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H A N G U L A T

Félelm ek lep ik  életem  —
Nem várok vidám un-lelkes  
holnapot.
Rossz ma dézsm álja a rem ényt, 
akár érett kalászt a verebek, 
hörcsög, sunyi pocok.

Rossz ma dézsm álja a rem ényt —
És mégis, m égis élni kell, 
ha m ást úgy  sem  lehet.
Túlélni m ú lta t és jelent, 
akárcsak az ú tilapú  
s Golgotán halált a kereszt.

Túlélni m ú lta t és jelent!
Lám, — ezért óv s véd a félelem , 
m ikén t belét a szilvamag  —
Foszlik a m ú lt, és tűn ik  a jelen,
Már csak a holnap, ami m ég megmaradt —

Szilkén t a m últ, pa tkánykén t 
a jelen  —
Félelm ek lepik életem: 
nyirkos fö ld  a szilvamagot —
Rem élem , várom, ami m ég eljöhet: 
a keserves-elszánt ho lnapo t. ..

Kolozsvár, 1991. augusztus 1.

Sípos László rajza

Földsugárzás és történelem
Az ember szívesen képze

lődik arról, hogy szülőföldje, 
gyermekkori lakóhelye alatt 
rejtélyes barlangok, félig be
omlott alagutak, titkos ver
mek lappanganak; elátkozott 
kincsek: s hogy a helység ré
gi lakói vagy éppen alapítói 
nagyon messziről jött, de leg
alábbis nagyon különös sze
mélyek voltak: akadt köztük 
sárkány, óriás vagy törpe, 
bujdosó főember vagy leg
alábbis mesésen gazdag kol
dus . . . Amióta a földsugár
zásról, a mélységben húzódó 
vizerek vagy ásványi teliérek 
hatásáról gyakrabban olva
sok, magam is hajlamos va
gyok azt hinni, hogy az em 
ber és szülőföldje között nem
csak érzelmi kapcsolatok van
nak, hanem olyanok is, ame
lyek a „legérzékenyebb, leg
finomabb" fizikai jelenségek 
körébe tartoznak; s ez több 
mindent magyarázna, mint
gondolnánk; a föl-földobott 
kő vagy az elbujdosási kén y
szer éppúgy ebben az össze
függésben vizsgálandó, mint 
a halálkanyarok baleseti sta
tisztikája, a földsugárzás-ku
tatás megszállottjai szerin t. .. 
S létezhetnek olyan földrajzi 
pontok, melyek történelm ileg  
is különösen vonzóak vagy
veszélyesek lehetnek: sőt
mindez egyszerre lehet jel
lemző rájuk.

Szóval, az emberek ezt sej
tik; és hajlandóak egy érde
kes feltevést szülőföldjük kü
lönlegességéről inkább elfo
gadni, mint bármi másról.

Az utóbbi időkben többször 
is írtam Szam osújvár  régi s
újabb neveiről (— hogy a 
Gerla alak töve a sós üledé
ket vagy sóslét jelentő qéra 
szó, s ezt összefüggésbe hoz
tam Kérő  sósfürdőjével s a 
kérődzéssei; s a név -In vég
ződését a Kerelő, Kér lés ana
lógiáival próbáltam indokol
ni: máskor meg kiigazítottam  
azt a nézetet, hogy a Sza
mosújvár helynév csak az

Arm enopolis, Ö rm ényváros 
után keletkezett volna, s hogy 
a városnak régebbi múltja 
nincs is —); és bizonyos iz
gatottsággal vártam, hogy a 
szamosújváriak majd levelek
ben és üzenetekben zordul 
tiltakoznak, s megvédik azt 
a szláv grlo vagy hasonló 
szót, amely egy bizonyos Le- 
repidomot jelent, akár a 
Tátra tetején, akár az Alföld 
szikes tavain, akár aK is-Sza- 
mos völgyében terül el a vele 
jelölt hely.

A levelek s az üzenetek 
azonban, ha feltűnően ritkák 
is, de — érdekesebbek vol
tak: azt kérdi például levél
ben egy hölgy, miért hallga
tom el, hogy a szamosújvári 
erősség első ismert neve Üj- 
bálványosvár? S ez hogy le
het? Van-e valami pogány- 
kori tartalma e névnek vagy 
elődjének, s melyik az, ame
lyikhez képest “j  volt ez? A 
másik vitatkozó rneg azt 
mondja, nem azt kéne bi
zonygatni, hogy az A t mono
pol nem is olyan régi, hanem  
ajánlani kéne az ismert mó
don vetélkedő két másik név 
ellentétének feloldására; is
mét egy harmadik morózu- 
san szememre hányja, hogy 
a települések közül, melyek 
Szamosújvárt magukból ki
alakították, Gerlahida község 
s a tulajdonképpeni vár és 
körzete m ellett nem említet
tem a vár közelében lévő 
Kandin  telepet s a ma falucs
kává jelentéktelenedett N é
m etit; pedig azt a Kandiát 
biztosan görögök alapították, 
mivel épp úgy hangzik, mint 
K réta  szigetének a m ásik  neve.

Nos, az erődítés legrégibb, 
római kori változatának ne
vét nem ismerjük; egy ideig 
azt tartották Napokának, a- 
míg húsz kilométerrel észa
kabbra Kosálynál nem talál
tak egy római feliratos kö
vet, Napoca em lítésével: a- 
miből tudni vélték, hogy te
hát akkor Napoka a negy-

venö: ki .omó'.errei délebbre 
fekvő Kolu :svár lehet.

Az V jöál rá nyosvár  név 
György barát kormányzása 
alatt 15-lúMó! említi«'*ik. de 
ijeletekből s adatokból, kide
rül. hagy falai alatt már 1400 
körül b- legalábbis egy kas
télynak kellett á l ln ia . . .  az 
•'•redeti Bálványosvár a Kis- 
Szamoson túl a Mezöség é- 
szakkeleti szélét őrizte, a mai 
Bálványos várai ja, Váralja 
(Ungura.) falu felett, s már 
romjai sem léteznek. Hogy 
ennek neve Tornyos-, Oszlo
pos-, vagy egyszerűen csak 
Gerendásvárat (amolyan cö
löpkarókból készített palán- 
kot) jelentett-e, nem tudni 
. .. Az a körülmény azonban, 
hogy a közvetlen környéken 
sok mitologikus vonatkozású 
helynév van, mint pl. maga 
Dés, Bábolna, Cichegy, Csi- 
csóvára (a két utóbbi alap
szava Ipolyi szerint szintén 
bálványt jelent), Décse stb. 
— erősen meggondolandó!

Az biztos, hogy Üjbálvá- 
nyosvár építése az országrész 
lakosságát nagyon nyomasztó 
érzésekkel töltötte el. azonna
li lerombolását is javasolták: 
és balsejtelmeik igazolódtak 
is; a Básta korszakban Ger
lahida teljesen elpusztul; egy 
évtized múlva azonban pe
zseg már benne az élet, és 
Báfhori Gábortól városias ki
váltságokat is kap, évi há
romszori országos vásárt; ám 
a kuruc háborúk alatt megint 
kivész a lakossága, s éppen ez 
tette lehetővé, hogy a már 
több évtizede Besztercén és 
környékén (pl. Vice, Bátos 
stb.) élő örmények itt össze- 
költüzzenek és megalapítsák 
Ö rm én y i-á ro s t... a hely gé
niuszára azonban nemcsak -t 
nagy újjászületések jellem 
zőek. hanem az olyan nyo
masztó körülmények is. hogy 
pl. itt zajlott le a megvert 
II. Rákóczi György s az er
délyi rendek szomorú vitá
ja; s hogy majdan a várban

— legyint« izet létesült; s itt
mutogatják Rózsa Sándor sír
ját . . .

Ami a Kandia településne
vet illeh, .nem is annyira a 
görögből magyarázható'. . .  
.Szóba jöhet a Kend, K ende  
: ípusú helynevek latinosított 
alakja is (lásd a közeli Kend- 
ilónát például), ám a kandi, 
kandal magyar ige is, ami azt 
teszi, hogy „nézni, lesni“; egy 
LES értelmű helynév egy vár 
körül igencsak elképzelhető; 
Kandia nevű utca évszáza
dokkal ezelőtt Kolozsváron 
is volt, amit tévesen próbál- 

• tak a Claudianaból levezet
n i . . .  S ha már idegen szót 
keresőnk kiindulásul, a latin 
candeot találjuk, ami azt je- 
.c.nti: fehérük, fénylik  (ezért 
a fehéret jelentő Kréta szi
get latin neve is); ez meg 
csodálatosan összevágna a 
..sós“ jelentésű Kérő és Géra 
helyek nyilvánvaló fehérsé
gével.

Azt szokták mondani, hogy 
egv, akkora telek, amelyen 
egy múzeum felépíthető, ko
molyan felásva-átkutatva 
meg.ölt heti anyaggal az egész 
múzeumot; ugyanúgy akár
hány helységnév — különö
sen. ha határrészeinok, dű
lőinek a neveit is hozzáad
juk — kötetnyi történelmi, 
néprajzi vagy mitológiai e- 
lemzésre alkalmat ad: s hát
ha még hozzávennénk a 
mélybeli delej erővonalai 
mentén kialakuló Vonzások 
és taszítások-at! Bálványos- 
Szamosújvár. Kandia és Ken- 
fliióna. Gorla és Armenopo- 
' s kitűnő iskolapélda erre . . .  
Legközelebb azonban még 
feltűnőbb példákat, kisér- 
tetiesebbeket is felhozha
tok erre. a Titkos Kisugárzá
sok köréből . . .

SZÖCS ISTVÁN

SIMONFY JÓZSEF VERSEI

A K Ö L T Ő

A költő már nincs se h o l — 
csak üvegdarabok 
szakadt égdarabok 
rongypokrócnak való 
szoknyák
— hová lett a költő 
m ikor tűn t el 
és m 'ért nem  hagyott 
maga után valam it 
amiből tudnám  m iért 
m ent el és visszajön-e még 
de volt-e i tt  valójában 
vagy csak átvészeltem  
tályoggá szenesedé 
ifjúságom
s a férfikorra ébredve 
a költő már sehol 
csak én állok itt 
a rohanó őszben 
üres szekérrel 
szavak nélkül

19  9 1 M Á J U S

A z egész május 
egy esöprés 
akkor is amikor 
m egszülettem  
befőttes üvegben  
tároltak egész májusban 
burkukba fagytak  
a pünkösdi rózsák 
olyan kallódó gyerek  
lett belőlem  
férfinak is hallgatag 
szomorú

E G Y E L Ő R E

A délután  
tüskés hátán ülve 
figyelem : 
két kígyó
egymással szemben  
nézik egymást 
méreg fogúi m indkettő  
mi fog történni 
nem tudom  
egyelőre csak nézj’k  
egym ást 
m in t te meg én

M É G  N E K E M  I S
Még nekem  is
m intha kökény
húzná össze a szememet
hát még ha te látnád Nagyapa
a legfinomabb boroknak
meg csemegének
való szőlőtőkéid felégettek
a domboldal m int
egy levágott tenyér
fén y lik  a szüretelésre
való őszben
most se vetem ényes
se tem ető
m in t egy levágott
tenyér fénylik
E Z  A Z  A R C

Ez az arc a vízből 
néz reált ok 
rágja a holdat 
lopja a napot 
ez az arc a vízből 
néz reátok
valami történni fog vele 
vany benne 
a fö ’dbe siVljr d a nap 
a fán almacsontváz

SZABÓ GYULA

K é t  s z á z a d  e g y  b u b o r é k ?  12.
Most már helyben vagyunk, jubilálhatunk. „Árpádunk“ 

óta eltelt 90C esztendő, 100 esztendő múlva lesz a honfogla
lás Milie.nneuma. Hosszú esztendők óta először van ország
gyűlés Magyarországon, tart a hosszú szünethez és a kivéte
les történelmi helyzethez mérten hosszú ideig, majdnem egy 
esztendeig, s ha ennélfogva úgy datálódik, hogy „az 1790 91- 
iki országgyűlés“, abban számunkra az a jubilálás is benne 
van, hogy 1990 91: Kölcsey és Széchenyi születési idejének 
200-ik esztendejét „üljük". De ha már itt tartunk, hogy Grün- 
v a ld  Béla kalauzolásával értünk el erre a „htdyszinre“ — 
méghozzá úgy, hogy Pozsony helyett Budára, a régi Magyar- 
ország nagy múltú székvárosába, országközpontjába jutottunk, 
ahol már ott a magyar királyi korona, és félig-meddig „trón- 
fosztásos“ a hangulat —, kalauzunk iránti „hálánk“ jeléül 
egyúttal arról is megemlékezhetünk, hogy idén májusban — 
éppen amikor kalauzunkul „fogadtuk“ — volt a kerek 100 esz
tendeje annak, hogy ö is — akárcsak nagy eszményképe, Szé
chenyi — öngyilkos golyóval vetett véget az életének: a Mil- 
lenneumra diszmagyarosodó nemesi világban „a nemesség 
egyik legkeményebb kritikusa“, „a polgárosítást célzó reform
törekvések“ lelkes szószólója „önmagával meghasonlottan“ kül
dött Párizsból Apponyi Albertnek, a Mérsékelt Ellenzék ve
zetőjének egy táviratot, azzal a szöveggel, hogy „Grünwald 
Béla Párizsban m eghalt“, s mire a címzett kézhez kapta a 
sürgönyt, már igaz is volt az üzenet: a táviratozó 1891. má
jus 4-én „a Szajna-parton főbe lőtte magát“.

Most még azonban „elevenen“ kalauzol a nagy reform-csá
szár halálát követő nemesi diadalba, ünnepbe. Több mint  
nyolc évtizede, Rákóczi szabadságharcának kuruc kora óta 
nem volt még ilyen dinasztiaellenes, Habsburg-ellenos han
gulat Magyarországon, mint most. Dinasztia és rendi hata
lom ismét élesen szembekerült egymással, amikor a francia

forradalom éppen megrendítette mind a kettőt nyugaton. Bu
dán s Magyarországon József halálával s reformkorának bu
kásával a dinasztia helyzete Iá szőtt megrendültnek, s a ren
diségé megerősödöttnek. A halál nyomán nemcsak „árvizek“ 
képletes áradása, de tüzek valóságos lángja is korjelzője volt 
a nagy változásnak: „A rendi reakezió dühe leginkább az u. 
n. dimensionális acták ellen fordult. A földadó életbelépte
tésére szükséges munkálatokat, kimutatásokat, térképeket a 
vármegyékben egyszerűen elégetik.“ Egészen nagy dimenziója 
méretet öltött Magyarország megyéiben a föld mérési-földadóz- 
taíási iratok-okmányok hamuvá égetése: olyan nagy volt az 
égető düh mámora, amilyen nagy előjog volt a nemesi adó- 
mentesség elve. De ugyanez a rendi érdekű tűz tágabb ér
dekű hazafias-nemzeti lobogásba is átcsapott. József „kalapos
ságát“ — azt is, hogy nem koronáztatta meg magát Magyar- 
ország királyává, s azt is, hogy az országgyűlés teljes mellő
zi's. vei, pusztán császári-királyi rendeletekkel kormányozott 
— törvénytelen uralkodásnak tekintették, annyira, hogy kezd
ték kétségbe vonni az örökösödési jogot is, a nemzet király
választási jogát-szabadságát állítva azzal szembe, amit 
Berzeviczv Gergely egy röpiratában egyenesen a „Habsbur
gok detronizációjának" követeléseként fogalmazott meg, és a 
megyékben is sok helyen nyíltan hirdették, hogy „II. József 
törvénytelen és erőszakos kormányzata által az uralkodóház 
örökösödési jogának folytonosságát megszakitottnak kell te
kinteni“. „A gyűlölt császár le volt győzve — mondja a maga 
mondatait-passzusait minderről szinte sürgönyös szusszal a 
kalauz. — A monarchia válságos helyzetben volt. Egy külső 
hatalom szövetségesnek ígérkezett. Már fejedelm et is keres
tek Németországban az Ausztriától elszakadó, független Ma
gyarország számára. A legrosszabb esetben az alkotmány biz
tosítását fogja Poroszország magára vállalni. A Habsburgok

dinasztiája gyengének, tehetetlennek lá tszo tt... Most érkezeit 
meg az időpont oly intézményeket kierőszakolni, melyek a ki- 
rályságot teljesen a rendeknek szolgáltatják ki. A rendiség 
büszkén emelte föl a fejét, némelyek még a trónöröklés rend
jel is megszakitottnak állították. A rendi elemek nagy köve
telésekkel lépnek föl s el vannak határozva megbénítani a 
királyságot, melynek nagyra nőtt hatalma oly fenyegető ve
szély lett a rendi jogokra n é z v e . . .  Oly idők következtek II. 
József halála után, hogy az emberek nvnde.ot mertek köve
telni cs semmi sem látszott lehetetlennek, annyira meggyen
gültnek hitték az uralkodóházat. Az országgyűlést tartotta 
mindenki a legnagyobb hatalom nak. . .  A királyság eltörpült, 
második sorba szorult; most megjött az ideje korlátozni ha
talmát s annyit hagyni meg neki, a mennyit az országgyűlés 
jónak lát. Az országgyűlés maga is meg volt ittasodva hatal
mától . . .  Az elmékben a leglehetetlenebb eszmék és javasla
tok kerülnek fölszínre. Némelyik helyet vív ki magának az 
országgyűlés naplóiban és irományaiban; mások mint a bú- 
borék egy pillanatig élnek s örökre elenyésznek“ . . .

Mindenképpen korszakos időben történt a két születés: 
pár héttel a gyűlés kezdése után született Kölcsey, s végezése 
mán pár hónappal Széchenyi.

•
A Habsburgok trónja minden ellenkező látszattal szemben 

végül is szilárdnak bizonyult, különösen azután, hogy a „szö
vetségesnek Ígérkező külső hatalom“ a magyar nemességet 
„cserben hagyva“ — többek közt a „franciaországi változások“ 
miatt — kiegyezett Béccsel, s még azoknak a magyar urak
nak a névsorát is közölte „kedveskedésből“ a bécsi udvarral, 
, n kik érintkezésben állottak“ vele. A trónon személy szerint 
IT. Lipót követte Józsefet — József öccseként, Mária Terézia 
kisebb fiaként Toscanában gyakorolta addig a kormányzást —, 
s „okos fejedelem" lévén „fátyolt vetett a múltra s nem ül
dözte azokat, a kik a poroszokkal szövetkeztek az uralkodó
ház ellen“. Mindamellett „a magyar korona kíséretére s őri
zetére küldött nemesi bandériumokat fegyverkezésnek tartot
ta maga ellen s tetemes fegyveres erőt rendelt Budára, a ne-

Folytatás a 6—7 oldalon



A  vak Themisz agyafúrt tré fá t űzött 
Hruscsovval, am ikor neki Kínálta íei, 
hogy számot jón ie Sztálinnai. A hóhér 
ité lő b írá ja  az az em ber lett, akit Sztá
lin  cirkuszi bohócnak tarto tt.

Sztálin t csupán egyetlenegyszer lá t
tam  életem ben — 1945. novem ber 7-én, 
am ikor ezer és ezer em ber társaságá
ban elvonultam  a Vörös téren  a mauzó
leum  ( előtt. Emlékszem: m eglepett apró 
term ete  — tányérsapkája  kem ény szem
ellenzőjéig belepréselődött a tribünbe
—  vénem beres kezének csontnélküli e r
nyed t gesztusa a lelkesedéstől őrjöngő 
tér vulkanikus ovációját válto tta  ki. 
Term észetesen én is eszemet veszítve 
üvöltöttem , együtt a több iekke l. . .

Hruscsovot sokszor láttam  és hallot
tam , távolról és m eglehetősen közelről, 
jó llehet — sajnos — személyes beszél
getésre nem  k erü lt sor közöttünk, még 
addig sem ju to ttam  el, hogy kezet szo
rítsak  vele.

Egy találkozás viszont igazán m egér
demli, hogy m egem lékezzenek róla. A k
koriban az a m egtiszteltetés ért, hogy 
egy napot tö lthettem  a kom m unizm us
ban. Igen, igen, abban az oty lelkesen 
ígért, és hangosan dicsőített kom m uniz
m usban, ahová országunk egyetlen ép
elm éjű állam polgára sem gondolja m ár 
régesrégen, hogy eljut.

1.

1960. jú lius 15. F elh ív tak  az írószövet
ség vezetőségétől.

— K érjük, nézzen be hozzánk holnap. 
Rendkívül fontos dologról van szó.

S m iután az írószövetség, az igazat 
m egvallva, nem  te rh e lt agyon ügyeivel, 
még kevésbé fontos ügyekkel, szófoga- 
dóan benéztem  a Voroszvkíj utcába. Ott 
á tad ták  nekem  egy ünnepélyes kinézetű 
borítékot, benne egy fényes papírú  meg
hívóval és kérték, hogy írjam  alá az á t 
vételét.

A meghívón az állt, hogy V. F. Ten-
kov elv társat házastársával együtt m eg
hívják  párt és állam i vezetők találko
zójára a tudom ány és ku ltú ra  képviselői
vel s kérik, hogy m ásnap reggel 9-re 
jelen jek  ott meg. A meghívó túloldalán 
az útvonal térképe: a kasíri autóúton a 
százhúszadik kilom éternél forduljon el 
jobbra a Szem jonovszkoje  szovhozhoz . . .

— H agyjunk helyet m agának a ko
csiban? — kérdezték tőlem.

Jobbnak láttam  megőrizni független
ségem et:

— Saját kocsimon megyek.
Volt egy jobb időket is m egélt Moszk

vicsom, am elyet évente kétszer mostam 
le — ha elkapott az ihlet, vagy valam i 
rendkívüli eset tö rtén t, m űszaki vizsga 
vagy ilyesmi. A találkozó a korm ány
nyal ugyancsak rendkívülinek számít, s 
m egfogadtam  m agam ban, hogy lemo
som a kocsimat.

Am a szavam at nem tarto ttam  meg: 
aznap késő éjjel tértem  haza, reggel pe
dig am ikor felkeltem , az óra m utatója 
m ár a nyolcon is tú llépett, ugyan ho
gyan m oshatnám  le a kocsit, nyakam at 
törve száguldanom  kell, hogy ha el is 
kések, de ne szem telenül sokat.

Belebújtam  egyetlen világos öltönyöm 
be, feleségem mel együtt lerohantam  
m osatlan Moszkvicsomhoz, m ajd vág tat
tunk  Moszkván á t a kasíri autóútra.

Lassan járj, tovább érsz, aki siet, p ó 
ru l já r  . . . örökös a konfliktusom  az efaj- 
ta  bölcs intésekkel, ezért alighogy k iér
tünk  Moszkvából, alnokui leeresztett 
egyik kerekem. Én pedig lerántottam , 
világos, ám  fojtón sűrüszövésű, paraszt
zekére em lékeztető zakómat, s m akran- 
coskodó autóm at, a korm ány ötletéi, ön 
m agam at s feleségem et átkozva, aki pe
dig az egészben á rta tlan  volt, a perzse
lő napon nekiláttam , hogy kicseréljem  
sártól befedett kerekem et. S m ellettünk 
az úton fekete ZIL-ek és hatalm as Csaj
káik siklottak el, m akulátlanul csillogva
— ezeknek az esztendőknek még szokat
lan autóújdonságai — s magától érte tő 
dően m ind ugyanoda siettek, ahová én.

Végre a kereket kicseréltem , becsap
tam  a csom agtartót, kezem sietve meg
törő Item egy rongyban — s előre! Mo
satlan  kocsimból m indent kipréseltem , 
am ire csak képes volt. nem törődtem  
túlságosan a közlekedési táblákkal, á t
tértem  a bal oldalra, s közben készen
létben a kezemben tarto ttam  a fényes 
papírra nyom ott m eghívót. Ha a ren 
dőrség megállít, nyom ban az o rruk  alá 
nyomom lefegyverző dokum entum om at: 
nézzétek, nem a nénikém hez sietek ven
dégségbe. nem elítélnetek, hanem  dicsér
netek kell igyekezetem ért. Az ú t két ol
dala tele van rendőrrel, m ajd minden 
kilom éteren rendőrőrszem  állt, és ny il
ván látván túlságosan is leplezetlen pi
maszságomat, m ellyel m egsértettem  a 
közlekedési szabályokat, sejtették, hogy 
elő van készítve szám ukra a fénves na
piról meghívó s csupán elítélő pillantás
sal kísértek. S csak amikor m ár vég

képp m egengedhetetlen dolgot követtem  
el, egy vasúti sorom pónál fekete lim u 
zinokat előztem s közben oldalam at fel
kínáltam  egy Csajkának, akkor lépett 
oda hozzám a rendőrség egy alezredesi 
vád-lapot viselő képviselője, bánatosan 
elítélő arccal. El sem kérte  jogosítvá
nyom at, meg sem kérdezte, hová sietek 
ennyire, még óh, a fényes papírú  meg
hívóra sem volt szükség. Az alezredes 
csupán szem rehányóan így szólt:

— Ezt nem szabad. Balesetet okozhat. 
Ez nem  helyes.

Lelkem legérzékenyebb hú rja it pen
d ítette  meg, és őszintén szégyellni kezd
tem magam at. S bár tovább hajszoltam  
m osatlan járm űvem et, igyekeztem  töb
bet nem  pimaszkodni.

V áratlanul azt vettem  észre, hogy kö
röttem  kihalt az autóút, csupán egy ro
zoga teherautó  zötyögött előttem  — 
sem fekete limuzinok, sem aranyozott 
lökhárítós, büszke Csajkák nem  voltak 
. .  . S rádöbbentem , hogy túlságosan igye
keztem, tú lhajto ttam  az elágazáson, a- 
m it a meghívó hátlap ján  megjelöltek. 
K énytelen voltam v isszafordu ln i. . .

Szokásos téglaszegély az ú t m entén, 
mely megakadályozza az önkényes be
hajtást és a mezőn át egy zöldcsikos bó
déhoz vezető keskeny aszfaltcsík.

VLAGYIMIR TYENDRJAKOV

ek, csillogó, feketére lakkozott, ragyo
góra mosott üvegű, nikkelezett díszítésű 
autócsodák. M indegyik kocsi m ellett ott 
hevert a napon a sofőr. S mind, akár
csak kocsijaik, átlagosak voltak, nagy
darab, vörösképű és lusta  alakok. Már 
messziről éreztem  m egvetésüket irán 
tam  — e fura  alak iránt, aki ily ragyo
gó társaságba settenkedett elhasználó
dott és hihetetlenül ápolatlan Moszkvi
csán.

Előkelő m egvetésüktől kedvem  veszít
ve csak hajto ttam  tovább, zavartan  és 
rem énytelenül forgattam  a fejem et — 
nyílik-e valahol ragyogó oszlopukban 
egy apró rés, ahová bepréselhetném  m a
gamat. Nem, nem nyílt. Jó k ilom étert 
hajthattam , amíg a kocsisor végétért, s 
szabad mezőre juto ttam . I tt  aztán m eg
fordultam  és m osdatlan járm űvem et az 
őt megillető helyre állítottam  — a nagy
szerű parkolóhely legeldugottabb szög
letébe.

Lezártam  a kocsit és p illan tást vál
tottam  feleségemmel:

— M enjünk?
— Gyerünk.
S elindultunk a nap perzselő tüzében, 

a ragyogó kocsisor mellett;, a nagyurak  
sofőréinek megvető pillantásától k ísér
ve. A nap vadul égetett, a pillantások, a

A kommunizmus 
boldog szigetén

Moszkvicsunk autók sorába került, 
m elyek négy m éter magas, masszív ke
rítés előtt álltak, am it hagyományos, 
m undérzöld festékkel m ázoltak be.

A kék parolis és paszományos hetyke 
sofőrök elvigyorodtak, am ikor a ragyo
gó ZIL-ek és Csajkák- u tán  odagurul
tunk. A leengedatt ablakon á t halla t
szott, ahogy az egyik sokatm ondón m eg
jegyezte társának:

— Nézd csak — egy m aszek mazso
la!

Felm utattam  előre k ikészített m eghí
vóm at s ők hangsúlyozott udvariasság
gal szalutáltak — ugyan hová présel
hetném  be a kocsimat? A keskeny — 
alig egy gépkocsiszélességű betoncsík 
— aszfaltozott térségre vezetett, ahol 
egy fiatalem ber közeledett felénk.

Magas és szélesvállú volt, rugalm asan 
lépdelt, sőt nem is lépdelt, de valóság
gal siklott a föld felett. Sötét öltönye, 
mely ráfeszült széles m ellére és karcsú 
derekára, csupán a könyökön hullám 
zott szerény, m ajdnem  dallamos redők- 
be. G yürtelen ített öltönyének ujjából 
kikandikáló vakító fehér kézelője ab
roncsba fogta erős kezét, m ely rezzenés
telen nyugalom m al nyú lt gépkocsim rég
óta m osatlan kilincséhez, nagy erővel 
felrán to tta  azt és a fiatalem ber ezt ha r
sogta feleségemnek:

— Jó napöt. Isten hozta önöket. K é
rem  fáradjon ki.

S feleségem, akit a fiatalem ber lova- 
gias szolgálatkészsége zavarba hozott, 
kim ászott a Moszkvicsból' a szent asz
faltra. A bennünket fogadó fiatalem ber 
lendületesen bevágta a kocsi a jta já t és 
hanyagul odaintett nekem:

— Te pedig hajts tovább! Állj odébb.
Na, szép kis dolog!
Mellesleg, személyem valam i oknál 

fogva m indig bizalm atlanságot kelt a 
portásokban és a pincérekben. A por
tások igyekeznek m egállítani a küszö
bön, a pincérek pedig m ár m enet köz
ben figyelm eztetlek  rá, hogy intézm é
nyükben a sör drágább, m int a szem ben- 
levő sörösbódéban.

A félreértésre azonban rögtön fény 
derült és a bennünket fogadó fiatalem 
ber egyre-m ásra szabadkozott, viszont 
makacsul k itarto tt am ellett, hogy h a j t 
sak kocsimmal tovább. Feleségem, aki 
épp az előbb lépett az ígéret földjére, 
visszamászott a kocsiba s tovább gör
dültünk a keskeny úton — be, az erdő 
mélyébe.

Az erdő hirtelen végétért. K ék paro
lis katonák m ellett egy kapun egy m e
zőre értünk, vakítón kék égbolt alá, ke
gyetlenül tűző nap fényébe. Az ú t m ind
két oldalán az árokparton szoros egy
m ásutánban autók álltak és rádöbben
tem, hogy átléptem  azt a határt, ahol a 
vendégszeretet és jóakarat szelleme u ra l
kodik s m egint olyan helyre kerültem , 
ahol a lét farkastörvényei uralkodnak, 
lénv résen, különben pórul jársz!

ZIL-ek és Csajkák, Csajkák és ZIL-

világos öltöny, m elyben akár télen is 
sétálhattam  volna nagykabát nélkül, 
m inden lépéssel egyre forróbb és for
róbb lett. Először csendben, m ajd egy
re  türelm etlenebbül és erőszakosabban 
fo rrt a vérem, elátkoztam  m indent a v i
lágon — a derűs napot, a felhőtlen ég
boltot, a jóllakott naplopókat az útszélen, 
az ötletet, hogy jö jjek  ide, e rre  a talá l
kozóra a világ végére. Verítékem  világos 
öltönyöm alatt patakzott a hátam on s 
retten tő  szomjúság fogott e l . . .

Az ú t előttünk egy lankás horhos fe 
le tt Vezetett át, s a könnyű korlattal 
szegélyezett híd mögött m ár ott magas- 
lő tt a zöld kerítés a kapuval, s egyen
ruhás férfi állt m ellette. Már csak né
hány lé p é s . . .  De szeretnék inni!

S váratlanul, közvetlenül a híd alól k i
ugrott egy alak — akár egy keljfeljan- 
csi! — fején szalm akalap díszelgett, ér- 
tetlen  pózba derm edt előttünk s tenor
hangon megkérdezte:

— Hová m ennek?
— Hogy-hogy hová? —- csodálkoztam.

— Ide — s a kapu felé intettem ,
A m agyarázatom  nem volt tú l érte l

mes, ám többre nem voltam  képes. Ám 
a válasz . . .

— Tessék! — S a szalmakalapos alak 
készségesen beugrott a híd alá.

Alig tizenöt lépés m arad t a kapui? 
am ikor felforrósodott zakóm a la tt h ir 
telen végigfutott a hideg rajtam .

— Idefigyelj, hol á meghívó?
A meghívó a kocsimban . m aradt, a 

szélvédő üvegnek tám asztottam .
A katonák tisztelegtek, együttérzőn 

végighallgattak, m ajd m egvonták tiszti 
parolival díszített vállukat.

— Nem tehetjük.
—- Ugye m egértik, hogy csak egy ő- 

rü'tt próbálna bejönni ide meghívó nél
kül. Van meghívóm — higgyék el. Ha 
odagyalogolunk, m ajd visszabóklászunk 
ebben a hőségben — belepusztulunk.

— Elhisszük. Együttérzünk. De nem 
tehetjük.

Láttam, hogy hisznek nekem  s jóm a
gam is tökéletesen m egértettem  őket — 
ha beengednek, anélkül, hogy meglegyez
ném előttük a fényes papírlápot, azt je 
lentené, hogy a szám ukra elképzelhető 
legnagyobb bűnt követik el, vagyis be
ism erik, hogy semmi szükség nincs r á 
juk  és ittlé tük  értelm etlen. S ott álltam  
szánalom ram éltóan csatakosan, összetör
ve és fárad tan  — talán  jobb llenne, ha 
köpnék erre az ötletre, elindulnék a tű 
ző napon s m egfordítanám  m osatlan 
kocsim orrát hazafelé . . . Igaz, az e- 
gyenruhások derék fickók voltak — 
együttéreztek velünk.

A derék fickók egyike h irtelen  elfor
dult, in te tt és parancsolóan elkiáltotta 
magát:

— Na, ide hozzám!
Odagördütt cgv fu ra  kocsi, talán még 

az én Moszkvicsomnál is furább volt,
— rozoga Pobeda, ugyancsak régen mos
ták, s por lepte. K orm ányánál szomorúan

ült egy nyilvánvalóan zsidó szárm azású, 
nagyorrú férfi.

—  Felveszed ezeket az elv társakat, 
elviszed őket a kocsijukig, majd vissza
jössz velük. Világos?!

— De hiszen a kardán . . .
— Megmondtam, elviszed és vissza

hozod az elvtársakat! Világos? . . . K é
rem, üljenek be.

Túlcsorduló hálával bemásztunk a fu l-  
lasztó, poros, savanyú bűzt árasztó P o- 
bedába. A kocsi alighogy elindult, a  
nagyorrú férfi panaszosan zsémbelődni 
kezdett:

— A kardánom  m indjárt szétesik . . . 
A lengéscsillapítóim tropára m entek . . . 
Alig húzom ki a garázsig . . .

H allgattuk, bűntudatosan és ném án, 
s közben elhaladtunk az út két oldalán 
sorakozó díszes kocsik és a heverő so
főrök m ellett.

A meghívó a műszerfalról leesett s 
amíg felvettem , a Pobeda, a nagyorrú  
sofőrjével együtt nyomtalanul eltűnt.

S mi ism ét elindultunk a tűző napsü
tésben — autók és sofőrök m ellett, e - 
l ő t t . . .  De szomjas voltam. A m eghívó
val eltakartam  felforrósodott fejem búb
ját. Már senkit sem átkoztam, nem szit
kozódtam, magamban fortyogtam, fé l
tem, hogy felrobbanok.

Botladozó lábaim végül elvittek a 
könnyű korlátú hídig — most m ár kö
zel a cél!

A híd alól fürgén előpattant a szalm a
kalapos ember — m int a vasorrú bába 
elvarázsolt deres paripája:

— Maguk hová mennek?
K ifakadtam :
— Mi az, tán  nem látod? Másodszor

m együnk el az orrod előtt! Minek ka
pod a fizetésedet!

A deres táltos válla közé húzta fejét, 
kezét ernyedten elengedte, ráncos képe 
a kalapja a la tt m egnyúlt zavarában.

— M iért olyan sértődékeny? — P a
naszkodott védtelenül vékony tenorján: 
— Hiszen ez a munkám.

S visszasurrant a híd alá.
Másodszor éreztem  ma lelkiism eret- 

furdalást: valóban, hát tehet ő róla, hogy 
ilyen furcsa szolgálattal, a híd alatt kuk
solva kell hogy keresse mindennapi ke
nyerét? Különben is, én magasrangú 
házigazdák vendége vagyok, tehát úr, 
könnyű úrim ódon gúnyolódni rajta.

Am nem  volt időm arra, hogy hossza
sabban reflek táljak  erre, mert m ár kö
zeledtünk a tárva-nyitva ásítozó kapu
hoz. M eglegyintem a varázserejű pap ír
lapot — szezám tárulj! — s tisztelettu
dón szalutálnak, mi pedig átlépünk a 
nevezetes vonalon.

Nyomban kegyes árnyék borul ránk. 
S zizeg felettünk a fenyves. A levegő 
hűvös, gyantaillatú, becézőn simogató. 
Ez egy más világ.

Inni szeretnék, majd szomjan halok.
Alighogy végigsuhant bennem ez a 

gondolat, nyomban, m intha a mese sze
rin ti csuka parancsára történt volna, 
m egpillantottam  a fák között egy roha
nó cserm elyt, s benne, lábaival a víz 
sodrába m élyedve egy asztalt, az asztal 
a la tt pedig üvegek szája kandikált ki a 
vízből — borzsomi és jeszentüki ásvány
víz, limonádé, válassz. Az asztalnál tes
tes, pirospozsgás képű, mosolygós fiatal 
terem tés áll, ropogósra kikem ényített 
kendővel a fején, kezében csilingelnek 
a vékonfalú poharak, kitölti az italt s 
buborékok pezsegnek a bepárásodott ü- 
veg fala mögött.

Az asztalhoz ugrottam , beálltam  egy 
szomjúhozó férfi mögé, s a szokásos h a r
ciassággal felkészültem  arra, hogy visz- 
szaverjem  bárki igyekezetét, hogy soron 
kívül elém tolakodjon. Ám a mesés bo
járleányzó m ár n yú jtja  is felém a teli 
poharat és mosolyog.

Az ásványvíz hideg, feltölt a csobo
gó forrás frissességével.

— Óh, köszönöm! . . .  Ha kaphatnék 
még.

— Tessék.
Űjabb bepárásodott pohár és újabb 

mosoly.
— Köszönöm.
— K ér még?
— Elé-é-ég.
Már nyúlok a zsebembe aprópénzért, 

ám m indenki gúnyosan néz rám, moso
lyuk azonban korántsem  sértő — minő 
együgyűség.

S ekkor rájöttem , hová jutottam . Mi
nek itt pénz! Itt m inden ingyen van — 
a gyantaillatú  levegő, a hűsítő nedű, a 
kikem ényített kendőt viselő, készséges, 
pirospozsgás leányzó és a patak csobo
gása.
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Zsenge gyerm ekkorom ban, még nem já r 
tam  iskolába, gyakran  hallo ttuk  ezt a 
m ondatot: „A kom m unizm us a lá tóha
táron  ! “

A látóhatár, m in t tudjuk, egy látszó
lagos, ám  valójában nem  létező vonal, 
m ely ha közeledünk feléje, állandóan 
távolodik  tőlünk. Mi közeledtünk a kom
m unizm us felé, az pedig távolodott tő
lünk.

Végsősoron mi a kom munizm us? Ho
gyan néz m ajd ki?

Mi m indig szegényesen éltünk  — 
rosszul táplálkoztunk, csúnyán öltöztünk. 
Sorállás az üzletekben és sokcsaládos, 
fu llasztóan  szűk társbérleti lakás volt 
é le tünk  norm ája és a hőn áh íto tt kom 
m unizm ust valam iféle zsíros falatnak  
képzeltük, m elyből bőven ju t m ajd m in
denkinek — akateja vagy sem!

K ari M arx kinevette  ezt a fogyasztói 
értelm ezést, s kanál-kom m unizm usnak 
nevezte. Az alábbi m eghatározást vág
ta oda a világnak: „M indenkitől képes
ségei szerint, m indenkinek szükséglétéi 
szerin t!“ G yanúsan nemes és ködös 
m egfogalm azás. S nincs senki, aki é r 
telm esebben m egm agyarázta volna ne
künk, m i a kom munizm us. Követői be
érték  csupán azzal, hogy biztosítottak 
beköszöntéséről. „A látóhatáron van!“

K ell-e  há t csodálkoznunk azon, hogy 
a tapaszta latlan  többség a kom muniz
m ust külsőleges, de szerfölött kézzelfog
ható jegy alapján határozza meg: ha a 
pénz forgalom ban van — akkor nem lé
tezik a kom m unizm us, ha viszont a há
rom szorosan átkozott pénzt eltemetik, 
— beköszönt eljövetele.

Nem fogadtak el tőlem pénzt az ás
ványvízért s nem  fogadnak m ajd el az 
ünnepélyes ebédért sem, amely kétség
kívül m ég vár rám . A pénztárca a zse
bem ben, ma szám om ra a legkevésbé 
szükséges holmi.

3.

— Ha szeretne m egfürdeni, akkor 
te s s é k . . .

A kom m unizm us valam elyik régi la
kója közölte ezt velem, aki félórával 
korábban érkezett ide, és m ár volt ide
je körülnézni és beilleszkedni.

Az ördög vinné! A javaslatok előbb 
születnek, m in t a vágyak. H irtelen érez
tem : tapadósan izzadt a testem, a verí
ték  sója m arja bőröm et, s mily nagy él
vezettel m ártóznék m ost meg, ám . . .

— U gyan ki gondolta volna, hogy ha 
a korm ánnyal indul találkozóra, akkor 
hozzon m agával fü rdőnad rágo t. . .

— E j-ej, ne izguljon, o tt kap fürdő- 
n a d ra g o t. . .  még meg is köszönik. Tes
sék, ezen az úton kisétál a tó partjára , 
lá t oldalt két kis házikót, öltözőt férfiak
nak  és nőknek . . . Ha pedig csónakázni 
tám ad kedve, ám tessék.

Minő figyelem  a személyiség iránt, így 
h á t nem m arad m ás hátra  m int hogy 
belenyugodjál a dologba —- önnön örö
m ödre és élvezetedre.

A tlétikus term etű  ifjak, amolyan egy 
szerű orosz Apollók és M erkúrok csa
varták  ki és adták á t a nedves fürdő
nadrágokat. Itt különben egy bosszantó 
apróság történ t, nem  ju to tt m indenkinek 
fürdőnadrág, nekem  egy gatya m aradt, 
m elyet épp az előbb használt ugyan va
laki, viszont lelkiism eretesen ki volt 
csavarva.

Terjedelm es tó terpeszkedett a fenyő
erdőben, p a rtjá t a term észet szabadsága 
szerint fü és sás borította s nem kincs
tá ri kőágy fogta körül. Igaz, a tágas tó 
körül aszfaltozott sétautak húzódtak, kis 
padokkal és faállványokkal, ez. utóbbiak 
készségesen a ján lhattak  bambusz hor
gászbotokat. Horgászt ezúttal azonban 
nem láttunk  . . .

A m űvészeti éiet és a korm ány kép
viselőinek legutóbbi találkozóján a víz
tároló partján  m inden tíz-tizenöt lépes
re  horgászok ültek m ozdulatlanul, ke
zükben bot. K onsztantyin Pausztovszkii, 
a szenvedélyes pecás elmesélte nekem, 
hogy keresetlen  közvetlenséggel odalé
pett az egyikhez és m inden hátsó gon
dolat nélkül m egkérdezte tőle:

— H arapnak?
A horgász hallgatott és rezzenéstelen, 

m erev képpel bám ulja az úszót.
— Mivel pecázik? Szúnyoglárvával, 

vagy kukaccal?
Egy szót sem kapott v á la szu l. . .  S 

Pausztovszkij akkor rádöbbent: a hor

gászt nem  az a hal érdekli, am elyik a 
tóban úszkál, s nyilván egeszen más, 
szigorú utasítást kapott, hogy ne beszél
gessen senkivel.

A p a rt most üres, köröttem  csupa is
merős arc, m intha az írószövetség moszk
vai szervezetébe kerültem  volna. A lek-  
szej Szurkov  hangyákat szór ki nadrág
jából s hom lokát ráncolva panaszkodik:

— Ügy mar és harapdál, akár egy 
m egvadult kritikus.

— Legyen elnéző, hiszen állami han
gya, — bátorkodók előállni a tanáccsal.

Szurkov nevet. Amikor nem magas, 
titkári fuknciót tö lt be, lehet vele tréfál
ni, még szabadszájúan is.

Kissé odébb, figyelmesen szuszogva, 
a fürdés u tán  ráérősen öltözködik Leá
ny  id Leonov. A  p a rt a la tt a vízben ta 
lálkozásra kerül sor — V alentyin Kata- 
jev  hullám okat verve úszik bele egye
nest Dorizó mosolygó, kerek képébe s 
közben hangosan zsémbelődik:

— Érdem es volt jó száz kilom étert 
utaznod, hogy m egpillantsd ezt a Vo- 
rovszkij utcában is unos-untalan eléd 
kerülő pofát!

Nyikolaj Dorizó fülig vízbe m erülve 
kedves, lefegyverző nyugalom m al mo
solyog vissza.

Távolabb egy pirospozsgás és testes 
férfi üldögél — nyakkendőben, hófehér 
ingben, élesre vasalt nadrágban. A haja 
száraz, tehát nem fürdő it s úgy tűnik, 
item is fog, egyszerűen pihen. Nem is 
olyan rég még a Kom szom olszkaja  
Pravda szerény m unkatársa v o l t . . . 
A lekszej Adzsubej, Hruscsov ve jé! Egy
szer véletlenül összeismerkedtünk, még

Am a korm ány még nem jelent meg. 
A korm ány szint kelle tt hogy hozzon 
a dologba.

4.

Ez m ár a második találkozó volt a kor
m ánnyal. Nem bizonyultam  m éltónak 
arra  a m egtiszteltetésre, hogy az elsőn 
jelen legyek, pedig kár — m ert meg
hökkentette a jelenlevőket.

Hruscsov akkor ebéd közben, ahogy 
m ondják, alaposan felöntött a garatra  
és . . .  harsogni kezdte a „Péterváro tt sé
táltam  é n . . .--t a maga teljes orosz 
szépségében.

Kezdetben keresetlen egyszerűséggel 
félbeszakította a beszélőket, m it sem 
törődve rangjukkal és tekintélyükkel, s 
zaftos szentenciákat ontott magából: 
„U krajna, ez nektek nem bogár a bot 
végén! . . .“ S úgy szellem eskedett. hogy 
meg az örökösen zöldesfehér, m inden
hez hozzászokott Molotov is elvörösö
dött.

Majd Hruscsov m integy mellesleg le
hurrogta M arietta Saginjánt is. Senki 
nem em lékezett rá, hogy voltaképp 
m iért tette. Valam elyik véletlen meg
jegyzésére ezt harsogta az idős írónő 
arcába: „Pedig az orosz kenyeret és sza
lonnát eszitek!“ Az írónő sértődötten 
megm akacsolta m agát: „Nem szoktam 
hozzá, hogy a szememre vessenek egy 
darab kenyeret!“ S tün te tőn  otthagyta 
a vendégm arasztaló asztalt, beült az üres 
buszba s a sofőrök előtt szidni kezdte 
a korm ányt, ami különben egyáltalán

koccintottunk is az asztalnál egymás 
egészségére, most viszont nagy igyeke
zettel másfelé ford ítjuk  fejünket. Ügy 
érzem, várja, hogy feltétlenül elcsípem 
— persze hogy ezen igyekszem! — te
k in teté t és szolgálatkészen üdvözlöm. 
Ám ő itt  házigazda, én viszont — v e n 
dég vagyok, az ő kötelessége, hogy ész 
revegyen és nyájasan köszöntsön. És én, 
nedves állami gatyát öl five bemászok a 
vízbe, anélkül, hogy Adzsubej észrevett 
volna, m intha a magam részéről meg 
sem láttam  volna.

S íme, felfrissülve, tökéletesen elége
detten ott sétálok a fenyőfák árnyéká
ban ismerősökkel találkozók, van, ak i
nek illedelmesen meghajtok, másokkal 
leállók trécselni.

M indenki előzékenyen udvarias, 
csendes húsvéti ájtatosság árad szét az 
arcokon, m indenki szerényen visszafo
gott, kész rá, hogy elfelejtse a sértése
ket, szeresse ellenségeit. „K risztus f e l 
tám adt“, ennyi csupán az egész. Nos. 
nem sok kell. és Ehrenburg  összecsóko- 
lódzik Gribacsovval, én pedig kegyes 
könnyekkel a szememben összeölelke- 
zem Kocsetovval.

Am lehetetlen sokáig elidőzni a súly
talanság eme áhítatos állapotában, az 
általános béke légkörében, elakad a lé
legzeted, önkéntelenül m élyet sóhajtasz 
és leereszkedsz a bűnös földre. H irtelen 
magam elé képzeltem, hogy így kell sé
tálnom az aszfaltozott ösvényeken, a fe 
nyők árnyékában egész nap. estig, a 
megígért ebédig és az ünnepélyes be
szédekig. S akaratlanul is szentségtörő 
ötlet ébred1 bennem: „Hát ez a kom
m unizmus bizony . . . Igaz, ami igaz, így 
unalm as“.

nem volt befolyással az ünnepélyes ese
mény m enetére.

Az alapovm  becsípett Hruscsov meg- 
n verge! te az eszmeiség tém áját az iro
dalomban —- „a valóságot szépitgetök 
nem is olyan rossz gyerekek . . . Nem fo
gunk sokat vacakolni azokkal, akik t i 
tokban mocskolódnak ellenünk!“ — har 
sogja a h ithü irodalm árok lelk isü lt fel
kiáltásai közepette, akik nyomban u j
jal kezdtek m utogatni sorstársaikra, 
m arj beléjük, Nvikita Szergejevics! 
m egkaparintottak egy fórum ot; a Lityc- 
raturna ia Moszkva t !

A Lityreturnaja M oszkva  alm anachot 
egv iróesoport kezdemény zésére hozták 
létre, form álisan senki alá nem ta rto 
zott, gyakorlatilag azonban, m int m in
den sajtóterm ék, teljesen alá volt vetve 
a cenzúra szeszélyeinek, de független
sége még ennek ellenére is rém ületet 
kellett. Kazukevics, az alm anach m in
denki által elism ert kezdeményezője, 
ezúttal nem tudni m iért, de elkerülte a 
figyelmet. Hruscsov teljes uralkodói h a 
ragját váratlanul Margarita AUgerre 
zúdította, aki csupán annyiban volt bű
nös, hogy a többiekkel együtt szerepelt 
az alm anachban.

— Maga egy ideológiai diverzáns! A 
kapitalista Nyugat csökevénye! . . .

— Nyikita Szergejevics, m it be
szél? . . . Hiszen én kom m unista vagyok, 
a párt tagja . . .

A törékeny és apróterm etű, hálni jár 
belé a lélek Aliger m érsékelt gondol
kodású em ber volt, h ithü versek szerző
je, aki még gondolatban sem engedett 
meg m agának bárm iféle rossz szándékot 
a korm ány irányában, s most ott állt 
világ egyik leghatalm asabb állam ának

feldühödött és bíborvörös képű feje 
előtt s félénkén, vékony kislanyos han
gon ellenkezni próbált. Hruscsov azon
ban félbeszakító :ta:

— Hazudnak! Nem hiszek az ilyen 
kom m unistáknak! íme, a  'pártbnkívüii 
Szobolevnek hiszek! . ..

A délceg Szobolev, a nemesivadék, aki 
a pétervari kadetintézet neveltje, s a 
híres Nagyjavítás szerzője volt, lelkesen 
felpattant és szolgálatkészen' kiabálta:

— így igaz, Nyikita Szergejevics! Így 
igaz! Nem lehet hinni nekik!

Hruscsov vadul őrjöngött, mindenki 
összehúzta m agát és mozdulatlanná der
medt, közben pedig felhők gyűltek ösz- 
sze az égen, m ennydörgés harsant s vad 
zápor tö rt ki. Ej-ej, maga az úristen 
szánta el magat, hogy részt vesz a k i
bontakozó tragédiában s nem túl találé
konyan, elkophított színpadi fogásokat 
vett igénybe.

Az ünnepi asztal felett kifeszített 
ponyva m eghajolt a víz súlya alatt, s 
az eső lefolyt a kormány tagjaira. Va- 
lahonnét a föld alól gondosan vasalt öl
tönyt viselő, söprünyelekkel és karók
kal felfegyverzett, derék legények pat
tan tak  elő, a korm ány tagjai mögött fel
ugrottak a korlátra s megemelték a be
hajtó ponyvát, hogy leöntsék róla a vi
zei:. — önm agukra. A víz sugárban zú
dult fejükre, kivasalt öltönyükre, ám a 
fickók sztoikusán harcoltak — önfelál
dozó atlaszok, akik a kormány boltívét 
ta rtják  fenn. A mennydörgés pedig csak 
nem csitult, a zápor ömlött, Hruscsov 
pedig őrjöngött:

— M egjátsszék a barátot! Közben 
piszkálódnak a hátunk  mögött! Polgári 
demokráciáról ábrándoznak! Nem hiszek 
maguknak!

A törékeny Aliger hullafehér hom
lokkal1, kiegyenesedve állt, s már meg 
sem próbált ellenkezni.

A vendégek az asztalok fölé hajoltak, 
a hatalom  haragját és a ponyván átzú
duló vízsugarakat látván összehúzták 
m agukat — az atlaszok csupán a kor
m ány tag jait óvták. S a zavarodott Mi- 
kojan készségesen kínalgatta a hozzá 
legközelebb ülő vendégeket a kormány
fő asztaláról származó, válogatott földi
eperrel. Szobolev pedig fáradhatatlanul 
buzgói kodott:

— Nem szabad hinni nekik. Nyikita.- 
Szergejcvics! Aggodalma törvényszerű., 
Nvikita Szergejevics!

Felesége, egy széles karim ájú kalapot 
viselő úrihölgy, elkeseredett képpel rán
gatta férje  kabátjának u jjá t és valamit 
suttogott a fülébe. Férje észbekapott s 
sértődötten sürgölődni kezdett:

— Hiszen én, Nyikita Szergejevics, 
joggal tateok igényt d tiszteletre, de 
lám, ezt sehogy sem kapom meg . .  . se
hogy sem tudom elérni, hogy kiutalja
nak . . .  egy garázst a kocsimnak.

Felesége elégedetten bólogatott szé- 
leskarim ájú kalapjával.

A m ennydörgés pedig tovább hasogat
ta az eget, az á ázott atlaszok magasba 
emelt söprünveleikkel a vendégek fölé 
emelkedtek. Ä közöttük tévelygő Szá
múit Marsok sápadt és m egnyúlt kép
pel, fojtott hangon időről időre ezt nyög- 
décselte:

— Még hogv Shakespeare! . . .  Álmá
ban sem ju to tt volna ilyesmi az eszé
b e . . .

Befejezésül Szobolevet túlzott lelke
sedésében és izgalmában . .  . szívroham 
teríte tte  le. Hordágyon vitték el az ün
nepélyes találkozóról, felesége pedig kö- 
nyékig érő fekete kesztyűjében ott ro
hant m ellette s széleskarim ájú kalapjá
val legyezte szenvedő férjét.

M argarita Aliger egymagában lépdelt 
a kijárat felé, féltek közeledni hozzá — 
m int egy megbélyegzett lepráshoz. Csu
pán V alentyin Ovecskin fu to tt utána, 
karonfogta és tüntetőén elkísérte. Nem, 
nem a kegyvesztett Aliger feletti bábás
kodás keltette  fel gyanakvásukat, hanem  
a gomba . .  . Ovecskin az egyik korm ány
zati fa a la tt véletlenül talált egy hatal
mas tinó ra  gombát, nem tudta megállni 
és leszakította. Egyik kezével A ligert tá
mogatta, a másikkal a gom bát v itte  . . .  
Minek ez a gomba? Vajon nem álcázott 
bomba? . . . Az atlaszok a kijáratig  kí
sérték őket.

Az eső elállt, k isütött a nap.
Néhány nap m úlva Moszkvaszerte el

terjed t a hír, hogy Nyikita Szergejevics 
viselkedését a fogadáson . . .  még a hoz
zá legközelebb állók is elítélik.

Igen. a m últkori találkozó még m in
denki emlékezetében elevenen élt. M in
denki forró érdeklődéssel várta H rus
csov jelentkezését, hogyan fog viselked
ni? nem tör ki ismét dühroham ban? 
Vagy a m egbánás más irányba löki — 
a teljes megbocsátás és szeretet fiáé? Is
tenem; kifürkészhetetlenek útjaid! 
Hruscsovnál bárm ire szám íthatsz .. .



Gróf Széchenyi István

SZÉCHENYI IRODALMI S POLITIKAI 
TEVÉKENYSÉGE DÖBLINGBEN 

—  A „SÁRGA KÖNYV“ S EGYÉB RÖPIRATOK — 
A „VERSTÄRKTER REICHSRATH“

ELSŐ ESZMÉJE

Széchenyi napjai igen hosszúk valának; m ert ke
veset aludt. Tevékenység tehát reá nézve életszükség 
volt. De aki szobáiba zárkózik, annak tettköre  nem le
het sokféle. Széchenyi látogatásoktól m ent óráit — le
szám ítván a sakknak szánt esti órákat — rendesen 
írás- s olvasással tölté.

Sokat ír t  úgyszólván önm agának; m ert rendesen 
■vezetett naplójába följegyzé nem csak pillanatnyi esz
m éit vagy érzem ényeit, hanem  a legapróbb napi ese
m ényeket is. Levelezése is igen k iterjed t vala.

Továbbá sokat ír t  külföldi, különösen angol lapok
ba, név szerint a Tim es-ba. Nem m inden levelei je 
lentek ugyan meg, m iket ő a szerkesztőségnek bekül
dött; hanem  a meg nem  jelentek is egészen haszon 
nélkül nem  íra ttak , m ert az illető rovat vezércikkíróját 
közelebb m egism erteték a M agyarország s az ausztriai 
korm ány közt fönnforgó viszály valódi term észetével, s 
eszm éket költöttek, m iknek nyom ára lehetett akadni 
o világlapnak több hazánkról íro tt jeles cikkében.

Term észetesen oly nap, m időn a Tim es  az öreg úr 
valam elyik cikkét hozta, reá  nézve valódi örömnap 
volt.

Azonban csaknem egy egész évi tevékenysége egy 
m unkán összpontosult, m ely nem sokára igen híressé, 
de írója sorsára nézve válságossá lön.

Hogv erről szólhassunk, vissza kell m ennünk kissé 
•előbb történtekre.

Ism eretes dolog, hogy őfölségének 1857-d u tazásá 
ban babánkban százegvnehánv különféle polgári állá
sú, de m ind jelentékeny s tisztes nevek aláírásával el
láto tt petíció le tt volna benyújtandó őfölségének; azon
ban a „szisztéma“ hatalm as férfia i.1 érezvén a reájok 
m ért csapás súlyát, a kérvénynek átadását leheti en
né tették.

De ha az form aszerüleg á t nem  adaoét is, tartalm a 
titok a legilletékesebb helyen nem m aradt; sőt kell, 
hogy némi ha tást is idézett légyen elő, m inthogy báró 
Bach célszerűnek lá tta  a rra  ind irek t feleletet adni, és 
egy hivatalos röpiratban korm ányzata nagyszerű e red 
m ényeinek M agyarországba okadatolt apológiáját ten 
ni közzé.

így született meg 1857-i őszön a híres Rückblicke  
auf die jüngste Entvjicklung Ungarns. 1857 című röp- 
irat, m elyet egy m iniszteri tanácsos írt, s ő excellen- 
ciája a belügym iniszter saját magas kezével korrigálni 
s attikai sóval ellátni m éltóaíatott.

Furcsa sorsa volt e röpiratnak; kinyom atott, de ti
tokképpen őriztetett. Legmagasb körökön kívül csak 
válogatott hűségű magas hivatalnokok és gutgesinntek 
részesíbtettek benne. f . . ]

Ha tehát nem volt nyilvánosságra, vajon kire  volt
számítva?

Világos vala, hogy a szerző legjobb szerette volna 
röp ira tá t — ha kellő  helyen m egtette kellő hatását — 
mielőbb elfeledtetni.

Nem lehetett tehát nagyobb bűn, m int oly ellen
irat, oly polemizáló cáfolat, m ely ugyanazon magas kö
rökben figyelm et gerjeszteni, sőt botrányos zajt ütni, 
s a m iniszteri röpirat egész hatását tönkresilányítani 
vala alkalmas.

M árpedig éppen ilyen volt az Ein B lick au f den 
anonym en Rücklick, welcher fü r  einen vertrauten  
Kreis, in  verhältnissmässig wenigen Exem plaren im  
Monate October 1857 in  W ien erschien. Von einem  
Ungarn (London, 1859).

M inden sajátsága e könyvnek föltűnő s érdekger
jesztő volt. Első lá ttá ra  k itűn t, hogy az elü t azon ren 
des úttól, m elyen politikai alkalm i iratok keletkezni 
szoktak. Sárga borítéka, londoni cége az emigráció va
lam elyik tag jára  vivé vissza a szerzői gyanút. Elősza
va, am ennyiben a szerzőt sejUeté, kétértelm ű volt. Azt 
m ondá: szerző azok egyike, kik ha földi pályájokat 
nem  akarták  az akasztófán vagy valam ely oubliette-ben 
befejezni, hazájokból szökniök kelle. Ezt Széchenyi is 
h itte  elm ondhatni magáról. Ki tudja, mi sors éri 1849 
végén, ha 1848-ban tébolydába nem tem etkezik? S tíl
je, azon hanyag, azon arisztokratikus, francia s angol 
m ondatokkal tarkázott rokokó stíl, mely a negyvenes 
években divatozott, az arisztokráciái körökre u talt. Még 
triviális része is, holmi fiakerélcei s bécsi fajta  bon 
mot-i, e föltevést nem gyöngíték.

Tartalm a meglepő, sőt megdöbbentő avatottságot 
tanúsíto tt az utolsó évek történeteinek s korm ányza
tának titkaiban.

K ik Széchenyi m űveit ism erték, a Blick  első ol
dala elolvasta u tán  egész biztossággal mondák, hogy ő 
írta  és senki más! Ezen élcek; e hosszú periódusok, a 
közbevetett ezernyi incisumokkal e túláradó szellem; 
e gunyoros modor, m elyet helyenkint a pátosz magas
lata vált fel, m indez Széchenyit jellem zé — de a döb
lingi tébolyda m agányában tépelődő öreg gróf hon
nan tudhat ennyi adatot? M int később magas hivatal
nokoktól haliám , nem egy oly adat fordul elő e könyv
ben, m ely m iniszteri és helytartósági prezidiális titkot 
képezvén m egdöbbenté az illetőket. Később én gyanúsít- 
tattam  s ta rta ttam  azon közvetítőnek.' ki által Széche
nyi effélékről értesítte tett; pourtan t je n ’ai m erits cet 
honneur. Én felét sem tudtam  annak, am it Széchenyi 
tudott az adm inisztráció és korm ányzat titkaiból, visz - 
szaéléseiből s komikai baklövéseiből.

M ind e re jté ly  emelé a könyv érdekét. Hozzájárult 
azon körülm ény, hogy a könyv, m intha az égből hullt 
volna alá, egyszerre csak ott term ett fő-főurak íróasz
talán, magas rangú úrhölgyek budoárjában, anélkül 
hogy kom orna vagy szolga m egm ondhatta volna, hon
nan került. A könyv m ár hetek  óta el volt terjedve fő 
körökben, m időn léteiéről a könyvárusok értesültek, s 
példányokat rendeltek, m elyek nyolc forintig keltek.

A nyom tatás, kiadás, behozatal, szétosztogatás a 
grófnak nehány ezer forin tjába kerülhetett; de neki 
m egérte azt a pénzt, m ert nagy öröme telt benne.

ö  m aga ugyan rossz könyvnek, triviális, durva mo
dorú m unkának nevezé, de nem  kételkedett, hogy pz 
megtevé célzott hatását.

Sokaknak ma is úgy látszhatik, hogy azon munka 
nem volt a nagy Széchenyi Istvánhoz méltó. Igaz, 
hogy nem volt valam i méltóságos m odorban tarto tt s 
ennyiben megőszült állam férfihoz és bölcshez illő 
m unka.

Jellem zése azonban mégsem oly könnyű vagy egy
szerű. M indenesetre csak egyoldalúság volna azt ítélni 
róla, hogy Széchenyit lealázó s vele semmi szellemi ro
konságban nem  levő m ű volt!

Ki azt átlapozá, a legkülönneműbb benyomásokon 
m ent keresztül. H elyenkint magasztosan komoly a 
könyv hangulata, nemes érzelm ekre hevült, a jog

szentségétől á tha to tt vagy a hazát ért méltatlanságok 
fölött haragra gyúlt kebel nyilatkozik néhol, de még 
m érsékletre képesen. M ásutt elemezése a legapróbb vo
násokig szétszedte a Bach-korm ány tízévi munkálatát. 
Nem elégedett meg azzal, hogy a R ü c k lic k  pozitív ál
lításait szintén tényekkel cáfolja, hanem  a hivatalos 
hazugság és otrom baság azon érveit, mikkel Magyar- 
országot virágzónak, népét boldognak igyekezett föl
tün tetn i, gúnykacajt költő bohóc modorban kitréfálta; 
sokszor ízléstelen, drasztikus, pórias módon, de mégis 
rettentő  találón!

Ha semmi értéke nem le tt volna is, azon egy cél
zata teljesen sikerült: a nevetségesség bélyegét sütni 
a tízévi korm ányrendszer valam ennyi kiválóbb képvi
selőire. Némely kitételei (mint a Bach-huszárok) köz- 
használatba m entek át. Élcei egy-egy m agyarfaló fő-fő 
beam terre lem osdhatlanul ragadtak az illetőkön.

Egyébiránt a „sárga könyv“ előszavában úgy ta
lálom  jellem ezve azt, hogy abból láthatni, Széchenyi 
maga m ily helyesen ítélte  meg önművét.

A m ű állítólagos kiadója így szól az előszóban: 
„Midőn őt (a szerzőt) utolszor láttam , és ő hazája 

sorsa fölött a legkeserűbb könnyeket önté, e szavakat 
mondá nekem : Vegye ön e tarka aforizmákat, amint 
én lelki kínom ban és időnkénti rem ény szikráim közt 
papírra dobtam.

Am int az egész előttem  fekszik — m ondja tovább 
a kiadó — , azon helyekben is, mik előbb trivialisoknak 
látszottak előttem , a legm élyebb fájdalom  kifejezését 
látom: m ert a kétségbeeséssel határos fájdalom  szintúgy 
nyilatkozik bárgyú tréfában, m int keserű panaszban.“ 

íme, ez l'egtalálóbb jellemzése a híres munkának. 
Valam int a hű  tükre  szerzője kedélyállapotának. Ke
letkezésének m ódja önmagából nyilatkozik. Az nem 
egységes könyv, hanem  egyes naplólovelek; egy ke
délybeteg kétségbeesésének és haragjának kiáradása, 
am int azt napról napra m agának följegyzé; aforiszti- 
kus. össze nem függő; szeszélyes, szellemdús és élces; 
szomorú és unalm as, mély elm éjű és selejtes; arisztok
ratikus és plebejus; cszélyesen szám ított és megfonto-

messég m egfékezésére“. A naplójával sokszor kortanúskodó 
Kérész lesi József a „gátakat el szaggató árvíz“ mellett a ha
mar elalvó „pozdorja tűznek“ is „látó“ tanúja volt: „Tele volt 
Buda és Pest horvát katonákkal, a magyar urak olyanok vol
tak, mipt a kiknek az orr*k vére foly, a pompázás alább szál
lott, a paszománt fekete szőrzsinórrá vá'l.ozott . . . a nagy ka
lapok helyreállottak, a pompás magyar köntösök helyett ’só
iéin kaputokba öltöztek. Ilyen ám a magyar! Minden buzgó- 
sága hasonlít a pozdorja tűzhöz, mely először ropogva ég,
, zután pedig hamar elalszik és unalmas füstöt hagy maga 
után.“

A rendek a fellángolt patriotizmusukban az országgyűlést 
határozatilag magyar nyelven és magyar öltözetben kezdték 
s kívánták folytatni, de Decsy Sámuelben is nagy volt a 
kétség, amikor Bécsben — éppen Becsben volt akkor, 1790-ben 
erős ’ .tűzhelye“ a magyar nemzeti nyelv és szellem könyv
es újságbeli lobogásának —. a „hamvából feltámadott ma
gyar nyelv“ F énikszének  napvilágra kerülése révén nyilvá
nosan is kifejezte baljós elöérzeteit: „Tudva vagyon ugyan 
előttem a nemzetnek anyai nyelvéhez való mostani forró buz- 
gósága. De én keveset bízom annak állandóságához és hogy 
gondolatomat kimondjam, hasonlónak tartom azt a száraz 
csipkebokorhoz, mely meggyujtatrán, hirtelen lángot vet, na
gyot pattan és egy szempillantás alatt hamuvá leszen. Nem  
nemzeti nyelvünkhöz való igaz hajlandóságunk, hanem nem
zeti szabadságainknak elvesztésétől való félelmünk indította 
bennünk azt a forróságot és mihelyt amazokat erős funda
mentumra állíthatjuk, mindjárt el fogunk nyelvünkről felejt
kezni, a magyar köntöseinket lehányjuk testünkről, ismét ide
gen bőrbe öltözünk, idegen életnek módját fogjuk követni, 
becsülni, magunkat pedig megutálni. Sőt még mostan is, a 
midőn szíveinken esett sebhelyeket jól érezzük, nem egyfor
ma indulattal vagyunk nemzeti nyelvünkhöz, még most is in
kább ragaszkodunk egy megholt nyelvhez, mint a magunké
hoz, még most is jobban szorgalmatoskodunk annak, mint 
magunkénak megmaradásáért, mintha ugyanattól függene tes
ti s 'lelki boldogságunk.“

Ügy történt, ahogy Decsy Sámuel jövendölte. A toscanai

kormányzásból trónra emelkedett új uralkodó nem engedte 
a hatalmát korlátozni Magyarországon sem, s tiszteletben tart
va József vallási és jobbágyrendeletét, egyebekben a József 
előtti „fundamentumra“ helyezte vissza a viszonyokat: „II. Lá
pot nem engedte felségjogait csorbittatni s nem akart más 
hitlevelet elfogadni, mint a m elyet III. Károly és Mária Te
rézia kiállított . . .  A rendek a külső szövetségestől elhagyatva, 
belső ellenségektől fenyegetve, akik a király szövetségesei vol
tak . .. gyengeségük tudatára jutottak. Világosan látták, hogy a 
király erősebb. E pillanattól kezdve az országgyűlés küzdelem  
nélkül egymás u:án mond le nagy követeléseiről s örül, hogy 
a status quo-t fenntarthatta.“ Az erősebb király a rendek kí
vánságára Budán tartott országgyűlést, a nádori méltóságot is 
„helyreállította“, meg is koronáztatta magát, de mindezt úgy 
\ ■ tv végbe a gyűlés őszi szakaszában, hogy Magyarország ná
dorává a kisebbik fiát, Sándor Lipótot nevezte ki, a koro
názást a rendek kívánsága ellenére Pozsonyban tartotta, nem  
Hildán, s mindezek folytán első ízben történt meg ekkor Po
zsonyban az, hogy a Habsburg király fejére Magyarország ná
doraként egy Habsburg főherceg tette a koronát, már-már úgy, 
mintha Habsburg-fiú koronázott volna Habsburg-apát Ma
gyarország királyává. S ha II. Lipót alig két évi uralkodás 
után, 1792. március 1-én hirtelen meghalt, ez csak annyi vál
tozást jelentett az ország életében, hogy a királyi széket a 
meghalt király elsöszülött fia, a trónörökös Ferenc foglalta el, 
aki a rendek óhaja szerint Budán koronáztatta meg magát, 
ahol a trónváltozás miatt összehívott kurta országgyűlés alatt 
budai színhellyel is megismétlődött az, hogy Habsburg főher
ceg tett Habsburg király fejére — ezúttal tesvéri kéz testvéri 
fejre — magyar koronát, a királyi és rendi hatalom viszonya 
pedig úgy alakult, hogy m ivel „a franczia forradalom az auszt
riai Ház hatalmi állását s a nemesség kiváltságait egyaránt 
fenyegette“, „Ferencz császár uralkodása kezdetén az érde
kek közössége hozta közelebb a nemzetet s az uralkodóházat“, 
miután Lipót alatt már megvalósult az a fundamentumos
rendi érdek, hogy „az 1790-ki törvények fentartották összes 
gazdasági s közjogi kiváltságait“ a nemességnek. A Habsbur
gok felvilágosult-reformos korszakát Ferenc trónralépése zár
ta le végképp — az majd csak a 43 évig tartó uralkodás révén 
következik be, hogy Széchenyiék igazi-nemzeti reformmozgal
ma ugyanennek az uralkodónak az utolsó idejében kezdi meg
rendíteni az egész rendi világot —, mert Ferenccel mereve
dett vissza végképp a királyi és rendi hatalom a „reakezió 
szellemébe“: „A magyar királyság 1792-ben megszűnik a ha

ladás előmozdítója lenni. Ferencz idejében a királyság irtóz
ni kezd minden reformtól s a reakezió szelleme szállja meg 
s most teljes az összhang a rendek s a királyság között . . .  a 
királyság, II. József után, mikor lemondott a reformáló sze
reperői, a Jegkonzervativebb hatalom lett, s ép úgy idegen
kedett a fennálló jogrend megbolygatásától, mint a nemes
ség  ̂ maga, különösen mikor látta, hogy a forradalmi mozgal
mak ellen folytatott küzdelmeiben nincs megbízhatóbb szö
vetsége a kiváltságos osztályoknál.“

A rendiség azonosságtévesztése József reformrend Szerénák 
bukásával vált a legmegtévesztőbb jelenséggé. Nemesség és 
nemzet, rendi érdek és nemzeti érdek azonosítása az egész szá
zad folyamán — Rákóczi bukása óta — valójában a nemzeti 
fejlődés legfőbb belső akadálya volt, s bizonyos egybeesést a 
két érdek csak abban mutatott, hogy a külső nemzetellenes 
tényezővel, a királyi hatalommal szemben az ország önálló
ságának. a „nemzet“ alkotmányának a védelme akkor is ma
gában foglalt nemzeti érdeket, ha az alkotmány és az önálló 
lét lényegileg a rendi kiváltságrendszernek, a nemzeti létre 
nézve „káros és sáros“ privilégiumoknak a védelmét és fenn
tartását jelentette. József fellépésével a téves azonosság je
lensége tovább „komplikálódott“. Az uralkodó a reformjaival 
főképpen a rendiséget támadta meg, de minthogy ugyanakkor 
„megtámadta“ a rendiséggel szorosan egybefonódott-„egybe- 
szűkült“ alkotmányt is, és általában egész reformáló „rende
leti“ kormányzása nélkülözte a „nemzeti szempontot“, sőt 
ha volt „nemzeti jegy“ benne, az inkább a beolvasztó-nem- 
zetietlenitő törekvés „jegye“ volt, a nemesség az egész üd
vös, társadalmilag legégetőbben szükségszerű reformrendszer
rel teljes nemzeti ,,mezben“-„köntösben“ szegülhetett szembe: 
díszmagyarban, kardosán, már-már valóságos tüzként felgyújt
va az egész reformrendszert a lángoló hazafiasság, a lobogó 
nemzeti ügy nevében és képében. A „hazafias-nemzeti küz
delem“ valóságos rendi tartalma azonban hetek-hónapok alatt 
úgv vált láthatóvá, mint a pozdorjatűz után a hamu: a ren
diség, mihelyt visszaállították a József előtti „karba“-„status- 
ba“ a rendi-alkotmányos viszonyokat, „meg volt nyugodva“, 
és végül a „legkonzervatívabb“ szellemű királyi hatalomnak 
lett a megbízható szövetségese, teljes érdekközösségben és 
összhangban azzal. Mindebből sokszoros „kára“ származott a 
nemzeti fejlődés ügyének: a „hazafias nemesség“ nem küzd a 
nemzet igazi érdekeiért, kiváltságai jóvoltából nem is áldoz 
a nemzetért semmit, nem visel közterheket, véd egy alkot-
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la tian  — szóval m inden oldalon más jellem ű. De alap
eszm éje — gyűlölet a szisztém a és unnak látszólagos 
képviselői ellen  —, ezen vörös fonal húzódik á t az 
■egészen, s ta r tja  össze a laza leveleket.

Mily gyakran  — zord téli estéken —, ha egyedül 
valék vele, olvasgatott föl beiőie egyes reszieteke; — 
előszeretettel a kom oly helyeket —, monoton, m élabús 
hangon, érezve m inden szót, m elyet irt, s fölhevülve 
új meg új haragra  az erőszak és gúny azon fene müvei 
fölött, m ik hazáját m eggyaiázák s leigázva tárták , míg 
végre, fe jé t könyökeire dúleszíve s fájdalm as gondola
tokba m erülve elhallgatott.

Szívre ható jelenet volt ilyenkor azon nagy férfiút, 
k it kora az ész em berének gúnyolt, s szívtelennek h itt 
vala, így látn i érzelm einek, a hazaszeretet tú luralm á- 
nak gyászos áldozataképpen!

De m int mondám, sok örömet s vigaszt is m erített 
ö  e könyvből; sokszor tréfálva mondogató: „ez egy 
komisz goromba m unka, semmi noblesse nincs benne, 
semm i A nstand — hanem  mégis szeretném  tudni, ki 
írta? Paprikás dolgok is vannak itt-o tt.“ S ilyenkor na
gyokat nevetett; s bizonnyal m indenki szívéből neve
te tt vele.

M áskor ism ét más oldalról fogta föl a dolgot „Si
lány könyv biz az! — úgymond. — Hanem tudja-e Ön 
a M argit-sziget keletkezésének történetét? Régi hagyo
m ány szerint a D una vize hajdan ott is folyt; azonban 
egy ízben zátonyra k erü lt egy dög, s ott m aradt; las
sanként a dögben m egakadt az iszap, faágak, szóval, 
mi az á rra l odaúszott; a halm az m ind nagyobb lön, míg 
végre azon pompás szigetté nőtte ki magát! Ilyen dög 
ez a Bl'ick is! Ki tud ja, mi válhatik  még belőle?“

Nem volt-e ném ileg igaza? H abár a hasonlat kissé 
m erész volt.

Míg azonban e könyvén írogatott, más téren  is
ny ilván ítá  a közúgyekben való élénk részvéteiét.

Különösen m időn a m agyar keleti vaspálya tervezete, 
m ely m int több m ágnásaink által buzgón fölkaroltatott, 
úgy őneki is nagyon szívén feküdt. [ . . . ]  Széchenyi 
egy a Pesti Napló által közzétett, de a P. N. e számá
vá! rendőrileg lefoglalt s így ism eretlen m aradt leve
le t in tézett ez ügyben gróf Zichy Edmundhoz: mely
ben ezt erélyes és buzgalm as ellenállásra hívja föl, m i
hez azonban e nagy hazafinak sem volt elég ereje.

E levél így szól:

M éltóságós gróf Zichy Edm und úrnak.

Ober-Döbling, okt. 14-én
Szíves barátom ! N oha m inden közrebocsátott m a

gyar „nyom tatvány t“ járatok, m iszerint — ha nem is 
olvashatom  m indnyájá t — félholt m int vagyok, mégis 
tegyek jelen körülm ényeink között nem zetünk tek in 
tetében legalább valam i kicsit — noha m int mondom, 
e  keveset tenn i kötelességem nek tartom  —, mégis le
gyél meggyőződve: igen jólesett görcsbe vont kedé
lyem nek, hogy Te ígéreted szerint ma kezeimhez ju t
tattad , m ert én még nem  bírom Bolond M iska 1859-diki 
naptárá-t. Te, lelkes jóltevőm, ki mióta halálra  sebzett 
szívem  elvérzett, oly gyakran kerestél fel, s m indent 
elkövettél, m iszerint új rem ényt csepegtess bús tel
kembe; és irányom ban ú jra  bebizonyítád, m ennyire va
ló az, hogy az őszinte b a rá t zordon időkben tűn ik  elé 
és fénylik  leginkább.

Ami volt, nem ugyan éppen azon szabályok sze
rin t, de m ás form ákban a világban vajm i sokszor ismét 
eléáll. Az összetört közönséges üveg egybe nem tapaszt
ható többé, az igaz, s ilyesm it a félig okos sem kísért 
m e g . . . ám de a ronda üvegtöredék nem  enyészik el, 
de ism ét egybeolvasztható, és kitisztítva kristálykorsó 
lehet belőle, m ely a bornak fejedelm ével, az aranyszí
n ű  tokajival telik, m időn a törött palackban tán  egye
dül csak ecetnek induló ízetlen nedű pangott. Nemde?

Szintígy hajdankorban cím szerinti udvari bolon
dok m ondtak fejedelm eknek ném i igazságokat, m ilye
neket m ondani okos em berfia sohasem m erészlett vol
na; és így gyakran m egtörtént, hogy a főurak a leg
jobb tanácsot — m ert hiszen „a való leplegtelen ki
m ondása“ m indig legjobb tanács — nem az eszesek
től, de a bolondoktól nyerték.

mánvt, m elynek védelm e az ország önállóságára nézve nem  
„ho£“ annyi hasznot, mint amennyi kárt társadalmilag okoz, 
és mindezt úgV teszi, mintha egyedül ő képviselné a nemzeti 
lét életbevágó, alapvető érdekeit. S a drágán paszomántozott 
posztó legvisszásabb fonákjaként ez a kár attól a legnagyobb, 
hogy amikor a nemzet a legüdvösebb „európai áramlattal jut 
érintkezésbe-1 a királyi hatalom jóvoltából, a nemesség éppen 
az ellen lép fel „legduzzadóbb patriotizmussal“ a „nemzet vé
delm ezőjeként“.

A visszaszerzett alkotmányosság olyan büszkén-nemzeti hi
vatkozási alap a rendiség életében, mintha már-már honfog
laló tettet vittek volna végbe — miután Lipót „szentesítette 
azokat a magyar törvényeket, amelyek kimondták, hogy a 
magyar szent korona országai (tehát Erdély, Horvátország, a 
határőrvidék, minden együtt) különálló testet alkotnak a bi
rodalmon belül, és nem kormányozhatok más országok pél
dája szerint“ —, de a századdal később vizsgálódó utód — 
aki „Borsodmegye tanácskozó termében“ még egy század múl
tán is ott láthatta II. József arcképét — annyiszor fordítot
ta a fonák látszatról valóságos színére a nemesi-nemzeti hi
valkodás posztóját, ahány vetületben nézte a József utáni ha- 
rnfiás diadal fénylobogását: „az 1790-iki refojmálónak nevezett 
< rszággyűlésről“ azt állította, hogy azon a gyűlésen „erőseb
ben uralkodott a rendi reakezió szelleme bármely elődjénél“, 
a a hosszú diétán ism ét bebizonyosodott, hogy az országgyűlés 
„a rendi jogok védelm ének egyik leghathatósabb eszköze“, és 
egyáltalán „az 1790/l-iki országgyűlés rendszeres munkálatai 
is azt bizonyítják, hogy a rendi társadalom nem bír kiem el
kedni megszokott eszmeköréből“: bár a gyűlés „eleinte nagy 
igenyekkel lép föl s Magyarországot önálló s független or- 
zágnak nyilvánítja“, amiről törvénycikket is alkot, a tör

vénycikknek éppúgy „nincs értéke“ most, miként azelőtt sem  
volt, amikor „királyi hitlevelek, törvények az ország függet
lenségét ismételten hangoztatták“, ám „minden ilyen tartal
mú törvény megalkotása után nagyobb függésbe jutott az or- 
-szág“; ezúttal is ez történt: „Az 1790—1. évi X. törvényezikk 
után fokozódik a bécsi kormány befolyása Magyarországon.“

„így ért véget, mint sok egyéb a magyar országgyűlése
ken, a nagy zajjal kezdett mozgalom“, fejezte be Grünwald a 
rendi és nemzeti érdek valós viszonyának országgyűlési ve- 
tftletrajzát, de a rajzolt kép azáltal lett teljes, ahogy az or
szággyűlési „ábra“ m ellett a rendiség másik „sarkalatossá
gát“, az alkotmányt is újabb és újabb vonásokkal rajzolta 
meg. Noha „formailag sikerült Magyarország különállását meg

Ezen különös cím szerinti h ivatal azonban m eg
szűnt, de ím más form ákban ism ét előáll, m ert hiszen 
Miska, hogy m asokat nem  említsek, oly igazságokat 
mond, m elyek okos em bernek, feltéve, hogy szív is do
bog keblében, egy kevés erény is lakik benne, és ki 
m agat „Istennek“ nem  tartja , legnagyobb hasznára és 
végképp üdvére szolgálhatnak. S ad ja  és engedje így 
a M indenható!

E soroknak azonban nem egyedül az a célja, lelkes 
barátom , hogy irán tam i hajlam odért elrebegjem  hálá
mat. Nem, de engem valam i erősen gyötör, mi Téged 
illet.

Szabad-e hozzád őszintén, m inden visszatartás nél
kül szolanom? Ha igán . .  .? Akkor olvasd e sorokat vé
gig, ha nem, ám tépd el.

Te becsület dolgában m indenkoron igen kényes, 
sőt csiklandós voltál. Erről nem kételkedik senki. Ma
gam nak is volt szerencsém ezt tapasztalni. Emlékezel, 
m ikor Pesten egy kaszinói ülés u tán  hazakísértél, és 
valam i m egjegyzésem ért párbajra szólítál fel? Valóban, 
ha e tekintetben a rigorosumokat karddal, pisztollyal 
előlegesen ki nem állom, nem tehettem  volna k ibékü
lésre első lépést — ámde, m iután m indenki tudta, hogy 
árnyékom tul egykönnyen meg nem ijedek, nemcsak 
nem vonakodtam  ilyest tenni, sőt kézfogás u tán  becsü- 
letféltékenységedért még nagyon meg is szere tte lek . . . 
egy azonban mód nélkül bökdöste é rze lm im et. . .  hogy 
Te azon időben, ki kell mondanom a szót, igen gyenge 
hazafi, de annál erősb kor hely voltál! Ugye igaz?

Azóta sok idő, több m int harm inc év pergett le, én 
kettétörtem . Te azonban m indinkább kiléptél a cselek
vés, az alkotás, a terem tés mezejére.

És én — am ennyiben még örülni tudnék  — kim ond- 
hatlan  élvezetbei tapasztaltam , hogy Te nemcsak sze
rencsés, de boldog is tudsz és akarsz is lenni, m ert u - 
gyan van-e más boldogság e földön, m int szolgálni a 
hont, m unkálni hazánk fiait, és ezáltal előmozdítani az 
emberiség végcélját?

Élvezettel tapasztaltam , hogy — körülm ényeink da
cára — mégis vidorabb, szerencsésb, boldogabb vagy, 
m int voltál a lefolyt időkben; és vajon miént? Tudod? 
M ert azelőtt élvezet volt legfőbb célod, most azonban 
alkotás, terem tés!

A here szánakozásra méltó. Irigységet egyedül a 
dolgos m éh gerjeszthet! K inek dolga nincs, annak kín 
az élet — és talpraesetten  m ondja a magyar, hogy csak 
az örvendhet, akinek jó a dolga! A dolce far niente 
sohasem volt az igazi m agyarnak ínye szerint, m ert 
ezen m ulatság!? valam int egyeseket zsibbaszt, úgy ok
vetlen gyilkol egész nem zeteket is . . .  Te azonban ez 
idő szerint is tud tál dolgot találni, m ely a hazára néz
ve kim ondhatlan nagy érdekű.

S most azt hallom — keserű érzéssel —, hogy azon 
mezőt, m elyen oly tevékeny valál, oda akarod hagyni.

Én m indig aggódtam a Ferenc József (keleti) vas
pálya  tekintetében, m elynek tulajdonképp Te vagy 
nemzője, ápolója, nevelője — m ert hiszen a simmeringi 
csudaútnak, mely M inotauruszt hozza em lékezetünk
be, sokféle áldozat kell. És most el akarnád hagyni 
gyerm ekedet?

Hogy Neked, Apponyinak, Festeticsnek W aldstein- 
nak ■. . Nektek, M agyaroknak — kik ezen ügynek élén 
álltok — súlyos feladástok s vajm i tövises helyzetetek 
van, azt m indig gyanítottam , sőt nyilvánosan tudtam , 
m ert hiszen habár m indenben, pénzben sohasem volt 
gazdag a magyar, s m ost még kevésbé az, m int vala 
bárm ikor, midőn mai nap a fél sőt az egész világ, 
m in t „Bolond M iska“, pag. 4 az írókra vonatkozólag 
vajm i bölcsen m ondja: „inkább az aranyfüzér, m int a 
hervadhatlan  babér“ u tán  vágyik.

Ámde kérdem, m indig vagy csak sokáig is fog-e 
ezen „rossz bűzű“ nyavalya az emberiségen zsarnokos
kodni?

Én nem  hihetem , nem hiszem, m ert noha m inden 
legkisebb vagyon nélkül élni a világon nem nagy é l
vezet, sőt nem ritkán  nem egyéb, m int nyom orult ten- 
gés, azért bizony azon em beri osztály sem irigyelésre 
méltó legtávolabbról is, m elynek pénzen kívül semm i
je sincs és mely mégis mindig egyedül pénz u tán  szom
jazik — és tör. i

oltalmaznia, azért a rendi alkotmány természetéből szükség
kép keletkező kártékony hatás nem maradhatott el nálunk 
sem“, írta, s miután kártékony hatásként már egyszer meg
mutatta azt, hogy ez az alkotmány egyfelől a nemességnek 
a közterhekhez való „nem járulását“ biztosította, másik felől 
pedig „a nemzeti élet fő ágait kiszolgáltatta az idegen, az or
szág beolvasztására törekvő fejedelm eknek“, a továbbiakban 
passzusok egész sorában mutatta meg a rendi érdek és nem
zeti érdek azonosíthatatlanságát, sőt ellentétességét az alkot
mányjogok szűk keretei között: „A rendi alkotmány nem volt 
képes megvédeni az ország gazdasági önállóságát .A rendi al
kotmány fönnállóit s Magyarország ezen egész korszak alatt 
gyarmata volt A usztrián ak ... A rendi alkotmány nem védte 
meg á nemzetiséget. Fennállott, s mégis bekövetkezett a ma
gyarság példátlan elnemzetietlenedése. A magyar közjog for
mái között majdnem megsemmisült a nemzet egyénisége. .. 
kétségtelen, hogy a rendi alkotmány nem volt képes a m a
gyarság önálló politikai s nemzeti életének biztosítására s azért 
a ki a rendi alkotmányt védte, még nem biztosította a nem
zet egyéniségének épségét s fenmaradását. Az önálló nemzeti 
élet szimbóluma volt inkább, mint valóság. Semmi sem bizo
nyítja ezt jobban, mint fennállása. Ha a királyság politikai 
hatalmának komoly akadálya lett volna, nem tűri s megdön
tötte volna . . .  A rendiség az alkotmány szűk és üres formáit 
ebben a korszakban nem tudja megtölteni politikai és nem
zeti tartalommal. . .  a nemzeti érdekek megvalósítása a rendi 
alkotmány alapelveivel s intézménveivel lehetetlen“ . . .

•
A korona éppúgy mint az alkotmány „inkább szimbólu

ma“ Magyarország önállóságának, függetlenségének, s a magyar 
rendi társadalom él abban az „álomban“, hogy Magyarország 
Európa legszabadabb országa. „A ki ismeri a nemzetek életét, 
az tudja, hogy mindig az izgatja fel őket és sodorja a küz
delembe, a mit magokra nézve életbevágó érdeknek tartanak 
— mondja a nemzeti léthelyzet tágabb fejtegetéseként egyik 
helyen a kalauzunk. — íg y  tesznek magokról bizonyságot 
egész öntudatlanul a történelemben s így tudjuk meg, mik 
voltak törekvéseik s, eszm ényeik.“ Azután egy másik helyen  
bekeríti a gondolatkörbe azt a rendi-nemesi „nemzetet.“, amely 
képtelen a nagy nemzeti ideál szolgálására, „a közérdek meg- 
\alósitására a nemzeti élet minden ágában“: „Egyesek, osztá
lyok, a kik nem a közérdek megvalósítására törekedtek, ha
nem csupán a hatalmi vagy osztályérdeket tartották szem előtt, 
képtelenek voltak e nagy czél elérésére s ha sikerült is félre

M indennek m egjön az ideje. Erről m int ma áll Kasz- 
sziopeia csillagzata, nem  kételkedhetni. És ím, ezen 
időt be kiéli tudni várni!

Ha m ost a m agyar oly helyben áll, mely a becsü
lettel, lelkiism eretével és a haza érdekével nem ellen
kezik — bárm ily erősen piszkolják is azt be gúnnyal, 
tajtékkal, tu rhával —, attól önkényt csakugyan le ne 
lépjen. M ert csak az, ki tűrni, szenvedni tud a hazáért, 
az érdem li meg a hazafiság vajm i tövises, de annál di
csőbb koszorúját.

Ki helyén áll, annak m indig m arad lehetősége „ ide
jét jó ra  fo rd ítan i“ : ki viszont elfordul, az dipiomatice 
megöli magát, és ki ilyet művel, azt még Isten se — 
ki életbe h ítta  a m ár rothadni kezdő Lázárust — tá 
m aszthatja fel többé.

Ha meg nem választanak, ha kilöknek, ez más sat. 
sat.; ki vagyonát elvesztette, az még visszanyerheti 
a z t . .  . m időn az elajándékozott kincs örökre kicsúszott 
markodból!

Nagyobb dicséretet nem halm ozhatni magyarra m int 
ha azt m ondják róla, hogy em berül ki tudja állni a 
sarat. Ezt tudod, nemde, barátom?

Már kérdem, vajon azon sarat kell-e ezen szólás
mód által érteni, m ely hazánkban oly bőven van — es 
mely az em bernek anyagrészét oly erősen zsibbaszt - 
ja . . .? Dehogy azt, korántsem , m ert, hol sok a sár, ott 
pótlásul sok búza is terem , és könnyen meghíznak a 
lakosok . . . midőn ott, hol a sok kő m ia tt . . .  könnyű 
jó u takat rakni, inkább csak zab terem, és rendsze
rin t vajm i vékonyak a földiek.

Azon sarat kiállni, m elyet a dolgok mélyébe nem 
látó indulatos hazafi hány hazafira, barát dob bará t
ra, rokon h a jt rokonra, és mely mindennap, m inden 
alkalomm al és ezer árnyéklatban érint és lemoslékol 
. . .  és m ely a ltegsziiárdabb kedélyűt is annyira lábai
ról lesújtja , m iképp m inden pillanatban kidűlni kész, 
de mégsem dűl, sőt hosszú évek során mindig fennáll.

Ki erre képes, csak az érdem li meg hazafiainak kö
szönetét, ta p s á t . . .

És én tőled, lelkes Barátom, nem várok keveseb
bet!

Isten tartson! Légy ezentúl is Jóakaróm — és ne 
felejtsed, hogy nyom orú helyzetem ben eddigelé Te áll
tái néhány hű rokonim mal lelki orvosim élén.

Igaz híved 
Gróf Széchenyi István

(Folytatjuk)

Jegyzetek

„sárga kö n y v“ — a borítójáról így emlegetett Blick, Széchenyi 
válaszirata
„Verstärkter Reichsrath“ —  kibővített birodalmi tanács 
attikai só — finom elmésség 
gutgesinnt — „jó érzületű“: kormányhű
Fin B lick a u f den anonym en R ü c k b lic k . . .  — Ez a munka 
teljes címe magyarul: Kgy pillantás azon névtelen visszapil
lantásra, m ely  egy bizalmas kör számára aránylag kevés pél
dányban je len t m eg Bécsben, 1857-i októberben. (Kecskeméthy 
jegyzete)
oubliette  — föld alatti börtön 
bon m ot-i — szellemes mondásai 
incisum  — közbeszúrás 
prezidiális — elnöki
pourtant je  n ’ai m erité cet honneur — mégsem érdemeltem  
e dicsőséget
beam ier — hivatalnok 
noblesse — nemesség 
A nstand  — távolságtartás 
rigorosum  — szigorlat, vizsga 
dolce far nievJc — édes semmittevés
sim m eringi csodaút — a bécs-trieszti vasúti összeköttetés ez 
utolsó hegyi szakasza nagy amyagi áldozatokkal ekkor került 
közel a befejezéshez 
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vezetni a kortársakat, a történelmet nem csalhatták meg so
ha, mert nagy szavaik elhangzottak s a történelem csak cselekvé
sük következményeit látja, melyeket mint egy súlyos, sorvasztó 
betegséget hagytak az utódokra.“ Egy harmadik helyen az 
egész vizsgálatul vett korszak már-már egészen tétlen „cse
lekvéseit“ állítja a „megcsalhatatlan“ történelem színe elé: 
„Ha történelmünk eseményein, az 1711-től 1825-ig terjedő kor
szakban végig tekintünk, nem látunk sehol valamely komoly 
küzdelmet az ország alkotmányának védelmében. A rendi ér
dekek megsértésének esetein kívül, mint II. József uralko
dásának vége felé, nem is látunk erősebb izgalmat sem s a 
megyék ép úgy, mint az országgyűlés jobbágyi hódolattal, fiúi 
szeretettel hajolnak meg a király előtt s nem látni ellensze
gülést, lázongást sehol s e m ..  . Pedig elég ok volna az ellen
szegülésre, sőt a fegyveres fölkelésre is. Az ország évről-év- 
re nagyobb függésbe jut Ausztriától, idegen kormány intézi 
ügyei t . . .  gazdasági érdekeit sértik s gyarmattá sülyed, nem
zetiségét orozva m egtám adják. . .  a magasabb politikai érdekek 
intézéséből teljesen kizárják“ . . .

Az erősebb izgalom és mozgalom cselekvési szinterét is úgy 
hagyta oda, mint. ahol a nemzeti hullám rendi buborék lett: 
„Mert az egész mozgalomnak, mely 1790-ben oly magas hul
lámokat vetett, nem volt nemzeti tartalma s csupán a rendi 
szellem visszahatása volt az újkori állam szervezésének e  kí
sérlete ellen. E mozgalom nem is lehetett nemzeti, mert a 
társadalom nem ismerte már a nemzeti érzületet, elhidegedett, 
elidegenedett saját nem zetiségétől. . .  A nemzeti jellem külső
ségeit, mint a ruházatot, a tüntetés eszközéül használták fel 
s százezreket költöttek rájok; de a mire szüksége volt a nem
zetnek, arra nem áldozott senki, a tudós társaságra szükséges 
évi hatezer forintot az egész ország nem képes előteremteni 
s az irodalom tengődik a magyar közönség részvétlensége 
miatt. Nemzeti érzület, mely a nemesebb lelkeket akkor is 
hevítette, nem lüktetett az országgyűlésen.“

Az országgyűlésen a nemzeti küzdelem, a „fegyveres föl
kelés“ a díszkard felkötéséig buzdult A „nemzeti jellem kül
sőségeit“ a fennebbi sorokban megelőző három pont azonban 
már olyan „tükösnek“ tekinthető a , ruhabeli enthusiasmus“ 
tükrös díszítésű hátán, mint ami onnan kiemelt szövegként 
mutatja az országgyűlésen kívüli igazi nemzeti mozgalom in
dulását és folyását a nyelvi-irodalmi s népösztöni háttérben: 
„ez öntudatos nemzeti törekvést nehány befolyás és tekintély 
nélküli iró, az öntudatlan, ösztönszerú ragaszkodást a nem
zet műveletlen elemei képviselték“ . . .



JEAN-YVES CALVEZ SJ JEAN-YVES CALVEZ SJ az Etudes-nek, a francia jezsuiták kulturális folyóiratá
nak a főszerkesztője. Világhírű marxizmus-szakértő. Művei magyar fordításban a 
Mérleg című íalyóiratban jeleatek meg.

,/g- ® I  o  • &  r r  •M ilyen jovoje van 
a marxizmusnak?

Nem  értek  egyet Lucien Séve-ve l1, aki 
ezt m ondja: „Amikor egy szocialiamus
m eghal, a m ásik m ár születőiéiben van .“ 
Nem lehet egyszerűen kijelenteni: meg
h a lt  a kom munizm us, éljen a kom m uniz
m us; m intha m indannak, ami ezen a né
ven k ialakult — a Szovjetuniónak, a 
„létező szocializm usnak“ és a hatására 
lé tre jö tt nyugati párttanoknak — sem 
mi közü sem lett volna az igazi kom m u
nizmushoz. A létező szocializmusnak na
gyon is sok köze van az igazi kom m u
nizmushoz, különben ez a kifejezés az 
igazságosságnak csupán igen homályos 
eszm ényképét jelentené. Sőt, a létező 
szocializmusnak köze van M arx  legere
detibb gondolatához is, am ire később 
visszatérek.

A zt sem állíthatjuk : a m arxizm us és 
M arx h a lo t t . . .  M arx élete végén védel
m ébe vette  Hegelt azokkal szemben, a- 
k ik  nem  láttak  benne mást, m int egy 
„döglött k u ty á t“. Ugyanígy én is szíve
sen m egvédeném  Marxot. M indenesetre 
cikkem  m ásodik felében rám utatok  gon
dolatainak azokra az elemeire, m elyek 
értékállók a m arx ista  hagyom ány köve
tői számára. Igyekszem ezeknek az ele
m eknek az érvényességét (sőt azokét is, 
am elyeknek m aguk a m arxisták is ke
vés figyelm et szentelnek) — a nem 
m arx ista  gondolkodók szám ára is meg
erősíteni.

Az 1989-es év esem énye annak a po
litikai rendszernek a m egszűnte volt, a- 
m efyet elsősorban a kom m unista párt 
egyeduralm a (vagy „vezető szerepe“) 
jellem zett az állam on és társadalm on 
belül egyaránt. Ez a monopólium a jog 
kisajátítása  volt, ami ném iképp a dolgok 
term észetéből fakadt, és nem  pusztán a 
hatalom  tényleges megszerzéséből adó
dott. Az erre érvényes elm élet a követ
kezőképpen határozta meg a „dolgok 
term észetét“ : a kom m unista p á rt élcsa
pata a proletariátusnak; ez utóbbi pedig 
a történeti osztályokkal szemben kivéte
les helyzetben lévő társadalm i osztály; 
felkelésével képes m egszüntetni m in
denfajta társadalm i megosztást; elsőként 
képvisel olyan új em beriséget, amely 
végre m entes a kizsákm ányolástól és az 
annak következm ényeként fellépő k ü 
lönféle elidegenedésektől.

Az idővel m egingott kulcsmeggyőző
dések

Akik a 7(Les évek végén és a 80-as 
évek elején a kom m unista ideológia kép
viselőivel' találkoztak, egyfajta fejlődési 
figyelhettek meg2. A korábban uralkodó 
„történelm i m aterializm us“, vagy egy

politikus m ondta nekem  m ár 1986-ban, 
hogy nem tud ja  elfogadni a kom m unista 
p á rt egyeduralm át az államon belül. Sőt, 
arra a m egállapításra ju to tt, hogy ez el
lenkezik az ország alkotm ányában meg
fogalm azott em beri jogokkal. Em beri jo
gok: ez a kifejezés i t t  főképpen az alap
vető egyenlőségre utal; vagyis nincsenek 
m ásoknál egyenlőbb emberek; nincsenek 
olyanok, akiknek term észetük alapján 
feltétlen joguk van arra, hogy m ásokat 
vezessenek. Egy párt intézm ényes vagy 
alkotm ányos egyeduralm a nem  ta rth a to tt 
tovább. A forradalom  első időszakára 
gondolva a beszélgetőtársam  úgy ítélte, 
egy „átm eneti d ik ta tú rá t“, de csak eny- 
nvít, még tudna igazolni, ha az kritikus 
helyzetet oldana meg — minit ahogy azt 
az ókori római köztársaságban gyakorol
ták.

M arx a kommunizmus e klasszikus té 
teleinek atyja?

Csak Lenintől vagy Engels tői szárm a
zott volna mindaz, am it m egkérdőjelez
tek, valam int 1989-ben végérvényesen 
fel is adtak, és M arxnak semmi köze 
sem lett volna mindehhez? Az igaz, hogy 
az új típusú — es a hivatásosan forra
dalm i — p á rt eszméje jellegzetesen le
nini gondolat. Az is igaz, hogy Engels 
M arx élete vége felé, amikor gyakorla
tilag kezdett a helyébe lépni, a m arxiz
m ust visszaterelte az egyáltalán nem 
dialektikus, társadalom tiörténetileg szi
gorúan determ inista, klasszikus m ate
rializm us medrébe. M indezt m egtette 
néhány olyan gyakran felhasznált idézet 
ellenére, am elyek a meghatározó ténye
zők és az azok társadalm i kölcsönhatá

Az 1989-es fordulat

Óvakodnunk kell attól, hogy a kom 
m unizm us összeomlásának tényé t á lta 
lánosítsuk. Ázsiában nem esett ennyire 
vissza. Európában, Latin-A m erikában és 
A frikában  azonban, m anapság határo
zottan  beszélhetünk a kom munizm us 
hanyatlásáról. K ivételt képez K uba — 
vajon meddig? — azon egyszerű oknál 
fogva (és ezt a korm ány alaposan ki is 
használta), hogy sok kubai attól fél, o r
szága ú jra  függő viszonyba kerül a nagy 
szomszédtól, az Egyesült Államoktól.

A kom m unizm us összeomlása K elet- 
K özép-Európában sokak szám ára lénye
gében egy gazdasági rendszer, az állam 
kapitalizm us bukásának tűnhetett, és c- 
gyú tta l a vetély társ rendszer, a m agán
tőkén alapuló liberális kapitalizm us győ
zelm ének. M árpedig a gazdasági rend
szer m egkérdőjelezése az esem énynek 
csak kísérőjelensége. Valami sokkal fon
tosabb történ t itt.

Igaz, hogy valójában m inden Gorba
csov 1985-ös (első) felism erésével kezdő
dött: a Szovjetunió gazdasága nem  képes 
lépést tartan i az Egyesült Államokkal 
fo ly tato tt fegyverkezési versenyben. Ezt 
a megállapításit nem csak a körülm ények 
összejátszása szülte: a tapasztalat meg
m uta tta , hogy lehetetlen a talpraállas 
e lhatáro lt, egyébként is sikertelen refor
m ok segítségével; sokkal m élyrehatób
bakra  volt szükség. A Szovjetuniónak 
ehhez meg kellett változtatnia külpoli
tik á já t . . .  El kell ism ernünk, hogy a 
gazdasági rendszer kátyúba ju tásának 
felism erése a következő években — a 
Szovjetunión belül — más terü letekre  
is nagyon k iterjed t: az átalakulás gyor
san politikai jellegűvé vált.

Lengyelország például az 1988— 89-es 
években komoly gazdasági válsággal 
küszködött. De ez a helyzet az egész 
nem zet passzív ellenállásának eredm é
nyeképpen alakult ki, m ivel a nép meg
tagad ta  a m unkát, amikor 1981-ben Ja
ruzelski bevezette a szükségállapotot. 
Most napirenden van az egész gazdasá
gi rendszer átalakítása és a term előesz
közök privatizációja. Jól emlékszem v i
szont, hogy am ikor i 985-ben az élet m in
den terü letén  jelentős liberalizációt és a 
dolgozóknak m éltóbb körülm ényeket 
követeltek, továbbá szorgalmazták az ü- 
zem ekben elharapódzott önkényeskedés 
haladéktalan  m egszüntetését, akkor egy 
p illanatig  sem vonták kétségbe a „szo
cializm ust“, azaz a (nagyipari) term elő- 
eszközök állami tulajdonát.

Csehszlovákiában a gazdaság elég jó 
helyzetben volt a „bársonyos forrada
lom “ előtt, a valóság más, politikai, tá r 
sadalmi és ku lturális  vonatkozásaival 
ellentétben.

K is lap á ll a nagy duma mentében

szerűbben kifejezve a m arxista társada
lom történeti elmélet, idealistább színe
zetű hum anizm usnak adta á t a helyét. 
Az etikai jellegű követelm ények elisme
rése győzedelm eskedett a korábbi szem
pontok fölött, am elyek erőteljesen hang
súlyozták a társadalm i determ inizm ust.

Ugyanebben a politikai összefüggés
ben többé m ár nem azt em elték ki leg
főbb erkölcsi kritériumkén?: — m int aze
lő tt —, hogy a proletariátus saját érde
ke és java m inden más érték  fölött, áll. 
A világbéke védelm ére figyelve inkább 
az egész emberiség közös erkölcsi é rté
keit helyezték e lő térte , am elyek „el
sődlegesek bárm ely társadalm i osztály 
érdekével vagy javaival szem ben“ és 
„előbbrevalók m indenfajta ideológiánál 
vagy egyéni h itné l“. Olyan kifejezések 
ezek, m elyek különösebb változtatás nél
kül beleillenek Mihail Gorbacsov beszé
deibe.

E távlatok és a társadalm i vagy tá r
sadalom történeti alakulatok m arxista 
tudom ányának  nem rég levont végkövet
keztetései között szembeszökő ű r tátong. 
A kom m unista ideológia képviselői el
ju to ttak  annak a beismeréséhez, hogy 
vannak olyan em beri problém ák, am e
lyekre a tudom ány (még) nem  ad vá
laszt: e problém ák megközelítéséhez és 
megoldásához más term észetű, filozófiai 
tudom ányágat kell segítségül hívni.

M elyek voltak e felvetett problém ák? 
Ú jra a béke került szóba m int a nuk
leáris kor különösen fontos kérdése. K i
derült, hogy a „tudom ányos“ m arxista 
elm életek m indezt félreértelm ezték az
által, hogy a konfliktusokat m indenütt 
csak a társadalom alakulatok fejlődésé
ben látták. Jónéhányan egyre jobban 
kétségbe vonták a termelőeszközök tá r- 
sadalm iasításának (államosításának) ha
tékonyságát az em berek közti kapcsola
tok javításában, különösen e kapcsolatok 
döntő kibontakozásában, az em bernek az 
em berrel való kiengesztelődésében.

A párt „vezető szerepének“ érvényes
ségé1. m int a politikai rendszer legsajá
tosabb vonását, m ár évek óta az ideoló
gia hivatalos képviselői is m egkérdője
lezték. Felelős beosztásban lévő m agyar

sainak bonyolult összefüggése irán ti 
nagyobb nyitottságot látszottak bizo
nyítani. Engels 1890. szeptem ber 21-én 
a következőket írja  Joseph Blochnak: 
„M indezeknek a m ozzanatoknakk a köl
csönhatása az, amiben a véletlenségek 
végtelen tömegén k e re sz tü l. . .  végül is 
m in t szükségszerű, a gazdasági mozgás 
érvényesül.“ A gazdaság tehát m egha
tározó, de csak utolsó tényezőként. Ez 
valójában csak nevetséges engedmény. 
M arx és Engels közül igazában M arx 
volt a rugalm asabb (más szóval „dialek- 
tikusabb“).

K ülönben M arx élesen b írá lta  az ak
kor felm agasztdlt kom m unizm usban a 
m agántőkén alapuló kapitalizm us egy
szerű és naiv átvezetéséi a kollektív 
vagy állam kapitalizm usba. Szem éten  a 
m agántökés és a m unkás között addig 
fennálló kapcsolat érin tetlen  m arad, sőt 
m egrom lik a dolgozó és a „fő tőkés“, az 
állam  között. Ez utóbbi a magántőkés 
helyébe lépve pontosan ugyanúgy m ű
ködik — és kizsákmányol — , m int 
amaz. Az alárendelt m unkavégzés és 
bérrendszer em bertelensége megmarad: 
semmi m ást nem rettek, m int hogy ál
talánosították  a tőkével nem rendelke
ző dolgozó és a m agántőkés viszonyát. Ez 
az illúziók netovábbja3!

Általánosabban, M arx m indig gondo
san szem előtt tarto tta  az egyént. Táp
lálta  azt az eszményi elképzelést, hogy 
az egyénnek lehetősége és képessége 
szerint m inden irányban fejlődnie kell 
anélkül, hogy a társadalom  ebben aka
dályozná vagy korlátozná. A kollektivi
tás eszméje nem ihlette  meg M a rx o t. . . 
A társadalom ról úgy álmodozott, hogy az 
m inden dim enziójában szabad u ta t ad az 
egyén „egyetem es“ kibontakozásának. 
Olyan társadalom ról ábrándozott, amely 
teljes egészében az egymással szabadon 
egyesülő dolgozók „társulása“. Micsoda 
különbség az ism ert kommunizmushoz 
képest!

De M arxban született meg az a ví
zió is, hogv a proletariátus, pontosabban 
az ipari kapitalizm us által k ialakított 
m unkásosztály forradalm i hőstettei felé 
ta rt a történelem . Bizonyos fokig a p ri

ori kigondolva a proletariátus eszm éjét 
(„olyan szféra, amely nem em ancipálhat
ja  m agát anélkül, hogy . . .  a társadalom  
összes többi szféráit ne em ancipálná, 
amely egyszóval az ember teljes elvesz
tése, tehat usak az ember teljes vissza
nyerésével nyerheti meg önm agát.“) a  
m agántőkén alapuló kapitalista rendszer 
ipari m unkásaiban vélte )elismerni ezt a 
kivételes szerepű társadalmi osztályt.

És ú jra  csak M arx az, aki a „kom
m unistákról“ m int a proíetáriátus „leg
javáról" beszélt. „Nincsenek az egész, 
p roíetáriátus érdekeitől elütő érdekeik“. 
Ugyanakkor nekik „a proletariátus töb
bi tömegével szemben az az előnyük, 
hogy világosan látják  a proletármozga
lom feltételeit, m enetét és általános 
eredm ényeit“. Marx hozzáfűzte azt is: 
„Az ő elgondolásaik nem a világ vala
mely nagy reform átora által kitalált 
vagy felfedezett eszméin és elvein ala
pu lnak“, hanem  megfogalmazzák „an
nak  a történelm i fejlődésnek . .  . valós 
feltételeit, amely szemünk előtt játszó
dik le.“ (Kom m unista kiáltvány, 1848). 
Ez m ár egy különálló embercsoport fel- 
magasztalása!

M arx a  bevezetője annak a végzetes- 
m arxista  tudományosságnak, ill. tudo-
mánjmsságra való törekvésnek is, amely 
a kom m unista marxizmust jellemezte. 
1945-re emlékezve nemrégiben jelen tet
te ki egy ném et kommunista a követ
kezőket: „Minden más csoportosulásnak 
— a szociáldemokratáknak, a liberá li
soknak, a konzervatívoknak — nézeteik 
voltak; nekünk m arxista—leninistáknak 
azonban tudományos világképünk volt 
—- m int a m atem atikának vagy a fizi
kának“4. M arx úgy vélekedett, hogy a 
társadalm i erők a „természettudomá
nyokra“ jellemző szigorúsággal „megis
m erhetők“. Ezt a nézetet a determ inista 
szem lélettel hozta kapcsolatba, am elyet 
A  politikai gazdaságtan bírálatához 
cím ű m űvének előszavában (1857) 
ki is fe jte tt az alábbi jól ismert m ondat
ban: „É letük társadalm i termelésében az 
em berek meghatározott, szükségszerű és 
akaratuktól független  viszonyokba, te r
melési viszonyokba lépnek, amelyek 
anyagi term előerők meghatározott fej
lődési fokának felelnek meg . . . “ E meg
győződés alapján rem élte Marx, hogy 
m egalkotott egy társadalom tudom ányt, 
amely egészen hasonló a term észettudo
m ányokhoz — vagyis a kor szemlélete 
szerint a szigorú determinizmuson alap
szik.

Individualizm usa és annak ellenére, 
hogy ellenezte az „államkapitalizmus“ 
eszméjét, amely szerinte sokkal rosz- 
szabb, m in t a magántőkén alapuló ka
pitalizm us, a kommunista etatizmus vég
re is M arx gondolkodásának következ
ménye. Valójában Marx a forradalom 
nap jára  aján lo tt egy sor etatista, azaz a 
központi állam hatalm at kiterjesztő és 
megerősítő intézkedést: „A földtulajdon 
kisajátítása és a földjáradék állami k i
adásokra fordítása . . .  az egész közleke
désügy centralizálása az állam kezében; 
a nem zeti gyárak, termelési szerszámok 
gyarapítása; m indenkire kiterjedő egyen
lő m unkakötelezettség, ipari hadseregek 
felállítása“ (Komm unista k iá ltvány). . .  
Ha egyszer mindez m ár megvalósult a 
forradalom  pillanatában, akkor nem 
könnyű visszatérni M arx korábbi gon
dolataihoz, akárm ennyire emlékszünk is 
azokra a kijelentéseire, melyekben az 
egyedi személy kibontakozásáról van 
szó a kommunizmusban.

Meg kell jegyeznünk: magának M arx
nak is kétségei voltak, amikor a jövőt 
a dolgozók „szabad társulásaként“ k ép 
zelte el. M ert ezeket a dolgozókat — 
m indannyiunkat — úgy látta, m int akik 
m unkaerejüket „mintegy egységes m u n 
kaerőként“ fejtik  ki. ÍMéghozzá „terv
szerűen“. M arx számára az áru közvet
lenül társadalm i jellegű, minthogy az 
egységes m unkaerő term elte meg. Ki 
által és hogyan történik az áru elosztá
sa? Az tűnik  ki A töke  ismert passzusá
ból, am elyre utalok, hogy az egyszerre 
társadalm ivá vált árun nincs mit elosz
tani. Vagy ha mégis, ezt is ugyanaz a 
hatóság végzi, amely a terveket készíti. 
M indenesetre az egyének közti árucse
re (kereskedelem) kérdése fel sem m e
rül többé. M arx itt nem számolt kije
lentésének lehetséges következményei
vel. Viszont a kollektivista magvarázat. 
könnven támaszkodik az általa alkalm a
zott kifejezésekre.

VARGA PETRA fordítás«

(Folytatjuk)
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AZ IRODALOMTÖRTÉNÉSZ MŰHELYÉBEN

SZÉLES KLÁRÁVAL
beszélget Cs« Gyímesi Éva
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Az idén első ízben került sor arra, hogy a magyar szakos tanárok teljesen 
önkéntes alapon továbbképző tanfolyamra jelentkezhessenek. A rendezvény vonz
erejét növelte az is, hogy alkalmat adott a találkozásra magyarországi, vajdasági, 
felvidéki, kárpátaljai és hazai magyartanárok között. A július végi kánikulában 
azonban sajnálatosan kis számú hallgatóság gyűlt össze az RMDSZ tanügyi bizott
sága által szervezett „fejtágítóra“, pedig az előadók egy részét, neves szakembere
ket, az anyaországból hívták meg.

A meghívottak közt szerepelt Széles Klára kandidátus, egyetemi docens, a 
szegedi egyetem tanára is, aki július 23—84-iken Vajda Jánosról, illetőleg Nemes 
Nagy Ágnesről beszélt az egybegyűlteknek. Sikeres előadásai után faggattam őt 
irodalomtörténészi, kritikusi, tanári munkásságáról, szemléletéről. A beszélgetés 
hangfelvételét Cseke Péter jegyezte le.

— Irodalm ár körökben ná lunk is sokan is
m ern ek  téged, de azért nem  annyira, hogy 
n e  látnám  szükségét, m u ta tkozz  be nekünk.

— Bemutatkozásomat azzal kezdeném, hogy 
irodalomtörténészként működöm. Ez tulaj
donképpen azzal függ össze, hogy annak ide
jén szakdolgozatomat egy előre kiválasztott 
témából, József Attila ifjúkori költészetéről 
írtam: később ebből készítettem doktorátusi 
disszertációmat is 1963-ban. Akkor még tanár 
voltam , de már akkor is rendszeresen közöl
tem élő irodalomról kritikákat a korabeli 
K ritika  című lapban. Majd megírtam a kan
didátusi értekezésemet, mely A  m odern m a
gyar lira születése  címet viselte. Ennek egy 
részét védtem  meg hivatalosan, a Reviczky 
Gyula költészetéről szólót. (Ez jelent meg el
sőként könyv alakban — R eviczky  Gyula  
poétiká ja  és az új m agyar líra — az Akadé
miai Kiadónál 1976-ban.) Azt reméltem, hogy 

•ezt folytathatom, ámde különböző külső és 
belső akadályok miatt erre nehezen került 
^or. Vajda Jánosról adhattam közre még egy 
kismonográfiát, holott eredetileg a kéziratom  
nem monográfiaként született meg, hanem  
szintén líratörténeti szempontú értekezésként. 
Ez máig is kiadatlan, bizonyos részei most 
fognak m egjelenni a szegedi Actcíban. To
vábbiakban Komjáthy Jenőről, illetve a szá
zadvégi lírikusokról írtam volna és írnék, s 
íg y  folytatnám a modern líra f e l é . . .

Tekintettel arra, hogy időközben tudomány- 
történészi beosztást kaptam az Irodalomtudo
mányi Intézetben, ahová 1970-ben átkerültem, 
•ott egészen más területekkel kellett foglal
koznom. Ezek közül Henszlmann Imre múlt 
századi kiváló polihisztorunk munkássága volt 
az, am elyik különösen magával ragadott. Eb
ből egy kisebb könyvecske született, amelyik  
szintén várja a kiadását az Irodalom történeti 
F üzetek  sorozatban. Nemsokára az effajta 
munkának is vége szakadt, mivel ismét más 
területre kerültem. Az irodalomelméleti osz
tályon folytattam a munkát, ahol egy nem 
zetközi bibliográfiát készítő csoportot vezet
tem. Hat, illetve hét nyelvterületről gyűjtöt
tük az adatokat, amelyek jórészt még gépi 
feldolgozásra várnak.

Néhány éve kerültem a szegedi egyetemre, 
gyakorlatilag azóta folytathattam és folytat
hatom érdemben a valamikor elkezdett mun
kát, hiszen itt a XIX. és XX. század irodal
máról tartok előadásokat, s megpróbálom ez
zel újra összhangba hozni a saját egyéni mű
helymunkámat.

— E zek  szerin t pályádon vargabetűket ke l
le tt bajárnod . . .

— Hát nehéz lenne letagadni, hogy ez így 
történt, sőt, tulajdonképpen most ezeket a 
vargabetűket egy kicsit ki is kerekítettem.
Most visszapillantva, látom, hogy mennyire 
megtévesztő dolog még akár a saját magam 
számára is mindaz, ami bármely kortárs-lexi- 
ko.nban teljes joggal szerepel. Márpedig az 
olvasható rólam, hogy eddig nyomtatásban 
három kis könyvem jelent meg. Az első a 
már em lített R eviczky  poétikájáról szóló, a 
másik a V ajda  János-kismonográfia, a har
madik pedig a József AtHla m otívum rend-  
szerét elemző kísérlet. Nos, ez a három könyv 
alig-atig mutatja, hogy valójában milyen 
munkát végeztem eddig, vagy pedig azt, amit 
felm utatni szeretnék. Munkám egyik képe az, 
ami nyomtatásban tükröződik, a másik pedig: 
ami kéziratban mögöttem áll és még kiadás
ra vár. (Ilyen a Vajda-kismo.nográfiát m ege
lőző, eredeti líratörténeti életmüelemzés: a 
jelzett gondolatmenettel összefüggő irodalom- 
történeti tanulmány-sorozat: Aranytól Kassá
kig: egy-egy kötet, am elyik a magyarországi, 
illetve a romániai élő magyar irodalom kér
déseivel foglalkozik; s a már em lített Henszl- 
mann-füzeten kívül igen fontosnak érzem az 
egységes kísérlethez tartozó — szintén pár 
száz oldalnyi — irodalomelméleti stúdium

sorozatot. E legutóbbi az Opus-könyvek vára
kozói közé tartozik.)

Ugyanakkor a legfontosabbnak azt érzem, 
amit még kéziratig sem tudtam eljuttatni 
mindeddig, hiszen — amint már jeleztem — 
pályám akaratomon kívül kacskaringóssá vált. 
Arra kell gondolnom, hogy valamikor régen 
volt csak olyan, már címlapként kinyomtatott, 
illetve nyomdakész formáig eljuttatott két 
kötetanyag, amely nem került el aztán a ki
adásig, és amely hasonlított az eredeti, a tény
leges koncepciómhoz. Az első az Akadémiai 
Kiadónál Versminőség és esztétika i érték  cí
met viselte volna, a másik pedig a Magvető 
Kiadónál jelent volna meg R em ekm ű  vagy férc
m unka  címen. Mind a kettőt az jellemezte, 
ami ma is vallott felfogásom: elválaszthatat
lan egymástól az irodalomelmélet korszerű 
művelése, az irodalomtörténet mai szemszög
ből való vizsgálata és a kritika mind a két 
szempont szerint való alkalmazása.

Ennek a koncepciónak a felmutatásához ed
dig néhány különös esetben kerültem csak 
közel. Az egyik: annak a véletlennek köszön
hető, hogy Bodnár György jóvoltából szer
kesztője lehettem Fónagy Iván izgalmas kö
tetének, a Füst Milán-vers „dallamfejtésé
nek“; ihlető és bátorító élményt jelentett ez, 
mely levélbeli, személyes, eszmei találkozás
ban is testet öltött. Ettől teljesen függetlenül, 
hivatalos utakon — előadásaim révén — a 
legkülönbözőbb országokban távoli kollégák 
érdeklődése ösztönzött (Szovjetunióba», Ang
liában, Jerevánban, Havannában és Szegeden). 
Harmadik váratlan csatornaként az angliai 
„Neo-formalist circle“ lapja, az Essays in  
Poetics közölte egyik alapvető irodalomelmé
leti kísérletem — koncepcióm angol változa
tát — 1990-ben. Azóta évente kétszer rend
szeresen meghívnak tavaszi és őszi szimpo- 
zionjainkra: Nottinghambe, Londonba, Ox- 
fordba.

— Szám unkra, a k ik  közelebbről ism erünk, 
világosan k itűn ik , hogy m inden  kényszerű  
pályamódosítás ellenére — am i időnkén t azért 
csak bekövetkeze tt — nagyon hűségesen és 
következetesen  figyelem m el kísérted a rom á
niai m agyar irrodalmat. Beszélnél erről n e 
kü n k  valam it?

— A romániai magyar irodalom figyelem 
mel kísérése olyan mértékig beépült életem 
be, egyúttal a saját életem alakulásának szá
lai közé, hogy nem is tudok ettől elválasztva 
beszélni róla. Mindenesetre az biztos, hogy
1955—57-től — tehát éppen az '56-os forra
dalom körül — kezdődött ez a kapcsolat: ba
ráti kapcsolatként, de az irodalmi érdeklő
déstől elválaszthatatlanul. Szorosan összefonó
dott a  kortársaim irodalmi pályájának kezde
tével és későbbi alakulásával. . .

— A z első Forrás-nem zedék tagjairól be
s z é ls z . . .

— Akik ma már neves és klasszikus embe
rek, „élő klasszikusok“ ugyebár, de annak 
idején még ugyancsak volt gondjuk saját 
műveik elismertetésével. Valamennyiük közül 
legközelebb áll hozzám Lászlóffy Aladár. Öve
le kezdtünk volt levelezni, s levelezünk nap
jainkig. Tehát ez az írásos kapcsolat, amely 
személyes és irodalmi kapcsolat egyúttal, ez 
a legközvetlenebb szál, ami az erdélyi iroda
lomhoz kapcsol. Ennek mintegy mellékter
mékeként — de természetesen nem mellékes 
termékeként — foglalkoztam Szilágyi Domo
kossal, Hervay Gizellával; írtam Kányádi Sán
dorról, Székely Jánosról. És még sok-sok olyan 
íróról-költőröl, akik részben ehhez a vonulat
hoz tartoznak, részben az idősebbekhez, il
letve az őket követő fiatalabb generáció tag
jai.

— Ebben a sorban, ebben a tekin télyes sor
ban k ik  a legfiatalabbak, a k ikn ek  a m unkás
ságára m ár fe lfigyeltél, és akikrő l már írtál 
is valam it?

— Ezt a kérdést nagyon jogosnak érzem, 
ugyanakkor nagyon restelkedve állapítom  
meg, hogy itt bizony én elmaradtam az utób
bi időben. Mert legfiatalabbként emlegetni 
manapság Szőcs Gézát — akiről már Magyar- 
országra való átkerülése előtt, illetve közvet
lenül utána hosszabb kritikát Írtam — igazán 
nem lehet, amiként Markó Bélát sem, aki
ről nemrég jelent meg írásom éppen a szo
nett-forma térhódítása kapcsán felmerülő — 
irodalomelméletinek is nevezhető — kérdések
ről. Róluk igazán nem mondhatom, hogy a 
legfiatalabbak, hiszen ők már beérkezetteknek 
számítanak. Azért mondom ezt restelkedve, 
mert meggyőződésem, hogy minden kritikus
nak a legnagyobb feladata az, hogy a még 
alig észrevehető tehetségre felh ívja a figyel
met; illetve, hogy kiáll jón olyan tehetségek 
és olyan értékek mellett, amelyeknek az ér
vényességét kétségbe lehet vonni, illetve 
am ely értékeknél ugyancsak jelentékeny moz
zanat az, hogy melléjük áll-e valaki vagy 
sem.

— Érdekelne, hogy már m eg je len tek-e kö 
te tben  is azok a tanulm ányok, am elyeket a 
romániai magyar irodalom  kimagasló szem é
lyiségeiről írtál? Terjedelem ben m ekkora  rész
arányát je len tik  ezer a te m unkásságodnak?

— Most, hogy erről faggatsz, kissé megret
tenve gondolok arra, hogy bizony-bizony már 
34—35 éve folyamatosan foglalkozom a ro
mániai magyar irodalom bizonyos irányaival 
— általában tanulmány-terjedelemben. Ez 
mennyiségileg mintegy 18 ívnyi kéziratot je
lent. Ebben a nyomdafestéket váró kötetben 
elsősorban az első Forrás-nemzedék tagjai 
kapnak helyet, annak sorrendjében, ahogy kö
teteik megjelentek; ahogy költői-írói pályá
juk kialakult, fejlődött. Másrészt olyan pró
zaírókra irányítom a figyelmet, akiknek a 
munkássága ezzel egyidöben bontakozott ki, 
és akik kevésbé szerepeltek a figyelem  ref
lektorfényében. De folyamatosan foglalkozom  
olyan fajta kötetekkel is, amelyeket — ta
nulmánykötetekről van szó — alapvetőeknek 
tartottam és tartok. Egy időben sorozatosan 
írtam — Jakó Zsigmondtól kezdve —- itt 
megjelent tanulmánykötetekről. Ide tartozik 
például Nagy Olga termékeny munkássága. 
Annak idején Erdélyi Zsuzsanna megérdemel
ten nagy port felkavaró kötetével (Hegyet há- 
gék, lőtőt lépek, 1976) párhuzamba állítva 
méltattam a Széki népm eséket (1976) — mint 
a diszciplína ritka ünnepei m ellett a nélkü
lözhetetlen hétköznapok világát, az ünnepek 
előfeltételét.

Természetesen az irodalomtörténet itt külö
nösen kiemelt szerepet játszott és játszik. Ezen 
belül a saját kísérleteimhez hasonlóakat foly
tató kollégák munkái. Gyakorlatilag ebből áll 
össze ez a kötet. Nem említettem most meg 
az első Forrás-nemzedék után következő cso
portosulást, hiszen közülük többen vannak 
már olyanok, akik életművük egy részét 
ugyan Erdélyben írták, Magyarországon eset
leg másféle módon folytatták. Ez is tükröző
dik bizonyos írásokban. Legutóbbi tanulmá
nyom például már éppen arra törekszik, hogy 
az erdélyi és a magyarországi irodalom jelen
ségeit párhuzamosan vegye szemügyre. így  
erről a szonett-irodalomról, tehát a szonett
alakú lélegzetvételről — ez lett végül is a 
neve —, á diktatúrák alatt öntudatlanul vá
lasztott szonett-formák szerepéről írok. És itt 
Markó Béla és a .mi Bertók Lászlónk költé
szetét párhuzamosan tárgyalom. Meg vagyok 
győződve róla, hogy éppen ez a cél — ahogy 
korábban a romániai magyar irodalom meg
ismertetése volt a fő feladatunk —, hogy 
egységesen és a már emlegetett egyetemes 
szemszögből vegyük szemügyre mind a kettőt.

— Mi gyakran küszködünk azzal a problé
mával, hogy vajon a m i irodalm unk értékei 
és az egyetem es m agyar irodalom  értékei kö 

zö tt m ilyen  a viszony. Látsz-e valamiféle el
térést a m i író ink m űveinek a megítélésében  
attól függően, hogy innen nézzük-e őket vagy  
pedig odaátról, az egyetemes magyar iroda
lom „centruma“ fe lő l9

— Milyen jó lenne, hogyha odaátról úgy 
néznök az irodalmat — most nemcsak az er
délyit, hanem akár a sajátunkat, és nem ke
vésbé a kisebbségi irodalmakat —, mint az 
egyetemes magyar irodalom valamiféle „cent
ruma“ felöl Ez nagyon jogos igény, és igen
igen szép és jó dolog lenne elérni az ennek  
megfelelő szintet. Sajnos, úgy látom — és ezt 
egyes szám első személyben mondom —, hogy 
ettől nagyon messze állunk. Ügy vélem, hogy 
nem az egyetemes magyar irodalom mércéjé
vel mérünk „odaát“ (ha így nevezzük az anya
országot), hanem sokkal inkább — és ism ét 
azt kell mondanom, hogy: sajnos — bizonyos 
fajta divat, konjunktúra (vagy nevezzük ural
kodó áramlatnak) szerint; tehát bizonyos fe l
kapott nevek, felkapott művek azok, amelyek 
előtérbe kerülnek: ugyanakkor pedig nem  
veszünk tudomást másokról, akik pedig 
ugyancsak megérdemlik a figyelmet. Egy pél
dát hadd hozzak fel erre. Éppen most írtam  
Sigmond István Félrevert harangok című re
gényéről a Tiszatájba. Bár a Szépirodalmi K i
adónál jelent meg ez a — meggyőződésem 
szerint — igen-igen kiváló regény, mégsem 
vették tudomásul Magyarországon, és egyál
talán magának Sigmond Istvánnak a szemé
lyéről sem tudtak még az irodalmi bennfen
tesek sem. Pedig hát a szerzőnek nem ez az 
első műve . . .

— K övetkező  kérdésem  a tőlünk kitelepe
dett írókra vonatkozik. Ha tudsz erre vála
szolni, kérlek, m ondd el: m ennyire teljesedett 
ki a pá lyájuk odaát, amióta kimentek. Mi az 
általános kép? A ká r  nevek nélkül, de próbálj 
válaszolni erre . . .  Nos?

— Elég nehéz kérdés, tekintsünk el hát at
tól, hogy az áttelepedés lélektani vagy élet
rajzi indítékait elemezzük. Annál is inkább, 
m ivel bármilyen nyomós okok szerepeltek na
gyon sokszor az átjövetelnél, ez semmiképpen 
nem befolyásolhatja a művek megítélését. Ha 
csupán a műveket nézzük, akkor többször le
het azzal a jelenséggel találkozni, hogy az 
írók nem felejtettek el ugyan írni, de ami ki
adnak a kezükből, az talán kevésbé súlyos, 
mint volt itt. Mintha hiányoznék mögüle a 
háttér, a szerves összetartozásnak az a biz
tonsága, amihez itt joggal hozzászoktattak; 
mintha egy kicsit talajalanul lebegnének. Ezt 
persze nem akarom eltúlozni; ez egyáltalán 
nem általános, de léteznek ilyen jelenségek. 
És hogy ellenpéldát is mondjak, hadd em lít
sem meg Csíki László esetét, akinek az egyik  
legcsodálatosabb műve, a Titkos fegyverek  
már ott, Magyarországon született meg. Ki
váló műnek tartom.

— Nagy örömömre szolgált, am ikor néhány  
évve l ezelőtt m egírtad, illetve személyesen is 
m ondtad, hogy a szegedi egyetemen fogsz ta 
nítani. Tudom, hogy nagyon vágytál erre. A z  
aktív  irodalomkrittikusi tevékenység és a ta 
nítás között látsz-e valamilyen m egterm éke
nyítő  összefüggést?

— Mindig igen szívesen mentem tanítani. 
A hindukkal értek egyet: az egyik legmaga
sabb kategória a tanítói; nagyon nagy meg
tiszteltetés és igen fontos társadalmi szerep. 
Másrész: egyénileg, úgy is mint egy pedagó
gus-dinasztia egyik utolsó kis sarjacskája, igen 
fontosnak tartom. Most, mindettől eltekint
ve, úgy érzem, hogy éppen ez a fajta tanítás, 
ha sikerül — mert hát még mindig újoncnak 
érzem magam: íme, ezt az örömet is meg
adja nekem ez a kései pályakezdés vagy pá
lyamódosítás —, akkor végre látszani fog, 
ami eddig megjelent munkáim nyomán nem  
derült ki, nem világlott elő. Az ugyanis, hogy 
az irodalomelméleti kérdések, az irodalomkri
tika, az irodalomtörténet vizsgálata elválaszt
hatatlan egymástól, s a továbbadás során, a 
mindennapi egyetemi gyakorlatban ez napvi- 
lágosan kiderül. Ha van vagy létezhet ilyen  
irodalomtörténészi ars poetica, akkor azt 
mondanám, hogy nehéz, szinte elképzelhetet
len irodalomtörténetet, különösen irodalom- 
kritikai tárgyat szemlélni anélkül, hogy tiszta 
és világos fogalmakat alkotnánk magunknak, 
tehát az irodalomelmélet friss, modern ered
ményeit ne ismernénk, ezek közt ne ismer
nék ki magunkat; ugyanakkor az is világos
nak tetszik, hogy irodalomtörténettel n em ,le
het termékenyen foglalkozni úgy, hogyha nem  
fedezzük fel újra, ha nem szitáljuk-rostáljuk 
át, tehát ha nem keressük meg újra a ma
gunknak való értékeket a saját századunk 
szemszögéből. Tehát az irodalomtörténet is 
elképzelhetetlen egyfajta kritikai szemlélet 
nélkül; ugyanakkor az élő irodalom esetében 
mindkét.-,,fddig elmondott szempont — ha le 
het — még sokkal, de .sokkal nélkülözhetet
lenebb. E legutóbbi kategóriában érzem a leg
nagyobb kockázatot — és a legnagyobb fele
lősséget; hiszen itt élő emberekről van szó, 
akiknek most alakul a pályája, s bizony a 
kritikuson is múlik az, hogy melléfog vagy 
talál. És gyakorlatilag még élete során kide
rül bizonyos fokig, hogy valójában sikerült-e 
vagy sem igaz ítéletet alkotnia.

BODOR ADÉL

Bőrharisnya a Hargitán
( a v a g y :  k é k h a r i s n y á s  W in n e to u  C s ik b a n )

„Mösző érce csermörgez / 
szömörcserce mérögez /  ör- 
ceszömcser gérmező /. cser- 
szömörce mérgező“ (M elyben  
Halandzs Pál a pápuáktól 
kuruzslást tanul, 54. old.) — 
emígyen kuruzsol pápuául 
Ferenczes István Halandzs 
Pálja, s valóban jobb, ha a 
halandó költő halandzsázik, 
ha már hálójába nem került 
aranyhal.

Persze a rossz kuruzslás- 
nak is, mint mindennek, meg
van a maga előnye: ama

elegáns gáncs, melyen egya ■ 
ránt bukik el a kíváncsi gyer
mekszellem, s az amúgy is 
lusta éteri segítökészség, hisz 
a szellem — vagy: lélek — 
sem értheti tisztán e szava
kat, neki szól-e mindezen ha
landzsa avagy egy süket gyer
mekhadnak.

De ne búsuljatok, gyere
kek, Halandzs Pál bácsi egy
szerűen csak palira próbál 
venni benneteket, bő palást
ba burkolván rejtett nevelő 
szándékát, miszerint: „már

cius nyolc napján /  .virá
gokkal / színes rajzzal /  fa 
lakra írt szép szavakkal /  i l 
lik köszönteni /  az édesa
nyákat“ (K öszöntő, 67. old.)

S mikor télre fordul az idő 
a zimankós, indián járta Har
gitán, profi gyermekvers- 
giccset is hallhattok szegény, 
elfáradt Télapóról (Az elfá
radt Télapó, 19. old.) Egyben 
az az éles vita is végképp el
döntetik, melyet évtizedekkel 
ezelőtt Asztalos István vetett 
föl az Á csék tábort vernek  
című tóborozásában a vörös 
lobogó heve alatt. Most íme 
kiderült: 1991-ben is a Tél
apó hozza a karácsonyfát, s 
nem az az öszevissza röp
ködő Angyal, hisz az előbbi, 
ha lassan is, de mégiscsak a 
földön jár nagy gyanútlanul, 
ahogyan csak szórakozott 
költő járhat a gyermekiro
dalom veszélyes útvesztőiben.

Számunkra pedig nyílik

már a híres Csacsisuli (26. 
old.), hátha I-rdatlan Á-kom- 
bákomjai odacsalagotják majd 
a bennünk élő csitíthatatlan 
tudásszomjat, mit, sajnos, 
későn próbálna kioltani e 
szamaritánusul szamár és 
ugye mindenkit becsapó ar- 
chetipológia.

Csakhogy az Olvasó nem 
csapóajtós pók!

Ama bizonyos Gerald Du- 
rell nevezetű úriember lenne 
a megmondhatója, mily rit
ka faj e Fajankó azon nem 
zetségek között, melyek ős
időktől fogva többé-kevésbé 
sikeres csel- és titokszövéssel 
tengetik életüket. Ritka tehát 
a becsapható olvasó, mint a 
„gigáié hápháp“ (M elyben  
Halandzs Pál a m adarakkal 
beszél, 45. old.), a hétpecsét
tel őrzött madárnyelvet be
szélők országában.

S minthogy a gyermek ön
nön, veleszületett arkánumai-

nak karikatúráit fedezheti fel 
e gigászi torzókban,, végül 
fensöbbrendű röhögéssel bün
teti a dilettáns Fecsegöf — s 
a Festőt —, hiába a sátáni 
tökéllyel flangáló illusztrálás 
(lásd Zsigipond Márton abszt
rakt, fekete-piros arabeszk- 
jeit a versikék vizuális bi
zonyítékaira szánt oldalakon).

Egyszerűen csak grafikusi 
ösztöne vezette volna vissza 
a „Festőt“ az Ördög hajdani 
színeire, vagy csak egy ár
tatlan köröndi kancsó, netán 
valamelyik emlékezetes csíki 
rokolya?

Ezek után méltán tehet
jük fel a kérdést, hogy a 
grafikának kell-e alkalmaz
kodnia a rusnya nyomda- 
technikához, avagy fordítva. 
Az írónak pedig azt, hogy a 
gyermek lesz-e az, aki alkal
mazkodni fog majd a minő
séghez, illetve a minősíthe- 
tetlenséghez, avagy a minő

ség az ő naiv követelményei
hez: „De tessék mondani, 
mikor jön már az a pilla
nat, mikor á Jó le fogja győz
ni a Rosszat?“

Aki nem hiszi, hogy en
nek okvetlenül így kell len
nie, az járjon utána, és le
hetőleg Jungnál: és gyűjtsön 
ott szép archaikus ígéreteket 
az elkövetkezendő i erdélyi 
gyermekirodalom megalap.- 
fásához.

Csak semmi sértődés!
A gyermeki szókimoncPás 

közismer#, yöt). Tanulságos 
is lehet. Feltéve, ha még 
egyszer a gyermekiroc! alom
nak az irazi gyermek (pl. 
Ferenczes Pityuka vagy Zsig- 
mond Marcika), nem pedig a 
gyermeteg Költő. Festő' — 
vagy a nyelve' öltöget% Kri
tikus — lesz1 a mércéje.

(Ferencz'1 Tstvan, In ián a 
Hargitán, Kriterion Könyv

kiadó, Bukarest 1990)
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LAKATOS MIHÁLY

ÜflÉNCE A RENGETEGBEN 
(avagy megkésett rehabilitáció...)

Ha Nyíró neve kerül szóba 
— úgy tűnik —, mindig kis
sé zavarba jönnek az iroda
lom örtenészek, mintha nem 
egészen tudnák, hogy hová 
is helyezzék irodalmunk tér
képén a székelyzsombori fe
negyereket. A nagy ritkán 
megfogalmazott vélemények  
(az elism erés és sajnálkozás 
sajátos ötvözeteként) általá
ban így hangzottak: írói te
hetségét tekintve vitán felül 
az erdélyi irodalom nagyjai 
közt lenne a helye, HA élet
művét ne árnyékolnák be má
sodik alkotói ■ korszakának 
sovén-nacionalista hangvételű 
írásai. Nevét tilos volt leírni, 
müvei index alá kerültek, de 
oivasni mégis olvasták őket, 
hiszen nincs az a cenzúra, 
am ely megakadályozhatná a 
tiltott müvek „földalatti“ ván
dorlását.

Személyisége valóban el- 
í-ntm ondásos volt. iFellépé- 
s ve! mintha az ősidők óta 
kihunyt Hargita gyomra 
mordult volna meg, prehis- 
tórikus idők soká rejtegetett, 
féltve őrzött mítoszait, legen
da' t okádva magából, bené
pesítve a tűzijáték fényénél a 
fenyvesek sötét árnyékában 
meghúzódó székely tájakat. 
Aztán kihunyt a tűzhányó, 
Trianon traumája őt is meg
bénította. Vad küzdelmet ví
vott benne az író a magyar
ral. Ennek ellenére, ha 
nem a N ém a küzdelem  felöl 
közelítjük meg Nyiírő élet
művét, hanem az olyan re
mekművek irányából, mint az 
V z Bence, a M ádéfalvi ve
szedelem , Isten  igájában, K op
jál ák  vagy a Jézusfaragó em 
ber, melyek az eltelt idő alatt 
mit sem veszítettek ragyogá
sukból, tiszta lelkiismerettel 
jelenthetjük ki: Nyíró József
nek (mint egyik legeredetibb, 
legtehetségesebb székely írónk
nak) ott a helye Tamási 
Áronnal és Tompa Lászlóval 
egy sorban. S míg hazai re
habilitációja egyre késik, a 
debreceni Csokonai Kiadó  (a- 
melynek, úgy látszik, „többet 
mond“ ez a név és a felso
rolt müvek, sorozatban adja 
ki regényeit, elbeszélésköte
teit.

Uz Bence című regényét 
(1933) fellapozva, már az el
ső néhány oldal után bele
csöppen az olvasó abba a jel
legzetesen nyírői atmoszférá
ba, nyirői világba, mely mi
tológia és realitás furcsa ke
veréke, melyben a hétköznapi 
élet megszokott eseményei, 
aktusai is szokatlan megvilá
gításban tűnnek fel s nyer
nek ezáltal új. váratlan je
lentőséget. Mindez egy olyan 
színes, zamatos, eredeti nyel
vezeten „tálalva“, mely ész
revétlen vonja bűvkörébe (és 
tartja fogva az utolsó sorig) 
a gyanútlan, de fogékony lel
kűje ü olvasót.

A regény főhőse, Uz Bence, 
mitológia1 alkat: van benne 
valami az istenek nagyvona
lúság:', bői, magabiztosságából, 
fölényességéből, de ugyanak
kor megvan a maga Akhil- 
leusz-sarka is. mely lépte.i- 
nyomon kiszolgáltatja öt az 
apró emberi szenvedélyek 
fájdalmas csípést! nyilacskái-

nak. Bence a Havas megele
venedett, emberi alakot öl
tött része. Tettei közönséges, 
emberi mércével nem mér
hetők. Minden, amit tesz, 
gigászi méreteket ölt: ha sze
ret, akkor határtalanul, ha 
szenved — vigasztalanul, ha 
könyörületes — az utolsó fa
latot is elveszi a szájától, 
hogy az arra rászorulónak 
adja. Az úrfi kis szerelmei, 
apró-cseprő bánatai eltörpül
nek az övéi mellett.

Uz Bence életszférája a ha
vas öntörvényű világa, mely 
nélkülözi a negyedik dimen
ziót. És hogy az élet mégis 
folydogál a maga medrében, 
csak az olyan periodikusan 
ismétlődő események jelzik, 
mint a vadászat, a szerelem
be esés, a születés és halál, 
na meg az évszakokhoz kö
tött munkálatok. Itt fenn a 
Havason érvényüket vesztik  
a lenti világ normái, a tör
vény keze erőtlenül hanyat
lik le. Isten színe előtt az ál
latok egyenrangúak az em
berrel, hasonló tulajdonsá
gok, érzelmi megnyilvánulások 
jellem zik őket. (A halálra 
sebzett medve „becsületes 
arca ezerrétüvé torzult“.) A 
havasi istentiszteletet ked
venc állataival végzi Bence 
és amikor ezt a halálosan 
komolyan vett és végzett 
szertartást megpróbálja (pénz
szerzés céljából) vásári ko
médiává zülleszteni, a tömeg 
gúnyolódása, közömbössége a 
büntetése. Érzi és tudja, hogy 
Isten saját belátása szerint 
sújt le vagy jutalmaz, mégis 
pöröl vele: „megfordult, két 
füstös öklét fenyegetőleg fe l
rázta az égre, majd meggör
nyedt és sírt, mint a zápor
eső'

A lenti civilizáció szokás 
szerint pénz formájában lá
togat el a havasra, s a pénz 
szagára méhekként gyűlnek a 
fináncok. A külvilág törvé
nyei azonban nem hozzák 
zavarba a havasok szülött
jét, sőt egy, a szó mai és 
szoros értelmében vett biz
tosítási csalás lebonyolításá
ra használja fel őket. De 
amit eltűr a társadalom, 
azért felhördül a havas. Az 
Anyatermészet nem hagyja 
magát kijátszani még Bence 
által sem: „A villám  bele
ütött a pénzébe, amiért e l
adta az i erdőt. Vétkezett s 
az erdő megbüntette“.

A XXIX. fejezet tulajdon
képpen egy olyan történet
füzér, melyben Bence alak
ja a kapocs és a Havas az 
aktív háttér, melyet szebb
nél szebb és erőteljesebb, 
grandiózus képekben vetít 
elénk az utánozhatatlan nyí
lói nyelvezet: „A csillagok 
is fáradtak voltak s úgy ü l
tek az égbenyúló hegyek fá
in. mintha piros madárkák 
szállottak volna rájuk éjjeli 
nyugodalomra. Az ég Isten 
összeráncolt, borús homloká
nak látszott.“

Arra, hogy nem teljesen  
tértől és időtől elvonatkozta
tó,t mitológiai történettel 
van dolgunk, abból is követ
keztethetünk. hogy Bencét 
román rp elv vizsgára paran
csolják, majd elcsapják hi

vatalából. Persze — ha a
madzagnak van egy vége, 
másik is van neki alapon — 
a maga során kutyaszorítóba 
került inspektor is levizsgá
zik magyar nyelvtudásból, 
melyre Bencétől rögtön meg
kapja az „insuficient“ minő
sítést. Ezután gondolkodás 
nélkül kisegíti a bajból. A 
transzilvanizmus esatmeköré- 
be illő, a kisebbségi humá
num megnyilvánulásaként 
példázat-erejű a regény em 
lített jelenete. Jellegzetesen 
nyírői atmoszférát em leget
tem, nos, megteremtésének 
mikéntje, természetesen, mű
helytitok. Az viszont nagyon 
jól érzékelhető, hogy művei 
zömében sajátosan kevered
nek a furfangos székely ész
járás fordulatai, a fesztelen  
humor megnyilatkozásai a 
világot egyszerre s hirtelen

gyászba borító tragikummal. 
Fogékony lelke nagyon mé
lyen érzékelte a hétköznapi 
lét, az emberi sors tragiku
mát s kozmikus kivetítésű 
képei ma is mellbevágják az 
olvasót. „Az Isten nem fe
lelt, a harang szólott, az em
ber átkozódott, hogy szinte 
fekete füst csapott ki a szá
ján“ — írja az aszályról szó
ló fejezetben, majd ugyanott: 
„A nép nézte és nem moz
dult a leégett mező széléről, 
meiy olyan volt, mint egy 
fekete nagy úrasztala, me
lyen az élet holtteste fek
szik“. Nem kevésbé megren
dítő az elképzelhetetlen 
nyomorúságban tengődő asz
talos tragédiája, aki végső el
keseredésében az útszéli hó
ban hagyja a feleségét, hogy: 
„Legalább ő ne szenvedjen 
többet“.

A regény záróakkordja 
méltó a mű többi részéhez: 
Uz Bence végleg ikíábráh- 

dulva a „lenti világból (mint
egy sugallva Nyíró akkori 
lelkiállapotát), bikája (magá
nyossága, kirekesztettsége, 
szimbóluma) kíséretében visz- 
szatér a szűz Havasra, test
vérei, a vadak közé, ahol 
megőrizheti tisztaságát. Az 
úrfi és Bence az Írói Én két 
alakváltozata. Míg az előbbi 
a társadalmi kötöttségeket 
vállaló, az idők szavának en
gedelmeskedő, megalkuvó e- 
gyén, aki rokonszenvvel fi
gyeli Bencét, de szüksége van 
a civilizáció nyújtotta m ene
dékre is; Uz Bencében az el
vágyódás, a visszakívánkozás 
ölt testet valam iféle megha
tározatlan, alaktalan múltba, 
ősállapotba, a korlátlan sza
badság birodalmába, valaho
vá, ahol tetteiért csak Isten 
és önmaga előtt felelős az 
ember. A XX. század azon
ban már nem nyújt elegen
dő életteret az uzbencéknek. 
ö k  már csak bennünk élnek, 
a lelkűnkben, a vágyainkban. 
DE élnek, lls annál intenzí
vebben, minél jobban szorí
tanak a korlátok: „ . . . m e r t  
Bence nem pusztulhat el, h i
szen szere i minden: az em 
berek, a vadak, az erdő, a 
csillagok, a holdacska és ma
ga az Isten is. Különösen az 
Isten, ki nappal szép kék 
karját, éjjel fekete kezét 
nyújtózásra torja, mikor 
pásztorútra indul és lába 
megkavarja az ég csillagait.“

HEIM ANDRÁS

Izrael születése
Leon Uris Exodus  című do

kumentumregénye cselekmé
nyének töbszálúsága folytán 
átfogó képet kap az olvasó 
arról a mérhetetlen és igaz 
emberi vágyról, akarásról, 
küzdelemről, harcról, amely 
Izrael állam létrejöttéhez ve
zetett.

„Mialatt összegyűjtöttem az 
Exodus anyagát, kis híján 
nyolcvanezer kilométert jár
tam végig. A felhasznált mag
netofonszalagok hossza, az 
interjúk száma, a szakköny
vek tonnái, az exponált film 
kockák és odacsúsztatott dol
lárbankók száma hasonlóan 
impozáns végösszeget adna 
ki.“ — vallja a szerző.

Szereplői, túl saját sorsu
kon. egy nép sorsát is pél
dázzák. Azon személyeket és 
csoportokat, akik Európa kü
lönböző földrajzi és történel
mi térségeiből indulva, egy 
közös cél megvalósítása felé 
haludtak.

Az eseményeket cezúraként 
vágja ketté a nácik által meg
hirdetett és pokoli alaposság
gal, valamint változatos ke
gye.lenséggel végrehajtott 
Endiösung, a „zsidókérdés 
végleges megoldása“. Clement 
professzornak, a kölni egye
tem tanárának sikerül Dá
niába menekítenie kislányát, 
Karent A család többi tag
ja, az apát kivéve —- akit a 
nácik együttműködésre pró
báltak kényszeríteni, siker
telenül — a lágerben pusztul 
el. A professzorra Theresien
stadtban virrad föl a szabad
ság hajnala, de már későn. 
Az addig' ragyogó tudomá
nyos elme elborult, a nagy 
szellemi kapacitásból élőha
lott lett.

A pokolból indul el Dov 
Landau. Mint gyermek, részt 
vesz a varsói gettólázadás
ban, ahonnan Auschwitz- 
Birkenauba hurcolják. Csak 
csodálatos rajztehetsége és 
hamisítói képessége (melynek 
ott, a varsói gettóban oly 
nagy hasznát vették sorstár
sai) mentik meg a biztos 
pusztulástól. Ebből az infer- 
nóböl, ahol egy kutyának na
gyobb érték' és becsülete

volt, mint egy zsidónak, ke
rül a felszabadulás után 
Ciprusra, az angolok által 
felállított menekülttáborba. 
Még gyermek, 14 éves. Ad
digi élete során csak a get
tót, a pogromot, a lágert, a 
gázkamrákat és krematóriu
mokat (a Sonderkommando 
tagjaként dolgozik a felsza
badulás előtti hetekben és 
napokban) ismerhette meg. 
Éjszakánként az átélt ször
nyűségekről álmodik. Minden 
vágya eljutni a bibliai szent 
földre, Palesztinába, s har
colni egy új haza megterem
téséért.

A két fiatalnak, akik u- 
gyanabban a táborban vár
ják a szinte lehetetlent, egy
szer csak kemény küzdelmek, 
személyes helytállásuk ered
ményeként — és az A lija  Bet 
csoport hathatós és kitartó 
harca árán — sikerül az 
Exodus hajó fedélzetén (a 
többi 300 gyerekkel, fiatal
lá!) Palesztina földjére ér
nie.

A harmadik szál a két Ra- 
binszkjij testvér, Jákob és 
Joszi sorsa, akik a cári Orosz
országból, a pogromok elől 
menekülve indulnak el, hogy 
ak ígéret Földjére, Palesz
tinába juthassanak. Az ő 
személyes életútjuk során 
nyerünk bepillantást abba a 
hősi korszakba, amelyben 
létrejönnek az első kibucok  
és mosavok, melyek nem csak 
a mezőgazdaság, hanem egy
ben az új állam alapjait is 
jelentették.

S itt érdemes egy kis ki
térőt tennünk. Az emberek
ben az a hiedelem élt, hogy 
a zsidóság nem alkalmas, 
nem képes földm űvelést foly
tatni. Ez ténylegesen így is 
volt a közel kétezer éves 
diaszpóra-lét ideje alatt, mi
vel sehol sem engedték őket 
löldet vásárolni. Ennek kö
szönhetően ‘ kialakult a ke
reskedő, a seftelő zsidó ké
pe. Minderre azonban magá
nak Izrael államnak a lét- 
rejölte és a világ mezőgaz
daságúban elfoglalt előkelő 
helye a cáfolat. S ez nagy- 
részben annak a vágynak kö-
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szűnhető, hogy végre egyszer 
saját földjükön, saját orszá
gukban élhessenek. Bebizo
nyították, hogy a bennük év 
századok óta felhalmozódott 
intelligencia és szorgalom cso
dákat képes művelni; ott, 
ahol addig csak mocsarak  
vagy terméketlen köves fö l
dek, homoksivatagok voltak. 
Ugyanakkor hatalmas szel

lemi, erkölcsi és — nem utol
só sorban — anyagi segítséget 
jelentett a Theodor Herzl 
által létrehozott cionista  
mozgalom, mely a világ szá
mos országában letelepedett 
(és közülük a sok-sok meg
gazdagodott) zsidót mozgósí
totta a majdnem kétezer év  
óta megszűnt zsidó haza új- 
játeremtésére. Nem kis anya
gi áldozatot jelentett részük
ről az arabok által eladott, 
terméketlen területek megvá
sárlása. Az alijázókra, be
vándorlókra várt ezeknek a 
földeknek a termővé tétele. 
A természet erőivel — meg 
az irigy beduinokkal — v í
vott harc kovácsolta eggyé ezt 
a sok országból, sokféle kul
turális közegből származó 
népet. S végül — de nem  
utolsó sorban — az angolok 
ellen folytatott gerillahábo
rú. Mind a vallási és etni
kai nacionalizmus elleni küz
delem, mind az angolok ellen  
folytatott felszabadító hábo
rú, bebizonyította a világnak, 
hogy mire képes ez a sokak 
által lenézett, megvetett, gyű
lölt, üldözött nép, am ikor 
vissza akarja szerezni jogos 
tulajdonát, a hazáját. A nagy
hatalmak — akik képvisel
tették magukat a Nürnbergi 
Nemzetközi Bíróságon, ahol 
is a nácikat és a nácizmust 
ültették a vádlottak padjára 
— most mindent megtettek, 
hogy a kőolaj miatt az ara
bok kedvében járjanak. A 
Palesztinái zsidóság eközben 
megszervezi a Palmachot és- 
a Haganat, a későbbi izraeli 
hadsereg alapját. A harc é- 
letre-halálra folyik. Az ara
bok a tengerbe akarják foj
tani a zsidókat. Ám Izrael 
fiai jól tudják, hogy ez ta
lán az utolsó történelmi p il
lanat, amikor is az Európa 
különböző gettóiban és a 
koncentrációs táborokban ti
tokban megálmodott „hazát1“ 
még meg lehet teremteni. A  
harc többirányú. Egyrészt a 
természet erőit kell legyőz
ni, a terméketlen sivatagból 
virágzó narancs- és datolya- 
pálma-ligeteket teremtve. Má
sodsorban az irigy, tudatlan, 
fanatikus és kegyetlen arab. 
nacionalizmus ellen kell fel
venni a harcot. Ez a küzde
lem — a szó szoros értelmé
ben — a legutolsó négyzet- 
méterekért is folyt. Harmad- 
sorban a szétesőfélben lévő  
angol birodalom ellen, mely 
az arabok titkos avagy nyílt 
támogatásával akarta magá
nak biztosítani a fekete ara
nyat, a kőolajat. Erkölcsi és. 
politikai síkon meg kellett 
küzdeni azért, hogy az ENSZ 
és ezen belül az egyes tag
államok ismerjék el a mér
hetetlen szenvedéssel, vérál- 
dozattal és küzdelemmel lét
rehozott új államot, Izraelt.

Letéve a könyvet, elgon
dolkodtam. Ha vannak is a  
regény szereplői között fik
tív nevek, személyek, ezek 
.akkor is egy-egy típust, 
történelmi helyzetet képvisel
nek. Általuk — s a könyv 
egészének kapcsán — sikerül 
még jobban megértenünk az 
arab—izraeli konfliktust, an
nak mélyre nyúló gyökereit.

Balkán-dosszié 5.
ARGOSZTÖL—ZÁGRÁBIG

A régészeti kutatások a mai Srem ska Mitrovica, az 
egykori Sirm ium  területén  egy olyan téglát hoztak fel
színre, m elyre az alábbi szöveget karcolta be az egy
kori városlakók valam elyike: „Uram Krisztus, segíts a 
városon és tarsd  vissza az avart. Őrizd meg a római 
földet és azt, aki ezt írta , ám en“. A névtelen polgár 
könyörgése azonban hatástalan  volt, de talán  ő ép bőr
re l hagyta el a v á ro s t . . .  Az avar követség 579-ben is 
meghozta Bizáncból a „békeadót“ : 80 ezer aranyat, any- 
nyit. m in t előző évben; úgy látszott, szent és tartós 
a béke Baján és a császár között. Ezután m inden elő
zetes jelzés nélkül Baján tám adott. Úgy látszik nem 
hagyta nyugodni a gondolat, hogy az antik  Sirm ium , 
a gepidák egykori fővárosa nem az övé. H idat vere tett 
a Száván. A városparancsnok kérdésére, aki riad tan  
észlelte a felvonulást, a kagán azt válaszolta, hogy nem 
a város ellen akar fordulni, hanem  ellenségei, a' szlá
vok ellen . . .  Sirm ium  birtoklása nem sok öröm et ho
zott a városokhoz nőm szokott avaroknak. Alig te lt el 
egy esztendő, a városban tűz ütörit ki, ami szinte tel
jesen elpusztította. A hadjáratok rövidesen kiújultak. 
Az avar sereg váratlanul egy másik várost, S ingidunu- 
mot (a mai Belgrádot) is elfoglalta a bizánciaktól, majd
több kisebb várost felégetett. (Avarok és szlávok, 1987.)

* * *

Ism er a történelem  népeket, m elyek nagy területek  
hódítói valának s pár század m últán mégis úgy bele
olvadtak az áltáluk leigázott népelemekbe, hogy ma 
m ár az évkönyvek kivételével alig em lékeztet valami 
reájuk. Ezek közé tantoznak a népvándorlás által Ázsiá
ból Európába terelt finno-urali bolgárok is, kik a Bal
kán félszigeten lettek nevezetesek. Midőn a Volga-mel- 
léki Bolgárok átköltöztek a moesiai Duna jobb p a rt
jára  s a partv idéket elfoglalták, ott szláv törzseket ta
láltak, m elyek előlük Dobrutsától felfelé egész a Száva 
vizéig elvándoroltak. A vad hódítók a földműveléssel 
és barom tenyésztéssel foglalkozó szlávokkal vegyülni 
kezdtek s elsajátítván ezek nyelvét, vallását, szokásait 
velük csakham ar úgy összeolvadtak, hogy a győztes és 
legyőzött népfaj a 9-ik század vége körül m ár egy né
pet képezett, mely m inden jellem vonását a legyőzői
től, a győztestől pedig csupán a m a is használt „bol
gár“ nevet kapta. (Magyarország és a nagyvilág, 1876.)

* * *
Az illír mozgalom a szerbek, a horvátok és a szlo

vének, azaz a délszlávok kulturális és politikai egye
sítését szorgalmazó nem zeti mozgalom, m ely a horvá- 
toktól indult ki a m últ század első felében . . .  A hor- 
vát nemzeti m ozgalmat kezdettől fogva áthato tta  a ju 
goszláv egység eszméje. Az illír párt képviselői szem
bekerültek a kor m agyar nemzeti mozgalmával és szí
vósan küzdöttek a horvát nyelv hivatalossá tétele ér
dekében, illetőleg a m agyar nyelv horvátországi beve
zetése ellen. A több m int hé t évszázados m agyar-horváí 
együttélés 1835 (az illír mozgalom kezdete) u tán  vál
ságba került, ezért Ljudevit Gáj és követőinek m ozgal
ma joggal tekinthető az 1918-ban az államközösség fel
bomlásával végződő folyam at elindítójának. Az illír

mozgalmat a többi délszláv nép, így a szlovének és a 
szerbek java része fenntartással, sőt néha egyenest gya
nakvással fogadta. Nem teljesen alaptalanul, több szerb 
értelm iségi is úgy vélte, hogy a zágrábi illírek a dél
szláv egységet horvát vezetéssel kívánják megvalósí
tani. (Sokcsevits: A délszláv egység. 1991.)

* * *
Szembeötlő, hogy a horvátoknak és szerbeknek 

Illyricum ba váló költözésük egészen más jellegű volt, 
m int a szlávoknak Möziába és Thráeziába való előbbi 
letelepedésük. Az nem több évtized lefolyása alatt fo- 
f’anatosíttatotó, nem is elkülönített seregben, mely egy 
öntudatlan erős vágyódás által vezetteték, hanem a hor
vátok és a szerbek két osztályban, vagy sokkal inkább 
két hadosztályban lépték által a Dunáit, fejedelmek ve
zérlete alatt. Az előbbiek politikai tekintetekből h ivat
tak be és az utóbbiaknak szintén politikai okokból je
löltettek ki lakóhelyek, röviden Mözia és Thráczia szláv- 
jai rendezetlen községekként, á szerbek és horvátok pe
dig szervezett hadcsapatokban költözködtek be. A csí
rázó szerb és horvát birodalom kerületekből és m egyék
ből állott. Ezen m egyék közönségesen kicsinyek valá
nak, m ert m agában a tengerparti Horvátországban ti
zenegy volt. M indazonáltal m inden megye megőrizte a 
maga benső önállóságát és volt saját "helytartója, ki 
zsupánnak neveztetett, az egyes m egyék szövetséget 
képezének egy közös szövetség-főnökséggel, mely nagv- 
zsupán czímmel bírt. Egy ilyen frigy, hol a különböző 
törzsek fejedelm ei a szövetség fejének hatalm a előtt 
háttérbe lépnek és a törzsek m aguk m ondanak le e l
különítésekről és m aguk egy egészszé egyesülnek, a 
szlávok világában szokatlan jelenség. (Szerbek és bol
gárok 1890.)
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Mozart szellemi feleriléfe a 
Magyar kultúrában, 1800 táján
_ f t«

F
j/Testi való jában  egyetlen 

eiVszer lépet M ozart m agyar 
fi Idre. H atesztendős csoda- 
g 'érokként, 1762. decem ber 
i : i ’ és 24. között „a m agyar 
nem esség k ív án ság ára“, két 
hete t tö ltö tt az ország ak 
kori koronázó fővárosában, 
Pozsonyban. L átogatásának  
m űvészi vonatkozásairó l, a- 
nyagi eredm ényeirő l m it sem 
tudunk ; ap ján a k  Salzburgba 
kü ldö tt részletes beszámolói 
csak fogáfájásról és utazási 
nehézségekről tudósítanak1.

Annál többet tu dunk  azon
ban M ozart és M agyarország 
kéto ldalú , gazdag szellemi 
kapcsolatáról. Hogy a tizen 
h a t pvesen, 1772-ben ír t  Le 
Gelöste del Seraglio  cím ű b a
le tt „osztrák, cseh és m agyar 
népzenét szívott m agába“ : 
a r ra  m ár a M ozart-ku tatás 
két ú ttörője, A bert2 és M ül
ler von Asow3 rám u ta to tt. 
A bert egykori tan ítványa, a 
m odern m agyar zenetudom ány 
m egalapítója, Szabolcsi B en
ce, ennél m esszebbre ju to tt, 
k im utatva , hogy a M ozart 
m uzsikájában  fellelhető eg
zo tikus  — m agyaros, törökös 
— elem eknek közös gyökér
zete van. Az 1775-ben kom 
po n ált A -d ú r hegedűverseny  
m agyar epizódja (és ennek 
zenei előzménye, az em líte tt 
bale tt finale-tém ája) az t ta 
núsítja, hogy Gluck, D it
tersdorf, Joseph  és M ichael 
H aydn m elle tt M ozart is e- 
gyike vo lt az elsőknek, ak ik  
felfigyeltek a kor új m agyar 
tánczenéjére : a verbunkosra. 
Szabolcsinak köszönhető az 
a  felism erés is, hogy a Mo
za rt á lta l felhasznált „ tö rö
kös“ m otivika, századunk h a r
m incas-ötvenes éveiben, ele
venen élt még a m agyar A l
föld népzenéjében és népi 
táncában : m aradandó  em lé
keként a m ásfél százados tö 
rök  hódoltságnak4.

Szabolcsi tanu lm ányának  
m egjelenése óta fe lbukkan t 
néhány, ko rábban  ism ere t
len zenei kéz ira t a X V III. 
századból, m ely lehetővé te tte  
a  ku ta tásnak , hogy e ltün tes
se vagy legalább szűkebbre 
von ja  a m agyar világi zene 
té rképének  száz esztendőre 
terjedő  fehér fo ltjá t. Ez a 
száz év a tö rök  uralom  vége 
és a verbunkos-kor kezdete 
közötti idő, nagyjából 1680 és 
1780 között; az 1950-es évekig 
egyetlen zenei dokum entu
m á t sem ism ertük. Az ú jo n 
n an  e lőkerü lt kéziratok ta r 
ta lm a m egerősítette a ko ráb 
bi irodalom  feltételezését, 
hogy tu d n iillik  M ozart „egzo
tikus“ tém áinak  ném elyike 
m agyar dallam típusok  h a tá 
sá ra  született, sőt: hopv Sal- 
tu s hungaricus-dallam ok töb- 
bé-kevésbé pontos átvéte le  
Az em líte tt fia talkori balett, 
Le Gelöste del Seraglio 22. 
tá n ca  példáu l a X V III. szá
zadi m agyar hangszeres ze
nén ek  abból a kanásztánc- 
típusábó l való, m elynek vá l
tozatai, 1730 tá já ró l, az A p- 
ponyi-kéziratban  és Szirm ay- 
né K eczer A nna gyűjtem é
nyében  m a ra d tak  fenn.5

M ozart-bale tt 23. szám ának  
m odelljé t egy m a g y a r  
m e n y a s s z o n  ytáncban  is
m erhetjük  fel, m elynek 1730 
tá járól való  tö rténeti feljegy
zését ugyancsak az A pponyi- 
kézirat ő rizte meg. E nnek 
páros Ütemű alap táncát, a 
kor gyakorla tának  m egfelelő
en, három negyedes tánc, az 
úgynevezett proportio  követi. 
Ha egym ás m ellé á l lítju k  e 
három  dallam ot (tehát Mo
za rt m elódiáját, az A pponyi- 
kéz ira t 19b—20a oldalán lévő 
Saltus hungaricust és ennek 
proportió ját): k itetszik fo rm á
ju k  és m otiv ikájuk  lényegi 
egyezése.

Az im énti Saltus hungari- 
cus máig él népzenénkben 
m enyasszonytáncként: a M a
gyar Népzene T árának  III/A  
kötete, a lakodalm as da lla 
mok gyűjtem énye, közel száz 
változatá t ta rta lm azza6 7 8 9. K o
dály feldolgozásában e lju to tt 
e dallam  az operaszínpadra 
is. H áry  János kalandozásai 
során a bécsi B urgban csen
dül fel —- jellegének m egfele
lően — M ária Lujza p á rv á
lasztó jelenetében.

T agadhata tlan  tehát, hogy 
M ozart zenéjének vo ltak  b i
zonyos m agyar gyökerei. 
Hogy m indazonáltal a salz
burgi m ester h atása  a 
X V III—XIX. századforduló 
m agyar szellem i életére erő
teljesebb volt, m in t az öt é rt 
m agyar im pulzusok sora, az 
tökéletes m agyarázatra  lel

nemzeti k u ltú rán k  akkori vi
szonyaiban. A m agyar é r te l
miség, k iállva a török hó
doltság. a nem zeti szabadság- 
küzdelm ek és az ezeket kö
vető m egtorlások megannyi 
u ro iú  ját, azért küzdött ak 
koriban, hogy a nemzeti 
ku ltú rá t az európai ku l
tú ra  részévé ..egye. Az i- 
rodalom és a tudom ány, 
a zene és a színházm ű
vészet m esterei idegen 
m in tákat kerestek, hogy azo
kat követve m egterem tsék, 
m ajd önállóvá és eredetivé 
tegyék a szellemi élet hazai 
m űfaja it és m űhelyeit. Eb
ben a folyam atban rendk í
vül fontos szerep ju to tt Mo
zart m űveinek. A bban a or
szágban, m elynek legjobbjai, 
ere jüket megfeszítve k u ta t
ták  önm aguk kifejezésének 
m ódját, és am elyben a m ű
vészet és tudom ány nyelvi 
m egújulása a m odern létezés 
alapfeltételének bizonyult: 
M ozart életm űve példaérté
kűvé vált. Tartalom  és fo r
ma egységének, a teljesség
nek és tökéletességnek pé l
dájává. Ezzel m agyarázhatjuk  
színpadi m üveinek h ihetetle
n ü l gyors e lterjedésé t m a
gyar földön, ahol pedig a 
szervezett zenei élet in téz
ményei, akkor, fejlődésüknek 
igencsak kezdeti á llapotában 
ieledzettek. Összefoglalva a 
hazai M ozart-kutatás idevágó 
eredm ényeit7 8 9, nem  m inden 
büszkeség nélkül adhatunk  
h írt az 1785 és 1809 közötti 
negyedszázad színpadi Mo- 
zart-elöadásairól az akkori 
M agyarország és Erdély te rü 
letén:

1785. jún ius 13. Pozsony: 
Szöktetés a szerájból.

1789. Eszterháza: Figaro
házassága.

1791. jún ius 19. Pest vagy 
Buda: Szöktetés a szerájból.

1792. Nagyszeben: Szöktetés  
a szerájból.

1793. feb ruár 14. Pest: A  
varázsfuvola.

1793. feb ruár 17. Buda: A
varázsfuvola.

1793. decem ber, Kassa: A  
varázsfuvola.

1794. feb ru ár 24. Pest: A  
varázsfuvola.

1795 s.zeptem ber 28., Buda: 
Figaro házassága.

1795. október 5. Pest: Fi
garo házassága.

1795. decem ber 12, 13, 14. 
Sopron: A  varázsfuvola.

1797. augusztus 7. Buda: 
Don Giovanni.

1797. szeptem ber 17. Buda: 
Cosi fan  tu tte.

1797. szeptem ber 21. Pest: 
Cosi fan  tu tte.

1797. decem ber 22. Buda: 
Titus kegyelm e.

1798. ja n u á r 20. Eperjes: 
Don Giovanni.

1798. április 26, 29, m ájus 
1. Tem esvár: A  varázsfuvola.

1798. jún ius 28. Pest: T itus  
kegyelme.

Í798. jún ius 29, jú lius 1., 
augusztus 13, 14, szeptem ber, 
Nagyszeben: A  varázsfuvola.

1798. decem ber 26. Pozsony: 
Don Giovanni.

1803. Buda: Idomeneo.
1804. K ism arton: A  varázs

fuvola.
1805. április 1. Székesfehér

vár: A  varázsfuvola.
1806. K assa: Don Giovanni.
1806. K ism arton: Titus ke

gyelme.
1809. novem ber 20. Pozsony: 

Titus kegyelm e.
1809. K ism arton: Don Gio

vanni.
Az 1800 körüli m agyar köl

tészet és irodalom  számos 
célzása, h ivatkozása és ú t
m utatása M ozartra és muzsi
ká jára  — gondoljunk csak 
Csokonai, Kazinczy, Batsányi, 
Verseghy és m ások soraira — 
egym agában is beszédes b i
zonyítéka a salzburgi m es
ter m agyarhoni ism ertségé
nek. M űveinek a m agyar 
k u ltú rá ra  gyakorolt ösztönző 
hatására  hadd hozzak fel két 
jellem ző példát.

1804-ben m egjelent Pesten 
a költő, m uzsikus és nyel
vész Verseghy F erenc (1757— 
1822) kom ikus eposza, a Ri- 
kóti Mátyás. Verseghy volt 
a francia forradalom  dalá
nak, a M arseillaise-nek első 
m agyar fordítója. A m agyar 
jakobinusok perében az egy
kori pálos szerzetest h a lá lra  
ítélték; kegyelm et kapott, de 
kilenc hosszú esztendőt így 
is fogságban tö ltö tt M int a 
m agyar k u ltú ra  reform álóinak 
egyike, a nyugat-európai m ű
vészeti fo rm ák és a m egújí
tott nem zeti nyelv szintézi

sére tö rekedett — elvetve az 
ősi hagyom ányt. E felfogást 
tükrözi kom ikus eposza is. 
Rikóti, a  palíérozatian  falusi 
kán tor és fűzfapoéta, a nagy 
költőt m egillető babérokra 
pályázik. Az eposz szomorú 
kom ikum a épp a szárnyaló 
fantázia és a  szárnyaszegett 
költői tehetség ellentm ondá
sából fakad. Az 1804-es kia
dáshoz kotta-függelék is ta r 
tozott, mely ezt a konflik tust 
két zenei világ szem benállí- 
tásával szem léltette. A vidé- 
kiséget és m aradiságot egy 
m agyar népdal jelképezte, a 
m űveltség és em berség em el
kedett világát M ozart V arázs
fuvolájának négy részlete, 
Vereseghy m agyar ford ításá
ban. M ozart felfedezése a 
m agyar olvasó szám ára: szen
záció. Csakhogy az ellenpél
daként felhozott dallam  sem 
holmi eldobható kacat: Á r- 
girus királyfi nó tá ja  („Ka
tona vagyok én, ország őrí- 
zöje“ kezdettel máig él), m ely
re száz esztendővel Verseghy 
elő tt még Aeneis h istó riá já t 
énekelték m agyar földön. É r
demes nótástól felidézni ezt 
a kétféle zenei világot — m ár 
csak a szép, szedett kotta 
hangulatfestő ereje m iatt is. 
Az első „á riá i“ a falusi k án 
tor énekli Korm os kutyának, 
mely a halottbúcsúztató köz
ben illetlenül ugatni kezd — 
ez a dallam  az Argirus nó
tája.

A z  eposz müveit, em bersé
ges földbirtokos-ezredese — 
az „O berster“ — M ozart ze
nei nyelvén szólal meg. D al
lam a a V arázsfuvolából v a 
ló: a bölcs, em berséges fő
pap, Sarastro  „Ö Izisz és O- 
zirisz“ kezdetű áriá ja , hang
ról hangra.

Verseghy alighanem  az el
ső volt — bizonyosan nem  
az utolsó — am a teo re tiku 
sok között, ak ik  két évszázad 
fejlődése során m egkísérel
ték az európaiság és a m a
gyarság fogalm át egymástól 
elválasztani, sőt: a kettő t egy
mással szem beállítani. Pedig 
Verseghy, számos szellemi u- 
tódával ellentétben, még is
m erte is azt a m agyar h a 
gyományt, m elyet lenézett.

M erőben más ideált köve
te tt kortársa, a hegedüvir- 
tuóz-zeneszerző Cserm ák A n
tal (1774?—1822), a m agyar 
kam aram uzsika úttörője. Az 
alkotóihlet első sugarai őt 
is a bécsi klasszicizmus, m in
denekelőtt M ozart irányából 
érték. Ö azonban, úgy tetszik, 
kezdettől fogva felism erte, 
hogy a m űvészetben a puszta 
m ásolgatás csakis a te rm éket
lenség lapályára  vezethet. 
1809-böl való, az utolsó ne
mesi felkelés évében és a lkal
mából íro tt vonósnégyesében 
— kissé cikornyás címe: A z  
in tézett veszedelem  vagy a 
Haza s z e r e te d  — M ozart 
közvetlen hatása  igen érde
kesen váltakozik az akkori
ban új m agyar tánczzenei 
stílus, a verbunkos hangjával. 
Á ltalános érzések m egfesté
sére — am ilyen a „veszély“, 
a  „könnyes búcsú“ — a klasz- 
szikus zene eszköztárát vette  
igénybe, míg a nem zeti k a
rak terek  ábrázolására („hősi 
induló“, „táncjelenet“) s ti l i
zált verbunkos-elem eket a l
kalm azott. A vonósnégyes 
tragikus hangú nyitó tétele el
képzelhetetlen lenne M ozart 
c-moll zongoraversenyének 
inspirációja nélkül.

Cserm ák m űvében a had- 
bavonuló nem esek szom orú
fájdalm as zenével búcsúznak 
el a h á tram arad t „feleségek
ü l “.

Ezt a té te lt m egint csak 
M ozart zenéje ih lette: a m a
gányos grófné fájdalm as szép
ségű cavatinája a Figaro há
zassága című operából: m agyar 
zeneszerző m űvének zárótéte
le: „In trada a mely m ellett 
a M uzsikások nagy öröm ből 
meg részegednek.“ Szándé
koltan ham is hangjai és h a r 
móniai kisiklásai M ozart Fa
lusi m uzsikusok  címen ism ert 
zenei tré fá jának  hatásáró l 
tanúskodnak. Cserm ák m űvé
nek harm ad ik  tételében v i
szont m egjelennek m ár annak  
a híres indulónak egyes ele
mei is, m ely végső fo rm ájá
ban. Scholl Miklós pesti k a 
tonakarm ester szerzem énye
ként vagy inkább szerkeszt- 
m ényeként, jó tíz évvel ké
sőbb, 1820 tá ján  kerül csak 
a közönség elé. Ez pedig: a 
Rákóczi-induló!

Különösen érdekes C ser
m ák m űvének hetedik té te 
le: „Vigasztaló V erbunk, Tót

és O láh“. A zeneszerző arra
te tt itt kísérletet, hogy k ü 
lönböző nc-pek folklórjából 
egységes müzenei nyelvet te
rem tsen. Száztizennégv esz
tendővel később, hasonlítha
ta tlanu l m agasabb szinten 
persze, ugyanerre törekedett 
a Táncszvitet író B artók Bé
la  is6 (aki C serm ák kísérletét 
aligha ism erte).

Egyik kezü n ket m ég a 
nogáj-tatár, a vo tják, csere~ 
m isz fogja, a m ásikat Bach 
és Palestrina  — ír ta  1939-ben 
Kodály Zoltán. Össze tud 
juk -e  fogni e távoli Világo
kat? T udunk-e  Európa és A - 
zsia kultúrája  közt nem  ide- 
oda hányódó kom p lenni, ha
nem  híd, s talán m in d ke 'tő 
vel összefüggő szárazföld?10

A  végső válasz késik még 
erre a sorsdöntő kérdésre. Ám 
az elsőt, a M ozart zenéjétől 
ih letettet, k im ondta m ár Mo
za rt korának  m agyar k u ltú 
rá ja . É rtenénk  b ár meg üze
netét!
Jegyzetek

Die Briefe W. A. M ozarts 
und seiner Fam ilie, szerk. 
Ludwig Schiederm air, 4. kö
tet, M ünchen-Leipzig 1914, 
199—200. lap; Mozart, Die 
Dokum ente seines Lebens, 
gyűjtötte és közreadta Otto 
Erich Deutsch, Kassal-Leipzig 
1961, 20. lap; M ajor Ervin: 
M ozart és M agyarország, szer
zőnek Fejezetek  a m agyar ze
ne történetéből c. kötetében. 
B udapest 1967, 9—10 lap; E- 
rich Schenk: M ozart, sein Le
ben, seine Welt, W ien-M ün
chen 2/1975, 76. lap.

2 H erm ann A bert: W. A. 
Mozart, 1. kötet, Leipzig 1919, 
229. lap.

3 Erich M üller von Asow: 
G esam tausgabe der Briefe 
und A ufzeichnungen der F a
milie M ozart, 1. kötet, Berlin 
1942, 150—151. lap.

4 Szabolcsi Bence: „Exoti- 
kus“ elem ek M ozart zenéjé
ben, Új Zenei Szemle VII/6. 
B udapest 1956 július, 1—7. 
lap; M agyar táncok H aydn ko
rából, szerk. Szabolcsi Bence 
és Bónis Ferenc, B udapest 
1959, 3. szám.

5 Bónis Ferenc: Die unga
rischen Tanze der H andschrift 
von Appony (Oponice), S tudia 
Musicologica VI, Budapest 
1964. 9—23. lap; Die Sam m 
lung von Tanzen und L iedern 
der A nna Szirm ay-Keczer, 
szerk. Jozef K resánek, P raha- 
B ratislava 1967.

6 B udapest 1955, 646—744.
szám.

7 M ajor i.m. 27—33. lap; Ho- 
rányi M átyás: M ozart-operák 
Eszterházán és K ism arton
ban, Zenetudom ányi Tanulm á
nyok 5. kötet, szerk. Szabolcsi 
Bence és B artha  Dénes, Bu
dapest 1957, 475—479. lap.

8 Cserm ák vonósnégyesének 
első kiadása a D iletto m u
sicale sorozat 134. szám aként 
je len t meg: D obiinger Ver
lag, W ien-M ünchen 1963.

9 Bónis Ferenc: A Tánc
szvit üzenete, H itel IV/6. Bu
dapest 1991, m árcius 20., 25—
26. lap.

10 K odály Zoltán: M agyar
ság a zenében, lásd a szerző 
V isszatekintés c. gyűjtem ényes 
m űvének 2. kötetében, szerk. 
Bónis Ferenc, Budapest 1964, 
260. lap.

A szerk. megjegyzése: A 
fogadtatás m értékére jellem 
ző, hogy pl. a Varázsfuvolát 
Pest-B udán 1812-ig 139-szer 
ad ták  elő. A nnak  feltételezé
se, hogy a ném et nyelvű 
előadásokat akkoriban csak 
ném etek látogatták, legalább 
akkora naivság, m intha a 
m últ században a rom án fe
jedelem ségekben divatozó 
olasz—francia színháznak 
csakis olasz—francia közönsé
get képzelnénk el. Bónis Fe
renc tanu lm ányát a budapesti 
Hitel cím ű folyóirat 1991. jú 
lius 14-i szám ából vettük  át, 
a ko ttapéldákat az érdeklő
dök ugyanott m egtalálhat
ják.
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„ D ie  S etzten  Gesänge 
A z u to lsó  dalok"

Furcsa, am ikor egy alkotó 
le írja  azt, hogy utolsó  mű, 
utolsó  dal vagy dalok, m ert 
há t honnan tudhatnánk , hogy 
az a  mű az utolsó, még ak
kor is ha csak abban a bizo
nyos m űfajban  az utolsó. Va
lahogy m indig jelkép erejű  
a leírt szó, különösen, ha az 
lezáró, befejező utasítású. 
R ichard S trauss Vier letzte  
Lieder — N égy utolsó dal cí
me is m indig megüt, ha ol
vasom vagy hallom . M aga 
a m ű is éppen címe m ia tt 
valam i különös szomorúságot 
ölt m agára, pedig az első dal 
a Tavaszról szól, mégis vala
hogyan rányom ja bélyegét az 
elm úlás hangulata . A többi 
dalcím ek: Szeptem ber, L e
fekvéskor, A lkonyp írban  m ár 
közelebb v annak  az alkony, 
az elsötétülés gondolatához, 
hangulatához. Az is jelkép e- 
rejü, hogy B artók a befeje
zetlen 111-ik zongoraverseny  
utolsó tételéhez odaírta: FINE.

Ilyen gondolatokkal olvas
tam  el Székely Endre  lem e
zének első cím ét és a té te
lekben felhasznált verscím e
ket: Honfoglalás, H alálféle
lem, Körtánc, A  pálmaág el
tört, V isszfény. És azzal az 
időközben érkezett h írrel, 
hogy a zeneszerző m ár súlyos, 
halálos betegséggel viaskodik, 
így különös nyom atékot ka
pott Ingeborg B achm ann fi
nom müvű, lágyan simogató 
hullám zása verssorainak h a 
lálközelséget sugalló vigasz
ta lan  szomorúsága: „A szere
lem nek van diadala, /  s van 
a halá lnak  is, /  az időnek, s 
az azután jövőnek, / de ne
künk soha nincs. / /  K öröt
tünk ném aság, visszfény, ég
ből m erülések, /  de köldökö
dön át is tú lé l /  m ajd m in
ket az ének.“

„Az utolsó dalok“, bár öt 
évvel előzték meg Székely 
Endre ha lá lá t (1989. április 
14.) végül is a szerző líra i 
rekviem jévé váltak.

Személyesen nem  ism ertem  
Székely Endrét. Időnként 
egy-egy m űve érkezett el 
hozzám a rád ió  hullám hosz- 
szán. Igazából ez az utolsó, 
életében m egjelent lemeze 
hozta el szám om ra művésze
tét. M inden zene üzenet a 
világnak a hangok hu llám 
hosszán, most, ebben a p illa 
natban  én fogtam  fel ezt az 
üzenetet.

A zene a lélek  „rádió-üze
nete“,: a je lek  sokaságának 
m egfejtésére törekszünk, vagy 
legalábbis e rre  kellene, hogy 
összpontosítsunk. Term észete
sen helye és ideje van az 
esztétikai érték íté letnek  is, a 
pro és kon tra  m űvészeti v i
táknak, m it m ikor és hogyan 
alko to tt a zeneszerző. Helye 
van a felm érésnek, a rangso
rolásnak, zenetörténeti kate
gorizálásnak. De mindez csak 
a kü ldö tt zenei je lek  m egfej
tése, egym ásbaillesztése u tán  
igazán létjogosult. H allgatom  
Székely Endre 5-ik és egyben 
utolsó vonósnégyesét, a hege- 
dű-kürt-zongora Rapszódia 
zeneüzenetét és próbálom  
m egfejteni a jeleket.

Fogódzók u tán  kutatok.
N em  fö ld i tá jképek, o lva

som egyik elektronikus d a 
rab ján ak  címét, H um anisa
tion, ö tlik  szemembe a m ásik 
cím, Musica notturna, Fan-
t.asma, Nenia  (Sirató) — ora
tórium  W eöres Sándor-ver- 
sekre. Justice in  Jerusalem  
— oratórium  ótestam entum i 
szövegekre. Sokat m ondanak 
ezek a címek: az éj, a fan 
tasztikum , a siratás-v irrasz-

tás processzusa, a kilépés a  
iransscéndentális világba az, 
ami belőlük árad. N yilván 
mindez o tt van a szerző 
hangzásvilágában is. A zene 
különösen is alkalmas ilyen 
hangulatok „ábrázolására“, 
hiszen egylényegű velük: az 
absztrakció a zene lételeme. 
Maga a zene is már m ásodik 
valóság, és így könnyen lép 
át egy harm adik, sőt negye
dik valóságba is. Távoli v a
lóságokat já r  be Székely 
Endre zenéje is. Ö maga a 
következő módon jellem zi 
m üvét; (idézet a lemezborító 
szövegéből), „Az V. vonósné
gyes (1981) céljául tűztem  
magam elé; sokféle zenei 
gondolatot szerves egységbe, 
szilárd form ába foglalni. Az 
első tétel három  szembenálló 
anyaga: A — nyüzsgő h a r
móniasor; B — sül ponticel- 
lo te rü le t; C — gyors és vad 
rész. E három  anyag hídsze
rű  szerkezetet alkot.“ 

Rendkívül érdekes és é r 
zékletes a szóhasználata: sül 
ponticello terület. A  sül pon- 
ticello zizegő hangeffektus, 
a belőle alkotott hangzásfe
lületet nevezi a szerző terü
letnek. Rendkívül egyéni és 
kifejező meghatározás, na
gyon erős vizuális érdeklő
désre, készségre utal. A terü
let szót még egyszer használ
ja, am ikor a Hegedű-kürt-zon- 
gora rapszódia (1982) felépí
téséről ír: „ .. . a lassú kezdő 
anyagot mozgalmas, gyors te
rü le t váltja  fel, a zárórész 
előtt pedig visszatér a lassú. 
A lassú területeket a ponto
zott ritm ika, a gyorsakat az  
ötös tagolás jellemzi.“ Egyéb
kén t az ötös számmal való 
foglalkozás is jellemzi gon
dolkodását, a már em lített 
Die letzten  Gesänge, ak á r
csak az 5 Lieder példa erre. 
Az ötös szám belső arányai 
is érvényesülnek a sorozatok 
felépítésében. A z  utolsó da
lok  negatív aranymetszete a 
m ásodik dal, a Halálfélelem  u- 
tolsó akkord ja ira  esik: „Min
dig az éj, nappal soha“. Ez
zel az élményanyaggal nagyon 
közel ju t a szerző Schönberg 
világához, persze eszközeiben 
sokkal m odernebb, főleg a 
postw eberni hangzásvilág ef
fektusai kellnek életre zené
jében. A szoprán szólót kísé
rő kis kam araegyüttes (fuvo
la, kürt, zongora, illetve csem
baló és vonósnégyes) színek
ben, ötletekben gazdag zenei 
szövet hordozója. Csengery 
A drienn rem ekel a szoprán 
szólam előadásával, különö
sen megkapó a negyedik dal 
előadása. Elek Tihamér fuvo
la játéka, Tarjáni Ferenc két
szeri közreműködése A z utol
só dalok és a Rapszódia k ü rt 
szólam ának rendkívül szép 
hangú, tökéletes technikájú 
m egszólaltatásával és a K o
dály vonósnégyes (Falvay A t
tila, Szabó Tamás, Fias G á
bor, Devich János) nemes tó
nusú, átélt játéka, valam int 
G yarm ati Vera (hegedű) és 
K atona Ágnes (zongora) köz
rem űködése a Rapszódia meg
szólaltatását em elik művészi 
élménnyé. A z utolsó dalok e- 
lőadását vezénylő Antal Má
tyás nevére, művészetére e 
lemez kapcsán figyelhettünk 
föl először, rem éljük, hogy 
más művek előadásával is 
hasonló kitűnő benyomást 
kelt m ajd hallgatóságában. 
Az im m ár ín  memóriám  
Székely Endre lem-czt (SLPX. 
12873 H ungaroton S'.eree) 
Kondor Béla: modern g ra f i
kája  díszíti.
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A GYERGYQSZENTMÍKLÓSI 
„GYILKOSTÓ” KISIPARI 
SZÖVETKEZEI
RENDELÉSRE GYÁRT ÉS SZÁLLÍT:

— női és férfi készruhát
— bőrdíszműves terméket
— női és férfi cipőt
— kötött terméket

Valamint a lakosság rendelkezésére áll az 
alábbi szolgáltatásokkal:

— női és férfi szabóság
— kötődé
— bőrdíszmű
— cipőrendelés- és javítás
— különböző bőr és szőrmék kikészítése és 

feldolgozása.

Igényeljék bizalommal termékeinket 
és szolgáltatásainkat 1

O O I M i

OZLEMENY
A Társadalmi Dialógus Csoportot (GDS) kezdet
től fogva foglalkoztatta az a veszély, amit a szél
sőséges nacionalizmus, sovinizmus, antiszemitiz
mus és az etnikumközi és társadalmi gyűlölet és 
feszültségek más formáinak felszítása jelent. A  
22 folyóirat nyilvánosságot biztosított azoknak a 
szerzőknek, akik hovatartozásuk és mondanivaló
juk folytán lehetővé tették a megbékélést és a 
dialógust. A Társadalm i Dialógus Csoport tagjai, 
híven szüntelenül hangoztatott meggyőződésük 
höz és állásfoglalásukhoz, újra figyelmeztetnek a 
felelőtlen ultranacionalista kampány súlyos kö
vetkezményeire, arra, hogy Romániát a civilizált 
világ szélére taszítják. A Társadalmi Dialógus 
Csoport csatlakozik a Román Újságírók Szövet
sége (AZR), a M űvelődésügyi M inisztérium és a 
137 rom án értelm iségi sajtóban közölt nyilatko
zataihoz, és megállapítja: az ország tisztánlátó 
erőit az emberi személyiség tiszteletének, a ki
sebbségek tiszteletének, a valódi nemzeti szel
lemnek kell egyesítenie.

TÁRSADALMI DIALÓGUS CSOPORT 
Közzétették a 22 30. szám ában (1991. augusztus
2—9.)

I

•  Floridában, öregek otthonában, nyolcvanhét évesen  
halt meg Isaac Bashevis Singer, az 1978-ban N obel-díjjal 
kitüntetett jiddis nyelvű író. A lengyelországi Radzymin- 
ben született, rabbik leszármazottja, maga is rabbiképző- 
ben tanul; 1935-be;i vándorol ki az Ügyesük Államokba, 
s még ez évben megjelenik első regénye, A  sátán Goraj
ban. Főbb müvei: A  M oshat család, A  lublini mágus, A z  
uradalom , A  birtok.

•  A Puntea U. D. M. R. 5. számának vezércikkét Mol- 
nos Lajos jegyzi (Frínghii, cutite, oirávuri). A  lap beszá
mol az RM D SZ  második, marosvásárhelyi kongresszusáról. 
Societatea Bolyai aláírással olvashatunk beszámolót Pentru  
U niversitatea independentá „Bolyai“ címmel. Bucur Ildi
kó Cine a jóst Szabédi László cím alatt készít interjút 
Kántor Lajossal.

•  A Jelenkor  július-augusztusi számában Poszler György 
és Varga Lajos Márton beszélget Szilágyi István Agancs
bozót című regényéről.

•  Az Ü nnepi K önyvhét budapesti rendezvényeinek ke
retében, június 1-én a Liszt Ferenc téren került sor a Je
lenkor Kiadó  bemutatkozására. Az esemény vendégei: Mir- 
cea Dinescu, Makay Ida és Rakovszkv Zsuzsa. Mircea Di- 
nescu a pécsi M űvészetek Házában is találkozott az ol
vasókkal, a beszélgetést Csordás Gábor vezette. Közremű
ködött Koszta Gabriella, a Pécsi N em zeti Színház  mű
vésze.

•  A H itel júliusi számában Csíki László A z  első hó  cí
mű novellája, valam int Bodó Barna Korszerű korszerűt
lenség  című írása olvasható.

•  A Népszava  július 27-i számában Varjú Frigyes K ell-e  
magyar konzu lá tus K olozsvárnak?  cím alatt beszélget az 
RM D SZ  vezetőivel és Adrian Marino professzorral.

•  Színjatszócsoport alakult Marosugrán Szente Anna és 
János vezetésével; a csoport bemutatta Papp József Bandi 
gulyás című népszínművét.

•  A Maros megyei N épújság  július 26-i számának iro
dalmi oldalairól: Bartha János Kalapcsere Szabédival; Or
bán Balázs A Székelyfö ld  leírása. M akkja lvá tó l Erdő-Szent- 
GyörgVig; Arany János Emié nyék; Tőkés Tibor Ima; Kiss 
Zsuzsanna A z idő; Ady Endre Petőji nem  a lkuszik  '(rész
letek): Illyés Gyula Petőfi Sándor (részlet); Markó Béla 
K öltők  koszorúja. Petőfi Sándor; Tóth István Akác; Biszt- 
ray Adám Orbán Balázs.

•  A Rom ániai Magyar Szó  július 27—28-i számában 
Marosi Ildikó számol be Hunyadi László marosvásárhelyi 
egyéni kiállításáról. Cikket, verset közöl továbbá a lap Kiss 
Zsuzsától (K akukkfiókák), Thinsz Gézától (Elidegenedett 
idegen; T anu ljunk könnyen, gyorsan m agyarul — S tock
holmban), Szőcs Gézától (Egy operativ csoport íróasztalá
ról), Czegő Zoltántól (Ázsiában ringat apai kéz), Bölöni 
Domokostól (A  Szabédi zsoltár), Nagy Páltól (Száll a nóta 
szájról s zá jra . . .), Bözödi Györgytől (A „tölcséres urak") 
és Krúdy Gyulától (Ál-Petőfi).

•  A Hargita N épe  július 20-i számának M űvelődés ol
dalain verset olvashatunk Forró Miklóstól, Ambrus Lajos
tól és dr. Csutak Gábortól. Prózai írást közöl Kedves Csa
ba (H étköznapi m etaforák) és Kozma Mária (Párbeszédek).

•  M EG H ÍVÁS P Á L Y Á Z A T R A :  Az M TI-Press tisztelet
tel felkéri Önt, vegyen részt a szerkesztőség 1991. évi tár
capályázatán. A Magyar H ite lbank  támogatásának jóvol
tából a pályázatot kiterjeszthetjük, s az idén először le
hetőség nyílik a magyar irodalom határainkon kívül élő 
jeles képviselőinek meghívására is. Szerkesztőségünk cikk
ügynökségként tevékenykedik, napilapoknak közvetítünk — 
többek között —■ irodalmat is. Azt szeretnénk elérni, hogy 
e napilapok olvasótábora a mai magyar irodalom képvise
lőivel ne csak az irodalmi folyóiratok hasábjain, hanem  
saját újságjában is gyakrabban találkozzon. Ezért tartjuk 
fontosnak, hogy íróink alkalmanként egy-egy rövidebb mü
vüket először ezekben a lapokban publikálják. A pályá
zatra 120 sornál (4 flekk) nem hosszabb tárcát, irójegyze- 
tet kér a szerkesztőségünk. A pályázaton csak eredeti, még 
nem publikált Írással lehet részt venni. A díjazott és meg
vásárolt művek első közlésének jogát fél évig fenntart
juk. A pályázat díjai: I. dij: 25 000 Ft (1 db.); II. díj 20 000 
Ft (2 db.): III. díj: 15 000 Ft (3 db.). A bíráló bizottság 
10 000—10 000 forintos különb íjat is odaítél a megfelelő pá
lyamunkáknak. (15 db.) A müvek beküldési határideje: 
1991. szeptember 22. Eredményhirdetés: 1991. október 22. 
A díjazott müvekért külön honoráruimot nem fizetünk. A 
díjazott műveken kívül az igényeinknek m egfelelő összes 
írást átvesszük, ezek honoráriumát a közlés után — a szo
kásos módon — utaljuk ki. A kéziratokat névvel, pontos 
címmel három példányban címünkre — MTI-Press 1016
up. Kern u. 5—7. — kérjük beküldeni. A borítékon kér- 
iük feltüntetni: PÁLYÁZAT.

OLVASÓINK, ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE! *

SZERKESZTŐSÉGÜNK KÖZVETLENÜL IS TERJESZ
TI A LAPOT.

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

HELYI VAGY VIDÉKI ISKOLÁKBÓL BEÉRKEZŐ 
RENDELÉSEKNEK IS  ELEGET TESZÜNK.
A NOBEL-DtJASOK ANTOLÖGLÄJA KIS TÉTELBEN 
TOVÁBBRA IS  BESZEREZHETŐ A SZERKESZTŐSÉG
BEN.
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(Ráma}' Tibor)

A HELIKON 31. számában közölt, S z a v a k  h á l ó j á b a  
című rejtvény megfejtése: Mi a költő dolga? ,/ Ha villámot 
látott, /  szavak hálójába /  fogni a villámot, /  aztán vissza
dobni /  a tüzes folyóba. /  Irgalmas ég! ismét /  pusztába kiál
tok? /  Nem, nem hiszem el, hogy /  a világ szikrát fog.
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MAGYARNAK LENNE
M agyarnak lenni Európában továbbra is pont 

„olyan“, m in t — m ondjuk — ném etnek, franciának, 
orosznak, angolnak, spanyolnak lenni Európában, csu
pán valam icskével nehezebb;

m agyarnak  lenni Rom ániában még m indig pont 
„olyan“, m in t rom ánnak lenni Rom ániában, csak sok
kal nehezebb;

M agyarországon lenni m agyarnak, m ondják, k ik ott 
m agyarok, szintén nehéz, ismét, még m ost is —

A z t  je len tené-e  ez vajon, hogy Európában nem jó 
m agyarnak  lenni, Európában csak ném etnek, olasznak, 
franciának, angolnak, spanyolnak, finnek stb. jó lenni, 
de m agyarnak nem? Azt jelentené-e ez vajon, hogy 
Rom ániában nem  jó m agyarnak lenni, csak rom ánnak 
lenni jó Rom ániában; m iként Szlovákiában is csak 
szlováknak, Jugoszláviában is csak szerbnek? S ha m ár 
M agyarországon is nehéz, nem  jó m agyarnak lenni, ak
kor tán  A m erikában vagy Angliában vagy A usztrá
liában jó m agyarnak  lenni, lévén, hogy ott m ár úgy
sem akar senki m agyar lenni, m iként pl. litván sem. 
horvát sem például; m ert Am erikában m indenki am e
rikai akar lenni, A usztráliában ausztrál, Angliában an
gol, de még B urgelandban is m ár csak osztrák — tuda
tosan vagy észrevétlenül.

M agyarnak lenni annak idején Ázsiában sem lehe
te tt nagyon jó, különben m iért vették  volna' eleink 
nyakukba a világot? Talán (mégis) valam i ösztönsze
rűségből, tu d a ta la tti „vállalásból“, abbéli akarásból, 
hogy mégis csak meg kellene valahol m aradniuk m a
gyarnak, ha m ár ennek terem tette  a Fennvaló, a H a
dak Ura? Lehet, hogy ez is oka volt az elindulásnak, 
Európa-felé kirajzásnak (erről nekünk  nincsenek pon
tos értesüléseink, fogódzóink!); de az is lehet, hogy 
mégiscsak a legelő u tán  bőgő jószág késztette őket az 
Ázsiából kivezető ú tra , s nem  létük veszélybe kerü
lése? Bárhogy is volt, bárm i okból, indíttatásból tö r
tén t, ami m egtörtént, a lényeg mégis csak az, hogy az 
ú j hazában is, az új, idegen néptenger s történelm i 
viharok, kihívások, sorscsapások közepette is, valahogy 
m egm aradtak, m egm aradtunk — m agyarnak is. Ami 
szintén nem volt könnyű.

Emezen oldaláról nézvén m agyarságom at, úgy hi
szem én is: m agyarnak lenni, bárm ilyen nehéz, m égis
csak jó és m egnyugtató számomra. (M iként más nép, 
nem zet fiának  is az, hogy ő éppen annak a népnek a 
fia.) És ezt nem csak „érzésből“ modom, de m ondja az 
ész is, tudatosan. M ásként nem is szólhatok erről, hogy
ha m ár — tú l azon, hogy m agyarnak születtem  — val
lom is, és vállalom  is a m agyarságom at. Vallom és vál
lalom  — úgy, am ilyen ez a m agyar m ivoltunk, ez a mi 
m agyar m ilyenségünk és ez a mi itteni m agyar sorsunk 
a hetven esztendeje tartó  rom ániai kisebbségi létben. 
Vallom és vállalom , még akkor is, ha ez a kisebbségi 
m agyar sors-ilyenség fárasztó is, próbáratevő is, le
hangoló, elfásult, rem ényt vesztett is, m iként csakazért- 
is! ökölbeszoruló is . . .

Nem kötelességből való vallás ez, s nem m uszáj- 
vállalás. Inkább olyan, m int fának a növése, gyümöl
csöt term ése, s m int az, hogy felkél a Nap.

Nem is oly nagyon rég, egyik ifjúsági szervezetünk 
egyéves fennállásnak ünnepi rendezvénysorozatán, egy 
vitafórum on fe jte tte  ki valaki ifjú  gondolkodó, misze
r in t  ő nem akar m agyar lenni (pl. itt, Rom ániában 
sem), hanem  m indenekelőtt mérnök, orvos, tanár, jó 
szakem ber. Tetszetős és modern is ez a tétel, európai 
a  gondolat —  csak azt nem  értem  azóta sem, m iért a 
kizárólagosságra alapoz? Mert úgy tetszik ki ezen el
m életből, hogy ha valaki (jó) m agyar, az m ár aligha le
he t jó szakem ber is. Illetve: a szakm ájára készülő, a r
r a  összpontosító nem  lehet egyben „kiváló“ m agyar is. 
A  „té tel“ szülőtalaja, vélem, az a felfogás, am ely ifjú 
ságunk körében m a oly divatos, hogy ti.: ők nem poli
tizálnak, apolitikusok, elvetnek, visszautasítanak m in
denféle politikai, politizáló szervezetet, töm örülést. Jó 
szakem berek akarnak  ugyanis lenni. H allgatván az ér
velést, m egcsapott a veszélyesség szele. Ti. az a ve
szély, hogy ettől az „elm élettől“ m ár csak kis lépés az 
a vonalon-túl, ahol maga a nemzet, a nem zetiség m int 
létező „szervezet“ m ár politikai „szervezkedésnek“, 
„pártnak“, s m inden ilyen — a m ostanában európai
ságnak is nevezett internacionalizm us elve alapján — 
elvetendő, nem -el-fogadható az apolitikusok számára.

Folytatása a 10. oldalon

Szabó Tam ás felvételeFonott kosarak

VIRGIL ARDELEANU

Az értelmiségi 
és az utca embere

Soha ennyire széteső nem 
vo lt az úgynevezett értelm i
ségi réteg, m in t m odern tá r
sadalm unkban. Az, hogy az 
utca em bere a sokarcú érte l
miségiben a hatalom  többé- 
kevésbé ak tív  jó tá lló já t lá t
ja , elszomorít, de az érte lm i
ségiek m egfutam odása a leg
sötétebb gondolatok hálójába 
vet. Nyomasztó látn i, ahogy 
a tegnap még m ellőzött és 
m egalázott középiskolai tan á
rok őrjöngve töm örülnek a- 
zok köré, akik  a húsosfazék 
közelébe furakodtak, és  ha
tékonyan segítik a to ta litariz
m us m egújulását. Nagyobb 
testvéreik, a felsőfokú intéze
tek tanára i sem viselkednek 
m ásként, akik  abbéli öröm ük
ben, hogy egyik napról a m á
sikra egyetem i tanárokká let
tek, egyvégtében a „rendszert“ 
dicsérik. (Természetesen, nem

felejtem  el, hogy nagyszerű 
kivételek is vannak, bár ők 
alig változtatnak  a helyze
ten.) A legkiábrándítóbb még
is az írók  elhajlása. (Lásd a 
Cotroceni-i zarándoklatot, a 
küldöttségekből nem  hiányzott 
A drian  Páunescu és Augustin 
Buzura, D inu S áraru  és M a
rin  Sorescu.) Nem azt m on
dom, hogy vérbeli értelm isé
giek m üve a Hatalom hoz lán 
colt m inden kiadvány. De azt 
sem állítanám , hogy holmi 
m űveletleneké. Épp ezért áll 
erőm ön fölül m egérteni, hogy 
a hivatalosság rendelkezésére 
bocsátott k iadványokat az í- 
rás m űvelői hogyan képesek 
elárasztan i annyi gyűlölettel, 
hazugsággal, durvaságokkal és 
erőszakra való fel-felbujtással. 
H atalm as rosszat cseleksze
nek  ezek a sajtóterm ékek, 
m ert elkáb ítják  a sokaságot,

am elyik egyébként is a va
lótlanságok szférájában él.

A zt m ondhatják, ha ezeket 
a lapokat nem  vásárolnák, 
m egbuknának. íg y  van. De ha 
azt tudakoljuk, kik vásárol
ják , kénytelenek leszünk az 
em bernek  a rra  az alig tu d a
tosított, lényegében szégyen
letes alap tu lajdonságára u- 
ta ln i, am ely az em beri lényt, 
m ióta az a föld h á tán  él, le
alacsonyítja. Ez pedig az, pon
tosabban az em beri szem élyi
ség azon része, m elyet a m ű
veltség és nevelés nem  érin 
tett, és legjobban akkor é r
zi magát, ha a csúffal ta lál
kozik és ha szennyet lát. A- 
zok, akik  kéjjel olvassák (i- 
gyekeztem elkerülni a felso
rolásukat, de lehetetlen) az 
A zi és Dimineata, a Demo
cratic» és a Rom ánie Maré, 
Totusi iubirea, N atiunea, Eu
ropa, Rom ánul, Libertatea, de 
még az A devärul című lapo
kat, a mások erkölcsi nyomo
rában  a sa já tju k a t is k ivetít
ve lá tják . Pokoli erővel tör 
fel az afölött érze tt öröm, 
hogy m inden bem ocskolható 
és a gazem berek kényszer
képzete, hogy m ások se so
kat érnek; ezért ha azt kér
dezzük, m iért állnak  sorba az 
em berek ezekért a  gyalázatos
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Régi szép mesterségek gyö
nyörűsége!
A vessző, a venyige kiválasz
tása, hántolása, illesztgetésc, 
míg egybegyűl a kosárra va
ló.
Cipekedés a fölázott, próbára 
tevő, de hazafelé ta rtó  dülö- 
utakon.
Azután meg a m unka, bölcs 
pipaszó m ellett, m éltóságtel
jes hadjáratokra emlékezve. 
Isonzó, Doberdó, Tömösi h á 
gó, Do.i-kanyar — ezek a 
csöndé-, mesterségek mindig 
fölidézik a történelm et; ci- 
pészműhelyben, szabóm este
rekkel, kosárfonók eresze a- 
latt lehetett legjobban eldön
teni a történelem  sorsát.
Nagy vásárokat idézek m a
gam elé — am ikor valóságos 
kosártornvok, kosár-em lékm ű
vek sétáltak föl-alá a pecse
nye illatú, pálinka szagú, siir- 
s/.agú tereken, em berlábakon. 
H etedhét falura szóló lako
dalmaiéra emlékezem, amikor 
„elkötötték“ a hidakat a pán t
likás szekerek előtt, tüzet 
gyújto ttak  az út közepén és 
így rikkantottak derűsen, ál
szemérem és sértő szándék 
nélkül: „Álljon meg a me
net! Fasza van a menyasszony- 
szonynak!“
Soha annál szebb vallatáso
kat! — melyek után alászáll- 
tak a szekerekről a teli ko
sarak: kalács, mézes-köményes 
pálinka, jó ereszalji savanyú 
bor.
M ehettek, jól feleltek, adjon 
nektek Isten bő gyerm ekál
dást, sok szerencsét, csak le 
ne essetek az ágyból.
Az üres kosár a bőséget idézi. 
De hová tűntek  a kosárfonók? 
— emlékük, m in t az elhang 
zott szó utáni csönd.
És hol a bőség?
És ha m ár ide ju to ttunk  — 
hol van a tavaly(elött)i de
cem beri hó?

KIRÁLY LÁSZLÓ

sajtóterm ékekért, annyi, m int 
ha azt tudakolnánk, m iért 
nem  ég a víz.

E rre m egint azt m ondhat
ják, nincsenek kevesen azok, 
ak ik  undorral és gyűlölettel 
dobják  félre a valódi ú jsá
gokat és kim ondhatatlan ö- 
röm m el kapkodnak a  fentem - 
líte ttek  u tán; tehát nem  le
het eltekinteni tőlük. De igen, 
nagyon is jól el lehet tekin
teni. A mennyiség (a szava
zat) nem terem t m indenkép
pen legitim itást sem erköl
csi, sem politikai téren. Na 
és ha sok az olvasója a Ro
m ánie Mare-nak? Sokan, vagy 
kevesen, a szóban forgó ol
vasók csak azt példázzák, 
hogy az em bert jobban vonz
za a hazugság, m int az igaz
ság, és hogy a gazem bersé
get többre becsülik, m int a 
krisztusi m agatartást.

M inden, am it rem élni lehet 
csak az .hogy a tudatlanság 
és erkölcsi fogyatékosság jég
töm bje lassan-lassan olvadni 
kezd az ébredező értelm isé
giek gondolatainak melegétől.

(NAGY MARIA fordítása)

SVÁJC HÉTSZÁZ ÉVE
eSSBZGBSÄKÄtiG



CS. GYlMESI ÉVA

A megszentelt látvány

VITA ZSIGMOND

Emlékezés 
Kuncz Aladárra„Ó, tarts ki addig lélek, 

védekezz!“ — Radnóti vers
sora ötlik fel bennem, mi
közben Bállá Zsófia új köte
tét* lapozgatom. A könyv 
címe, a „védd magad“ motí
vuma, a nyílt utalás (Egy 
K adnóti-partitúra) is indokol
ja talán az asszociációt, de 
az összefüggés nyilván mé
lyebb, és a két történelmi 
helyzet, a két emberi sors lé 
nyegi analógiájában gyökere
zik . Ezek a költemények a 
diktatúra utolsó, legnehezebb  
éveiben születtek, amikor az 
esztelen, vegytiszta rem énysé
gen kívül az itímaradóknak  
úgyszólván mindenről le kel
le tt mondaniuk. Ha nem is 
maga az élet, de a lélek  for
gott veszélyben, m ely a finy- 
nyásabb erkölcsűek számára 
az élettel már-már egyenér
tékű. Önmagadat feladni vagy  
az életet? Olykor úgy tűnik, 
(igyremegy.

Az ittlét nem kis próbára 
tette azokat, akik vállalták, 
A költőt, akinek nyersanya
ga — hogy Dinescut idézzem  
—  maga szabadság, talán még 
inkább, mint a többi halan
dót, hiszen kényes jószág a 
vers, az embernél is  kevésbé 
tűri idegen törvények ural
mát. A vers egyetlen — ter
mészetes — igája ugyanis a 
nyelv, melyet — bár ellene 
is lázad — kénytelen viselni, 
hiszen nemcsak korlátja, élet
tere is. De adott körülmé
nyek között a költő arra is 
rákényszerül, hogy verse a 
védekező lélek eszköze, „paj
zsa“, „vértje“ legyen: mene
dék írója és olvasója számá
ra egyaránt.

Bállá Zsófiának, akinek lí
rája úgyszólván gyermekko
rától kezdve oly gáttalanul 
árad, mint valam ely isteni 
kegyelem, aki egykor a játék, 
a tiszta ének, a természetes
ség jegyében alkotott, talán 
mindenki másnál nehezebb 
volt a páncélt magára ölte
nie. Nem támadó fegyver 
ugyan, de a „pajzs“, a „si
sak“, a „vért“ m égiscsak fegy
ver, jelzi hogy hadiállapot, 
készültség van. S am ennyi
re felemelő ez a harc erkölcsi 
szempontból, annyira nyo
masztó is a versre nézve. 
Fegyverek közt, ha nem is 
hallgatnak, de másképpen 
szólnak a múzsák, és ez a 
feszes visszafogottság nem  
csupán tanácsos, de ezzel e- 
gyütt terhes is. „Nehéz a 
páncéling, a vért, /  súlyos te 
her a pajzsom, kardom, /  
egyik bőrt horzsol, csontot 
sért, /  selyemzászlóm meg
dőlve tartom ( . . . )  És nem 
múlik a téveteg / kérdés, hogy 
;a csatazajnak /  mikor lesz 
vége már? //  A bőrömön 
örökre ott a heg.“ — irja 
A  lovag életé ben, itt van a 
köteteim kulcsa.

De „páncél“ nélkül a ki
szolgáltatottság lenne az osz
tályrésze, mely a meztelenül 
sorakozó foglyokéhoz hason
ló, nem véletlen, hogy a köl
tő egy egész versciklust szen
tel a holocaust áldozatainak, 
akiknek sorsa azóta is az em
beri méltóság ellen elköve

tett összes bűnök szimbólu
mává lett. A kötetben A  lo
vag élete  után rögtön ez a 
ciklus következik (Mikor 
m eg fú jjá k  a trom bitát), s így 
—■ az egymás mellé kompo- 
náltság révén is — a versek 
többlet jelentéssel telítődnek: 
„Lecsupaszítva egy ember áll 
itt, /  meztelen arcú állig, vál- 
lig, /  meztelen egészen, dide
regve /  csontig szégyenben, 
félelemben . . . “ (Sorozás). Ez 
az égbekiáltó meztelenség, 
teljes kifosztottság annak az 
apokaliptikus értékhiánynak a 
metaforája is, amelyben meg
tapasztaltuk az emberi léte
zés végső határát, ahol a két
ségbeesés paradox módon a 
transzcendens reménnyel é- 
rintkezik. Erre az egziszten
ciális határhelyzetre utalnak 
a költő szemérmes, m ély iste
nes versei, melyekben az em
beri függőség minden nyo
mora egyetlen olyan függés
ben oldódik fel, ami nem
csak fogva tart, hanem képes 
a mélységből ölelő mozdulat
tal kiemelni.

A L evél című vers arról az 
elveszettségről, kifosztottság- 
ról beszél, m ely talán az 
egyedüli lehetőség, alkalom  
arra, hogy rátaláljunk a leg
értékesebbre. Ez a vers egyet
len metaforára — a hajótö
résre — építi az áldást hozó 
katasztrófa leírását, s e for
dulat pillanatát jeleníti meg 
lendületesen a teljes kiürese
déstől az ajándék elfogadá
sáig: „Amikor minden össze
tört, /  s amikor minden ten
ger, /  amikor végül partot 
érsz /  hullámrágottan, de 
élsz, /  amikor minden elve
szett /  s pont így van minden 
egyben, /  a tanulságtól zúg 
fejed, /  tenger csapkod szí
vedben, /  a szigetet s a fény- 
toronyt /  a végtelenben hagy
tad, /  mikor melletted senki 
sincs, /  de ott van fölötted- 
benned: //  elnyered szabad
ságodat, /  s tudod majd, mit 
kell tenned.“

És mit tehet a költő egy 
olyan világban, amelyből ki
veszni látszik minden érte
lem? Bállá Zsófia verseiben 
fürkésző tekintet fogja egybe 
az apró részleteket. Minden 
látványa tárgyszerűen pon
tos, rendkívül érzékletes. 
Mintha a valóságot írná le 
csupán: „Tavaszi vadvizek
között /  állingálnak a pőre 
fák, /  Juhok keresnek füvet, 
szaglásznak /  a dombon, mint 
sovány kutyák. . . “ — kezdi 
A  Királyhágó fe lé  című ver
set. Csupa konkrét, vizuáli
san elképzelhető darabja ez a 
természetnek, de a jelzők ré
vén felhalmozódik a jelentés- 
többlet, mely az értékhiányt 
fejezi ki. „Egy gyenge-zöld 
nyomás a földön: /  sápadt 
még, őszi, téveteg“ — írja, 
majd ezután rögtön: „Megszü
letne már a gyermek“. És 
ettől a mondattól kezdve 
minden további sora az eg
zisztenciális várakozás jelké
pévé növekszik: „A vagonok 
hosszan vonulnak, /  sorompó 
előtt kocsi vár, /  mellette szi- 
varaz egy férfi, /  zárt mun

kásautó nyerít, dudál.“ Mint
ha minden tájrészlet, tárgy 
csupaszsága egyfajta várako
zás kifejezője lenne, a részle
tek megdöbbentően élesen 
válnak ki az egészből, mint
egy az elhagyatottak kiáltó 
magányát sugallva. Mesteri az 
a leírás, ahogyan a T ájkép  
vonatból elkezdődik: „Ritkás, 
vörhenyes erdő, /  közepében 
térdel a Nap, /  karácsonyi, 
fényes lével /  öntöz, egy na
rancs hevével; / /  aztán folyó 
a völgyben, jeges, köves, /  
itt-ott házak, boglyák, latri
nák, /  a drótból toldott ke
rítésen /  vödrök, csuprok, 
varjak. Egy művirág.“ A táj 
profán részleteit megszenteli 
egy tekintet, amelyből min
den apróságra részvétteli sze
retet árad.

A táj kopár, a tárgyak sze
gényesek, ám aki nézi őket, 
gazdag. Csak az tud látni így, 
aki szeret. Bállá Zsófia ver
seiben ez az érzés árad ki 
a m egjelenített szomorú v i
lágra, ettől a sugárzástól lesz 
olyan „túlgerjesztett a lát
vány“.

Verseinek megjelenítő ere
jét jól példázza a Képeslap  
1989 Karácsonya elő tt is, mely 
lényegében egy hatalmas szi- 
nesztéziával, anyagszerűen fe
jezi ki a forradalom előtti 
csend félelem teli és vészjós
ló feszültségét: „Araráton
fönnakad, benne törmelék
szavak, /  szürke felhő, köd 
szakad, tágul a csend, fölfa
kad, /  és belőle, m int a seb
ből, mint leütött védtelenből 
/  dől a hallgatás“. A  zakla
tott ritmikájú, áradó sorok 
expresszivitását fel-felfokozza 
egy-egy kiemelkedő remek 
kép: „Hol m egnyílt a csönd
nek mélye, /  mint egy só
haj száll fölébe, /  s az ég 
belevörösödik, hol a szégyen 
pírral ég:' / /  ott lebeg a fé
lelem, mint egy kisodort 
tetem .“ És végül, a záróso
rokban: „a csend testét a 
harangnyelv /  úgy szabdal
ja, mint a kés! /  mint az 
élő szívverés.“

Az érzéki és az elvont, a 
tárgyszerű és a szimbolikus 
itt is egymásba tűnik át, a- 
kárcsak az „elvont tárgyias- 
ság“ költőinél, az újholdasok 
lírájában, akik közül a mai 
legnagyobb Nemes Nagy Ág

nes. Bállá Zsófia lírájának 
irodalomtörténeti betájolásá
hoz ide kell visszanyúlnunk, 
ez az a rangos vonulat, a- 
melyre — költészetének leg
főbb jegyit tekintve — hivat
kozhatunk. A minden érzé
ket mozgósító nyelvi eleven
ség és képszerűség nem csu
pán az impressziók megra- 
I adására törekszik, hanem az 
intellektus mély összefüggé
seket kutató szenvedélyét is 
hordozza: a látvány rendsze
rint valam ely belső, lényegi 
összefüggés tárgyszerű képle
tévé minősül át. Bállá Zsófia 
versciklusa a tengerről (A  
Fekete-tenger őszi levelei) kü
lönösen jó példa arra, hogy a 
tájat megörökítő költői lát
ványban felfedezzük a benne 
megtestesülő ismeret, eszme, 
mitologéma kisugárzását. Ez a 
táj — költői megformáltságá- 
ban — nem csupán mara
dandó vizuális élm ényt nyújt, 
de mitikus világmagyarázatot 
sugall, amit maga a képa
nyag hordoz. Ezt az újklasz- 
szicista tárgyiasságot a költő 
egyszersmind modern víziók  
megjelenítésére teszi alkal
massá. A z őszi tenger  míves, 
csiszolt, fegyelmezett megidé- 
zésében vibráló belső nyug
talanság feszül, a látványba 
kivetül a szemlélődő szubjek
tum diszharmóniája: „A Nap 
csak áll az égen, párában, 
hideg, /  A nyárból ittfeled
ték, görög az üres égen, /  
mint bezárt nyárikertben sö
rösüveg a székek /  lábai 
közt, megcsendül, reped. /  A 
száraz ég tócsáján félig-m e- 
rülve leng.“ Költői csoda, hogy 
a Nap-sörösüveg asszociáció 
nem tűnik esetlegesnek, a me 
rész, meghökkentő társítás a 
formaadó ihletnek köszönhe
tően az evidencia hatását kel
ti, így azzá lesz, aminek a 
költő szánta: tárgyi képlete 
az otthontalanságnak, a vi- 
lágidegenség érzésének.

Bállá Zsófia lírájában a 
műgond nem öncél. A forma 
— a művészi funkción túl — 
az emberi méltóság csorbí- 
tatlanságát is megmutatja, 
úgyszólván erkölcsi kérdés: a 
védekező lélek „tartása“ mu
tatkozik meg benne.

* A páncél nyomán. K ritc- 
rion. 1991.

Kuncz Aladárt a kortársak 
legtöbbször Hunyady Sándor
ral együtt mint a kolozsvá
ri irodalmi élet egyik ked
ves, hanyag elegánciájú író
ját ismerték, és nem vártak 
tőle nagy alkotást. Gyakran 
lehetett vele találkozni az 
Óvári Elemérék szalonjában, 
amelyet rendszerint felkeres
tek a magyar írók és az iro
dalom iránt érdeklődő vidé
ki társaság is. Egyszer talán 
emléktáblát kellene elhelyez
ni erre a Monostor utcai ház
ra. Ritkán találkoztam vele az 
Ellenzék  vagy az Erdélyi H e
likon  szerkesztőségében, ta
lán inkább a Kunczné, Ma
ttié Szabó Vilma Majális ut
ca 5 szám alatti lakásában. 
Utólag meglepő, de egyúttal 
jellemzőnek is látszik a köz
vetlen viselkedésére az, hogy 
Kuncz Aladár több, mint húsz 
évvel volt idősebb nálam és 
az én nemzedékemnél, még
is a legközvetlenebb és ter
mészetes hangon egyszerűen 
csak Dadinak szólítottam. Ez 
mindjárt feloldotta az érint
kezés kezdeti zavarát, amit 
az általánosan tisztelt, nagy 
szerkesztőnél való jelentke
zés és a kezdet aggodalmai, 
kétségei okoztak, ö  tanácsol
ta azután azt, hogy Franciaor
szágban ne csak Párizsba, ha
nem vidékre, Grenoble-ba is 
menjek el tovább tanulni, a 
tanácsát követtem is. A kö
vetkező tanévben, 1928 őszén 
azután az unokahúgát, Mag
dát (később Jancsó Elemérné) 
ő is kikísérte Grenoble-ba, 
Európa egyik legszebb fekvé
sű egyetemi városába, ahol a 
franciákkal való érintkezés 
sokkal könnyebben ment, mint 
Párizsban, a Sorbonne-on.

Az Erdélyi H elikonnál az 
1930-as években már mindig 
Kovács László fogadott, aki 
számomra „szerkesztő úr“ ma
radt, a Gaál Gábor szigorú 
és merev magatartása pedig 
sokszor elutasílag hatott, Re- 
ményik Sándort, a Pásztor
tű z  szerkesztőségében pedig 
az ember csak nagy tiszte
lettel merte megszólítani, mert 
az „erdélyi költőt“ látta ben
ne.

Kuncz Aladárnak valóban 
nagyon közvetlen és termé
szetes volt a magatartása, az 
egyéniségéből kisugárzó kul
túra, de főként valami meg
magyarázhatatlan emberség 
mégis azonnal megfogta az 
írói társaságot, amelyben meg
jelent. Ennek tanúja voltam  
a Szentegyház utcai Central- 
kávéházban, am ely egykor az 
írók találkozóhelye volt, ahol 
megvolt például a Pásztortűz 
körének állandó jellegű asz
tala. Sokan ültek már ott, is
mert és megbecsült írók egy 
asztalnál, és örvendtem, hogy 
egyszer ott én is helyet kap
hattam. Egyszercsak bejött az 
ő kényelmes, lassú járásával

Dadi. Az asztal körül már 
mind foglaltak voltak a he
lyek, de többen azonnal fel
keltek és helyet adtak neki. 
Ez nem csak az Erdélyi He
likon  tisztelt szerkesztőjének 
szólott, sokkal többet érez
tem meg ebben a jelenetben. 
Az általános, néma tisztelet 
a sokat szenvedett, európai 
kultúrájú' írónak szólt, aki
nek egész egyéniségéből a 
tiszta emberség sugárzott.

Ezt az emlékemet magam
mal vittem az életbe.

A  Fekete kolostor rendkí
vül gazdag élményanyagából, 
amelyből bennem például a 
karácsonyest megünneplése, a 
nagy írók újraolvasása az in- 
ternáltságban vagy pedig a 
művészek munkája és színi- 
előadások rendezése ébreszt 
fel (Tirgu Jiu után) hasonló 
emlékeket, ezúttal csak a 
Guillaume őrmesterrel való 
barátságos beszélgetés jele
netét ragadnám ki. Ez a ka
rácsonyi ajándékkiosztás után 
történt. Guillaume így szó
lott Kuncz Aladárhoz: „Egy
szerű pékmester vagyok, sok 
gyermekem van. Tudom mi az 
a Jézus, tudom mi a szere
tet. Életemben sohasem bán
tottam senkit, de kiküldhet- 
nek százszor is a frontra, még
sem fogok senkit sem meg
ölni.“ Ezután megisznak e- 
gyütt egy pohár bort és el
beszélgetnek. Guillaume-ot egy 
róluk készült közös fénykép 
miatt hamarosan kiküldték a 
frontra, és ott az első napok
ban eleset t . . .  „Úgy esett el, 
hogy a kezében szorongatott 
fegyverből egy golyó sem 
hiányzott.“

Jóval később, amikor az ad
minisztrátor parancsára új 
őrök jöttek, azt hitték először, 
hogy a gyűlölség lángja még 
inkább fellobog. De mindjárt 
kitűnik, hogy kellemesen „csa
lódtak. „A nagy szenvedések 
átélői nem ismerték a gyűlö
letet.“ Ez az egyetlen mondat 
messzire világít, és intő fi
gyelmeztetés marad napjaink
ra. Várjuk ma is a nagy szen
vedések után azokat, akik 
nem ismerik a gyűlöletet. A- 
zoknak is el kell jönniök.

Szinte hihetetlen számomra, 
hogy Kuncz Aladár már hat
van éve meghalt. De álmaink
ban még vissza-visszatér hoz
zánk.

Élő szellemével újra talál
kozva Dsida Jenőt idézzük:

. . .  S akkor íme, sugár sejlik  
a csónakon. 

Százfelé faragott, omlatag és 
zilált

márványtönk tetején szellemed 
élni kezd,

szóba, köbe nem önthető
szépségében.

ARGOSZT0L — ZÁGRÁBIG

Az első délszláv államok létrejö ttérő l igen keve
set tudunk; a korabeli B alkán-történettel foglalkozó 
források rendkívüli szűkszavúak; a korai középkor 
szerzői rendszerin t csak a rra  szorítkoznak, hogy felso
ro lják  az egyes törzseket vagy vezéreket, de a külön
böző esem ények összefüggéseit m ár nem értik  . . . Gö
rög krónikások többször is em lítik a VII. század ele
jéről a balkáni szláv törzszövetségeket. M inden bizony
nyal a század húszas éveiben alakult az, melyhez a 
dreguviták, velejeziták, va jun iták  és néhány más Thesz- 
szaloniké közelében m egtelepedett törzs ta r to z o tt . . . 
Moesia róm ai tartom ány terü letén  keletkezett a VII. 
zsázadban az a törzsszövetség is, m elyet a görög írók 
„Hét szláv törzs“ néven ism ernek. (Bizánc története, 
1961)

*

II. M ohamed szultán is előszeretettel használta a 
görög nyelvet, m iképpen elődei is, a balkáni erődít
m ények parancsnokainak küldött levelekben, a velen
cei dózséval fo ly tato tt levelezésben; a rhodoszi lova
gokkal fo ly tato tt levelezése is görögül m aradt fenn A 
nvugat-baikáni tartom ányok főnökeinek titkárai m ind 
görögök voltak . . . Ügy tűnt, a görög a szlavón nyelvű 
írást teljesen háttérbe  fogja szorítni még az egyháziak
terén  is. (Iorga: Bizánc u tán  Bizánc, 1972.)

*

Szvinim írt egyrészt a pápai oltalom, m ásrészt 
Szent László m agyar király hatalm as oltalm a ta rto t
ta  a trónján. László m ár heraeg korában m egoltaknaz-
ta  sógorát a karantánok ellen. Ennek köszönheté az 
utolsó horvát király, hogy m int egy oklevelében m ond
ja: „Isten különös kegyelméből nyugalom  és csend 
uralkodott egész birodalm ában“ . . .  Ez a j óakaratú, 
de gyenge uralkodó utód nélkül ha lt el 1088-ban vagy 
1089-ben. Fia, Radován, akit m agyar neje szült neki, 
csak apja életében em líttetik, halála u tán  nem. Nem 
volt többé, aki korlátozhatta volna a zsupánok nagy- 
ravágyását. Ennek az anarchiának v e te tt véget a m a
gyar hódítás. A krónikások m egegyeznek abban, hogy 
a horvát dinasztia kihalt és ennek következtében 
anarchia á llt be . . .  Lászlóra nővére, mini1: férje tö r
vényes örököse, ruházza a jo g o t. . . Egy dálm át tö r
ténetíró szerint egy szlavóniai m áenás, ki nagy káro
kat szenvedett az üldöztetésektől, M agyarországba me
nekült s felszólította László királyt, hogy induljon had
dal Horvátország m eghódítására. (Magyar nem zet tö r
ténete, 1895.)

*
A Ferenc Ferdinándhoz közel álló körök katonai 

akciót sürgettek Szerbia bekebelezésére. Ezt azonban 
sokan ellenezték, különösen a m agyar vezető politiku
sok, akik Szerbiát form ai különállósának fenn tartásá
val kívánták visszakényszeríteni a M onarchia függé
sébe. Végül is Bosznia és Hercegovina annektálásávai 
m értek csapást a szerb egységtörekvésekre. E nagy
részt szerbek s jelentős m értékben horválok és m u
zulm ánok által' lakott tartom ányok évszázadokon át 
török uralom  alatt állottak. A XIX. század h e tv e n e : 
éveiben a törökellenes felkelések és a véres m egtor
lások, am elyek következtében a keresztény lakosság 
tömegesen m enekült, lehetetlen állapotokat idéztek elő.

1878-ban az európai hatalm ak a berlini kongresszuson 
felhatalm azták a M onarchiát a tartom ányok ideiglenes 
megszállására, a török jogi felsőbbség sérelm e nélkül. 
1908. október 6-án be jelen teit jogi bekebelezés azt 
akarta  m egm utatni a délszláv népeknek, hogy a Mo
narchia képes az erő pozíciójából beszélni s a délszláv 
kérdést saját akaratával tud ja  rendezni. (A délszláv 
kérdés, 1975.)

*

Bátorkodunk itt  egy ősi, görögül másolt, de szláv 
hagyom ányon alapuló tudósítást közleni; „Az európai 
mőziaiak, kik m ost közönségesen bolgároknak nevez
tetnek  és akikiet az őskorban Sándor hatalm as karja  
kényszerített Brusszánál az Olymp hegytől az északi 
Oczeán és a H olt-tenger felé vonulni, sokkal később 
nagy erővel átkeltek  a Dunán és m inden körülfekvő 
országot, úgym int Pannóniát és Dáciát, Thrácziát, 
Illvricum ot és Maczedónia meg Thesszália nagyobb ré 
szét hatalm ukba ejte tték .“ Ezen hagyomány biztosan 
még Szent Kelemen életében jegyeztetett fel, m ert 
m ár a hetedik évszázadban nem csak egész Mőzia és 
megközelítőleg egész Thráczia, hanem  Thesszália n a 
gyobb része is szláv országok lettek. De m ár 600-ban 
a szlávok sikereitől m egretten t Gergely pápa azt írta, 
hogy a szlávok most m ár Itáliába fognak betörni. A ny- 
nyi tö rtén t is, hogy Euboia szigetére, sőt a Pelopon- 
neszoszra is benyom ultak és kísérletet tettek  arra  is, 
hogy pa rtra  szálljanak K rétán  és más szigeteken. Töb
bek közt több száz peloponneszoszi helységnév szár
m azik szláv szótőből, következésképpen szláv eredetű. 
M egjegyzendő még, hogy az őskorban az északi Oczeán 
a la tt a Balti tengert, és a Holttenger a la tt a ném et ás 
északi részét az A tlanti óczeánnak értették . (Szent 
Kelem en legendája, 1897.)
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