sor . . .

Kolozsvár, 1991. augusztus U.
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Szövegvihar

i.

A m it a szövegviharral kívánunk jelölni, jelenünket 
érin ti, de akadtak m ár hasonló jellem zékű periódusok 
a m últban  is.
A m egnevezés félig m etaforikus, szinte középütt élde
gél, m ondjuk, a  redundáns szöveg fogalm a és az ötlet- 
rák  fogalom ötlete között.

Hogy mi a vihar, azt m indenki tudja. A jelenség, az 
em lék persze „tag lalható“: a) m egáztunk, b) didereg
tünk, c) megrezzientürik egy-egy villám csapás ha lla tá 
ra, pedig akkor m ár m ásba csapott bele. Igen ám,
m ondhatná egy megdiósodó szemű filiszter: de van 
belső v ihar is!
Bólinthatnánk, és társu lnak  Lear király, Vörösmarty 
képzetei ilyenfélékkel, m int „a szü“, „a robogó p a 
ripa  m egfékezése“, a „kedély látóhatára“, tovább ne 
is m ondjam! M ásfajta asszociációk m odernebbek.

A szöveg lexém a hasonló a szövet szóhoz. Indoeurópai 
nyelvekben valam i „ tex t“ szerepel a megfelelő szóban. 
Csakúgy, m int a jellem  o tt topog a jelleg  szó m ellett, 
pedig őket is csak valam iféle „character“-elnevezés- 
sel fo rd ítják  le. A nyanyelvűnk egyetlen foném ával je 
löli az alapfogalom m etaforizálódását.
A nyelvtudósok szépen, böcsületesen felosztják a nyelv 
alkotóit:
1) distinctive fea tu re  (— rokon hangok közötti különb

ségek: d-t, zönge)
2 ) foném a ( =  a hang nem  fizikai fogalma)
3 ) hangcsoport, rövidebb-hosszabb, elnyúló m agán

hangzó* sikoly, vagy m ássalhangzós zörej
4) szótag (Erről a költők ösztöne többet tud, m int a 

prozódia.)
5 ) m orfém a ( =  a legkisebb olyan hangsor — tehát 

nem a 3-as — . am elynek m ár valam ilyen jelentése 
v a n : ki/ábránd.'it/hat/atlan/ság/unk/ból)

6 ) szó vagy lexém a. (M eghatározhatatlan, m ert az -e 
kérdő hang szó is, meg hang is, lexém a a „de“ kö
tőszó, ám a „házsártos“ m elléknév is.)

7) szintagma, szócsoport. (Ennek aztán sokféle válfaja 
akad.)

8 ) m ondat, am ely ú jra  csak lehet tőm ondat, de lehet 
elemi m ondat is

9) összetett m ondat, ahol m ost m ár vizsgálnia kell a
tudósnak a összetétel fa jtá it

10) periódus, körm ondat (Ugye m indenki Ciceróra gon
dol?)

11) szöveg, nos ennek végtelenszám ú és hosszúságú 
variánsa van.

Nos, hogy ez m echanikus osztályozás? Persze. Az. Le
hetne m ásképpen is osztályozni:
A) Hang — Ebből építkezik a zene is, meg a nyelv is.
B) Szótag — A tánc lejtéséből jö ttek  rá!
C) S zó '— Légalább négy-öt tudom ány tárgya. — K ül- 

és belvilágunk élm ényeinek ékköves foglalata. 
A bsztrakt tárgy.

D) M ondat =  közlés. Valam it m ár tudunk, és mon
dunk arról még valam it.

E ) Szöveg — Egymás mögé álló dom inótáblák. Sor
ban m enetelő m ondatok.
Mit akarnak?

Igen ám. de a szöveg vagy a szövet — m ost m ár m ind
egy — szálai, tételei, m ondatai egymás alá is kerü lhet
nek, keresztezhetik  is egymást, rátelepedhetnek vala
mi másra, m im ikára, gesztusra, — integetsz és sírsz 
és m ondod: gyere vissza! —• Íme, a szöveg a teljes 
kom munikációs univerzum , hiszen lehet párbeszéd, szó
noklat, vezércikk, étlap, reklám , vers . . . mondjam 
tovább?
És a szöveg lehet dal, festm ény, kisplasztika, szobor, 
szimfónia; élőkép, o p e ra . . .  1 ezt se mondom tovább! 
Válasszunk egy abszurd képet!, Tegyük föl, egy kisvá
rosi u tcában bizonyos számú • ember sétál, halad, á ll
dogál, cseveg, vásárol, nevet. Félelmetes makr'ovillám  
csap bele az u tca szívébe, és' m inden megdermed. (A 
pompeji m úzeum ban lá ttunk  ilyesmit). A mondatok 
m aterializálódnak a levegőben, a szájform ák a legutol
só hancképzést m utatják . Most derül ki az a nyelvfi
lozófiai bökkenő, hogy van-e a külvilágban „és“, „hogy“ 
meg néhány ilyesmi. M ert ha,van,, „ lá tjuk  őket“, m in t
egy W ittgenstein szemével. S ha nem . . . akkor a szö
veg összes „szövögetési-szerkesztési“ csínyja-bínja m a
gunkból támad.
V álaszthatunk egy m ásik látvány t is. (Lehel-e látványt 
választani?! Vihar tám ad a házak fölött, a sarki fák 
m entén, hullám zanak a füvek, röpködnek a „fejvesz
te t t“ s ipkák, m int tüzes kígyónyelv,"öklend ki á nyak
kendő a gombolt ing gombközeiből,, fe lk iá ltó 'je lek  vn - 
lám lanak, pontok, kettőspontok, pontos vesszők eltö
mik ormunkat, szájunkat; s aztán, m intha szakszerűt
len gyomormosás u tán  kiürülne a bélrendszer, a test, 
az ember, a csoportok, a m inden . .  . elveszett a m on
danivaló. ' ’

II.

Am ikor a közhasznú szótárak lassan kiürülnek, és 
csupán egynéhány ügyeletes szó m arad a színen; am i
kor az agysorvadás m in tájára  eltűnnek a m ondatszer
kezetiekből az egyesítő-aláfoglaló dudorok; am ikor a 
m ondatok olykor negyedhangokból is építkező dallatnai 
elsivárosodnak, és m indegyik a másikhoz lesz nagyon 
hasonló; am ikor a beszélptárshoz in tézett közlés éles

lesz és hegyes csúcsok szögezik; bántani, dühíteni, öl
ni lesz képes; amikor a velünk született örömvágy és 

; lelkesedés egyetlen torzó ábrázat felé sistereg, és sza- 
! va inkaf' is a kényszerszülte rajongás, a karám ba te 
relt kemény tisztelet irányítja; am ikor nem tudod, 
hogy nevetsz-e vagy sírsz-e, m ert ideghálóidban ren 
genek a p a rtra  v e te tt gondolathalak — bocsáss meg! 
Pilinszky János! —, am ikor a sötétséget látod fénynek, 
és a napsugarakat árm ánynak, akkor m ár m egindult és 
vadul tombol a szövegvihar-

Először csak a m ondatok igazságértéke tűn ik  el a 
szövegből, „nagyjából, éppen csak, m élyrehatóan, sok
oldalú módon, feltételezve, hogy“ be-beszürem kednek 
a szavak közé. Tombolnak a körülm ényhatározók, ám 
el-elsápad létezésében mindaz, am inek általában kö
rülm ényei, környülállásai lehetnek. Orm ótlan főnévi 
szerkezetek imbolyognak az alany, az állítm ány vagy 
a tárgy m ondatlukai táján : gondolkodnak, m elyikbe 
essenek bele. M inthogy azonban kevés lesz a szó, erősö
dik a hangerő. Még a belső hangerő is. Bizonyos sza
vak halla tára  könnyezni kezd Pavlov szövegfogyasztó 
kutyája, dicsérő lexika olvastán jobb szieme kezd köny- 
nyezni, a durva szidás észlelésekor a bal. Elvékonyod
nak a reláció zsinegei, látha ta tlanná  válik  a s tru k tú 
ra. Ludwig van Pepperkorn és a vízesés m ondaniva
lója . . .  Thomas M ann-i rem iniszcenciák. A vízesés a- 
zonban nem  korbácsol föl, a v ihar igen.

M ert a szövegvihar kívülről érkezik, de befelé tart. 
Ú tjában az üvegtest és a dobhártya. A szófoszlányok 
felidézte hum ám  képek roggyant fejecskék, koronátlan 
testű  kicsavart lények. Bárm ely absztrak t m odern-iz
mus vállalja azt, amiből olykor esztelenül kiszakítot
ták, e ltem etett szívű eszméken tapos. A nyelv  fáj az 
embernek, ahogyan régen és ma is az em ber fá jt és fáj 
a földnek.

Valakik m egszentségtelenítették, m eggyalázták a 
nyelvet, édes anyanyelvűnket, de a többi nyelvet is, 
az emberiség egyetemes és kibogozhatatlan anyanyel
vűt. Jelgyilkosok léptek a színre.

Az em beri szó m indig is imbolygó lángnyelv volt. 
K inyúlhato tt legbelső fénykorén, jelentése reszketett, 
ingadozott. Most azonban részint a lángkoppintás ke
gyetlensége, részint a gyújtogató dühe nevelóe, növel
te, tágította, pusztította jelentését.

A nyelv kapu is volt: ra jta  á t léphettünk  az ide
gen házba. Most a kaput eltorlaszolták, beomlott.

Ha csak a m egszégyenült állapotban kellene élni, 
akkor beletörődve sorvandnánk el. Ha csak néhány 
szónak lenne más a jelentése, talán  m egtanulnánk. Á 
gátlástalan jelzésáradat azonban önm agunkból is kimos. 
M ár csak ezzel a szennyjelzéssel lázadhatunk is. Más
képp nem lehet. Gyilkos gyilkolja a gyilkost! A betű
zés sortüz, a szótagolás öldöklés. Anatole France no
vellájában a ványadt tudóst elárasztják könyvtárának 
jegyzetei: beléjük fullad. Nincs m ár könyv sehol, ta 
lán csak Borges labirintusaiban. Ha találsz egyet, sír
va simogatod hervadt lapjait, tisztogatod eszelős szim
bolikával, körmöddel, ujjhegyeddel,

A vihar azonban nem szűnik meg. B ár dadoghat
nál, m int Mózes Schönberg operájában, am elyben Áron 
főpap bűne, hogy folyam atosan beszél. B ár forró viasz- 
szal pecsételnék le szádat, de éppen a ford íto ttja  tö r
ténik. Betűk, számok, írásjelek kavargásában tömődik 
el orrod, szájad és belefulladsz a m egvadult szöveg
viharba.

III.

Paul Celan ír t  ,,szóebek“-ről, az ő verseiben jele
nik meg a függőleges tabulatúra . A m etanyelv keve
redik a tárgynyelvvel. Ám m indig akad egy-egy „tú l
élő p illanat“. És akkor élgondolkozol:

Lehet, hogy maga a világ is egy m élyebb nyo-, 
m atú szöveg? — M ilyen sokan hasonlíto tták  a vilá
got könyvhöz! M ár a középkorban is. Azután a szim
bolisták a szavakat rejtvényjeleknek tekingették. Szö
veg-e a világ? Vagy talán a szöveg alfanum erikus kód
ba rögzült másodvilág (Lásd Ion Barbu „Joc secund“ 
verseit!)?

„Szövegek törnek elő a tudatta lan  szférákból is! 
A utom atikus textúra. Irány tű  form ájú hordozó csó
nak ólom hínár szövevényein. Itt azonban olyan vékony 
és sejtelm es a levegő, hogy itt  nem tö rhet ki sem m i
féle v ihar.“

Orkán, szélvész, földrengés, v ihar voltaire-i m űve
ket terem tő pusztítással járhat, de m indig csak á tm e
net. Am ikor elm últ, vagy amikor elm úlóban van, k ö rü l
nézhetünk: kik m aradtak életben, és kik m aradtak é- 
pek? Szárítkozunk az ősbarlang tüzénél, ú jra  hegyez
zük a tom pult ceruzát, lúdfollat, tisz títgatjuk  az író
gépet. Ősi, tiszta és egyszerű betűkre vágyunk. Elő is 
vesszük őket. De aztán bennünk kalapál a jelen: az 
ábrázolás kötelesség. Csak úgy lehetünk az örökkéva
lóság gyerm ekei, ha az idő fiai is m aradunk. így írta  
az öreg teológus.

A v ihar elm últával mégis csak m egm arad a szö
veg. Ú jra kell írni. Talán ilyesm ikről kellene ezzel 
kapcsolatban gondolkodni:

a) A keservesen szépülő életben mi az egyes szö
vegfajták célja?

b) Van-e a szövegben öntisztulási lehetőség? Mi
ben áll ez?

c) Vajon a szöveg egyben em beri cselekedet-e is? 
Ha igen, nézzük meg jobban: m ilyen te ttek e t sű ríte tt 
jelcsoportokba?

d) Hogyan is alakul a kommunikáció, az élő szö
veg sorsa egy olyan korszakban, ahol a jelölés válság
ban van?

e) Vannak-e--szent szövegeink vagy lesznek-e?

TOMPA ISTVÁN
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Emlékeztettünk arra, mi
lyen szempontokat érvénye
sítve, milyen technikákat al
kalmazva válogatta ki még 
nemrég a hatalom azokat, a- 
kikre „néptanácsi“ képvise
lőkként, tisztségviselőkként a 
megyék, városok, falvak he
lyi ügyeinek intézését bízta.

S tegyük hozzá tüstént, lé
nyegében azonos célokat kö
vetve, azonos „állagból“ vá
logatva cselekszi ezt még ma 
is rendületlenül, csak épp 
nagyvonalúan lemondva a 
hajdani'Vnéptanácsok“ címszó 
alatt meghonosított, költséges 
és bonyolult, folytatásos szín
játékról.

Ha pedig most a közeljö
vő feladataira készülve azt 
szándékoznánk minél ponto
sabban megfogalmazni ma
gunknak, milyennek nem  sza
bad lennie annak, kire ér
dekeink valóságos védelmét 
bízni fogjuk, ugyancsak a 
tegnap mába átnyúló súlyos, 
negatív tapasztalatainak szám
bavételével kell kezdenünk.

Végül is mi az a mába visz- 
szacsempészett tegnap hatal
mi gépezetéből, működési sza
bályaiból, amit annyira visz- 
szataszítónak érzünk, annyi
ra elviselhetetlennek tartunk, 
hogy úgy véljük, lebontása, 
megszüntetése nélkül a sza
badabb emberi életnek sem
mi esélye?

Talán pontatlan és hiányos 
a meghatározás, de első meg
közelítésben így mondanám: 
a hatalmat gyakorlók, tiszt
séget viselők hajszálpontosan 
rögzített, függőleges hierar
chiába szerkesztett, tökéletes 
kiszolgáltatottsága.

Mindenkinek megvolt a ma
ga „gazdája“, községi népta
nács könyvelőjétől a minisz
terig, városi lakáshivatal fő 
nökétől miniszterelnökig. Tör
vények paragrafusaitól, sza
bályrendeletek szövegétől füg
getlenül mindenki pontosan 
tudta, ki mozdíthatja el egyik 
napról a másikra az állásá
ból, kinek kell minél fürgéb
ben és teljesebben engedel
meskednie, ha beosztását hir
telen elveszíteni nem akarja. 
Vagy egyszerűbben fogalmaz
va: ki az, akitől félnie kell. 
Mert mindenkinek félnie kel
lett valakitől, mindenki — a 
közismert vicc értelmében — 
egérnek érezhette magát, ki
nek naponta megmutatják a 
macskát.

Első pillantásra úgy tűnik, 
ebben a tekintetben a Ceau- 
§escu-rendszer nem hozott lét
re újat, nagyjából hasonlóan 
működött minden diktatúra 
az emberi történelem folya
mán. Behatóbb vizsgálódás u- 
tán azonban nehéz megtagad
ni tőle a kétes értékű minő
sítést, hogy minden elődjéhez 
k prst tökéletesebbet „alko
tott“.

A hangsúly e tekintetben 
az imént, említett kiszolgálta
tottság állapotára esik.

Ismereteink szerint a lép
csőzetes függőség helyzetével 
párhuzamosan egyetlen ön- 
kénvúrnak sem sikerült kö
vetkezetesebben megteremte
nie a feltételeit annak, hogy 
a hatalom gyakorlását végző 
gépezetbe beillesztett tiszt
ségviselőnek a föltétien en
gedelmességen kívül semmi
lyen más változat, lehetőség 
se maradjon.

Emlékezzünk csak vissza:
több mint két évtized céltu
datos kontraszelekciója révén 
létrehozták azoknak rétegét, 
összefüggő csoportját, kiknek 
egyedüli mestersége a hata 
lom gyakorlása volt. Megyei 
e lső , ti károk, más bizalmi 
kulcsemberek személyi lap
jaiban csak díszként szere
pelt, hogy valamikor vasesz
tergályosok. vagy marósok 
voltak. Hajdani mesterségük
höz már reges-régen semmi 
közük sem volt. Menetközben 
diszkréten szerzett diplomák 
révén már valami értelmiségi 
szakmához tartozóknak tartot
ták magukat, anélkül, hogy 
ezt — érthető okokból — kü
lönösebben hangoztatták vol
na. A dilettánsok, .a paran
csolgatáson kívül semmihez 
sem értők ha'almának indok
lására elméleteket is gyár
tottak. Szabályos időközök
ben újra és újra elhangzott 
a tézis, mgly szerint, biztosí
tani kell a „munkás eredetű 
káderek“ túlsúlyát a nértban 
és államvezetésben. Nyilván  
ezeket a sem-munkás, sem- 
éríelmiségi deklasszáltakat 
kijutották ki „munkás ere
di-: ű kádereknek“, kiket ha 
.a.„legkisebb engedejleíjség jp- 
léée kiűztek volna a hata-i 1 i

lomból, régi mesterségükben 
már azt sem tudták volna, az 
új gépek, berendezések me
lyik  felére kellene munka 
közben állniok. Ezeknek te
hát semmi más lehetőségük 
nem volt, csak a teljes en 
gedelmesség vasfegyelme — 
vagy a teljes anyagi, erköl
csi megsemmisülést jelentő 
visszazuhanás a „termelésbe“.

A későbbiekben aztán 
megjelent az újabb, egyete
meket végzett nemzedék is 
a hatalmat gyakorlók között. 
Sok esetben családi, vagy 
más „bombabiztos“ predesz
tináció alapján, egyenesen az 
egyetemek, főiskolák padjai
ból. Ezek számára az tette 
egyértelművé, hogy a korlát
lan vasfegyelem marad szá
mukra az egyetlen elképzel
hető magatartás, hogy leg
többjük rangja és társadalmi 
státusza messze fölötte volt 
annak, amit saját képességei 
és tudása indokolhatott vol
na. Eszük ágában sem volt 
tehát, hogy elvekért, neta an 
erkölcsi gátlásokból kifolyó
lag — hiszen ilyesmijük már 
eredendően nem volt ne-uk 
— helyzetüket és előrelátha
tó karrierjüket kockáztassák.

Így állt össze a hatalom  
gyakorlóinak, köztisztségek 
viselőinek minden idők leg- 
szoigaibban engedelmes, bár
milyen parancs szemrebbenés 
nélküli teljesítésére kész „kü
lönítménye“.

Nekünk persze most jelöl
tekként mindezeknek épp el
lenkezőjét kellene megta
lálnunk. Olyanokat, kiknél 
nem is az az elsődleges, hogy 
lilyen vagy amolyan „külö
nítményhez“ tartoznak. Ha
nem, hogy becsületes, min
den állampolgár teljes és va
lós egyenlőségét akaró, jóin
dulatú emberek, kik szükség 
esetén tudnak nemet is mon
dani.

Mert a hosszas és keserves
tapasztalat nyomán úgy tű
nik, ott kezdődik a demokrá
cia, ahol a tisztséget, méltó
ságot viselő nemcsak lefele, 
hanem felfele is nemet tud 
mondani. Ahol — példának 
okáért — főispán a miniszter- 
elnöknek, polgármester a fő
ispánnak megtagadja az uta
sítás végrehajtását, ha azt a 
maga által képviselt emberi 
közösség számára hátrányos
nak vagy igazságtalannak vé
li. Törvényre, rendeletre is 
hivatkozik, ha ilyet a maga 
álláspontjának igazolására 
érvként fel tud hozni. Ha 
pedig ilyen nincs, vagy fölöt- 
tesét meggyőzni nem tudja, 
akkor bejelenti, hogy le
mond. S ezt meg is teszi. 
Leakasztja kalapját a fogas
ról s otthagyja a h ivatalát. . .

E magatartásminta alkal
mazásának nyilván alapvető 
feltételei is vannak. Ezek leg- 
fontosabbja, hogy választott 
tisztség viselésére, hatalom  
gyakorlására csak olyat jelöl
jenek, kinek anyagi háttere 
egyértelműen biztosított. Ki
nek pontosan körülhatárolt, 
magas szakmai szinten gya
korolt mestersége van, aki 
tisztes megélhetést nyújtó 
„civil“ munkakörét bármikor 
akadálytalanul folytathatja, ki 
eszközökkel hivatali fenn- 
sőbbsége által semmilyen 
megalkuvásra nem kénysze
ríthető.

Nem azt mondanám, hogy 
régi idők törvényt és tisztes
séget tudó, önérzetes Főispán, 
vagy Főszolgabíró uramék 
alakja lebeg szemem előtt, 
kik, ha a kormánnyal össze
kaptak, s szavukat meg nem 
haÍHathni a lakosság elis
merésétől övezve visszavonul
tak a birtokukra.

De ha nem a vagyon, ak
kor a társadalmilag értékelt, 
elismert polgári szakma — 
melyhez visszatérni semmi
lyen erkölcsi károsodást nem  
jelent — képezze az egyik 
fontos, nélkülözhetetlen aján
lólevelet azok számára, kik 
majd bizalmukat kérik . . .
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