
Fruzsina egy köteg m argarétával in 
tegetve m égiscsak m egfordult aztán, 
szótlanul, em elt fejjel, szét se nézve ü lt 
be a hátsó ülésre, én is követtem , picit 
ellenségesen húzódott el, vigyáztam  te 
hát, ne is érjek  hozzá, A drián is észre- 
vehe te tt valam it, m ert elfintorodva egy
ből indított; lehet, töprengtem  később, 
nem  is húzódott el, csak m egm erevedett 
az érin tésem re s én azonnal felfedez
hettem  a m élyén a lassan, de biztosan 
m unkáló elidegenedést, nem is próbál
koztam  tovább, nem  is folytattam  a 
m ozdulatot, a h a já t sz e re tte m ' volna 
végigsim ítani, am elynek rövidsége és 
fekete színe egyre k im ondhatatlanabbul 
ingerelt, darab ideig úgy is m arad t a ke
zem, k inyú jtva  feléje  a levegőben (cso
dálkozva fürkésztem  az arcát, m intha 
nem is hozzám tartozo tt volna már), s 
végül a p illanat h a tá ra it m ár nem n y ú jt
hatva  tovább, az ü lés tám lájára  eresz

te ttem  le, ezú ttal gondosan ügyelve ar
ra, hogy még véletlenül se érjek  hozzá.

Rám pillantott, de m intha nem is látott 
volna, elhúzta a száját, és ezú ttal ő kez- 
kem ényezett, védelm et keresőn bú jt hoz
zám, szívem, m ondotta még, de nem  fe
jezte be, elrévedve bám ult kifelé, a nép- 
telen mezőre, áztán  lehunyta  a szemét, 
m in t aki m ár nem  akar sem m it sem ész
revenni, m int akinek a percenként vál
takozó és eléje tolakodó látványnál fonto
sabb benső látnivalói vannak.

A drián  fogai közt sziszegve variá lt va
lam i ostobácska dallam ot, és ú jra  robog
tunk, a mezőket időnként gabonaföldek 
válto tták  fel, félrecsapott kalapú m adár
ijesztőket is leh e te tt lá tn i a vityillók kö
rü l terjeszkedő káposztáskertekben, egy- 
egy fehérlő n y u la t is láttunk, am int a 
káposztaleveleket hersegve habzsolta, fa
lukon robogtunk át, a viskók m intha fel
adták volna a rem ényt, megadóan süp
pedtek a földbe, a fához kötözött disz
nók hangosan sivalkodtak, m egkergült, 
sovány horpaszú, vonító ebek eredtek a 
nyom unkban, de elkeseredetten lá tták  be, 
hogy a hajsza eleve rem ény telten, lógó 
nyelvvel, üvöltve m arad tak  le, a falvak 
szélén árválkodó tem etők, ha lehet, még 
vigasztalanabb és torokszorítóbb lá t
vány t nyú jto ttak , a keresztek földbesüp- 
pedtek, a sírok belesim ultak  a szapora 
füten gerbo, s a legkitartóbb ku tya l’ógó 
nyelvvel itt m arad t le végül, hosszan 
vonítva kanyarodott be a dülöngélő, 
k itá r t karú  vitézeket formázó fejfák  és 
keresztek közé, hogy egy nagyobbnak 
árnyékába heveredve elm élkedhessen a 
világ sorsán

Ó rák teltek  el, F ruzsina, ezt meg érez
tem , teste tnaradó m occanatlanságán, 
m ár m egbocsátotta előttem  ism eretlen 
bűnöm et, teljes súlyával nekem  dőlt, fe
je  a vállam on pihent, egy darabig úgy 
te tt, m in tha aludna, azután mégiscsak 
k iny ito tta  zöldessárgás szemét, hunyo
rogva nézte a fe jünk  fölött gomolygó 
szürke esőfelhőkkel teleaggatott sátor
ponyvához hasonlítóan szom srú eget (a 
nap persze m ár m egint elfűnt az egyik 
felhő hasában), m ajd  átm enet nélkül 
vált ú jra  egyenletessé a lélegzete, hunyt 
szemű arca m ár ú jra  valahol egy általam  
ism eretlen, felderíte tlen  álom vizein 
úszott.

Egy idő u tán  m egint felrezzent, én, no
ha teljesen elzsibbadt az őt védelmezőn 
ölelő jobb karom , nem mozdultam , még 
jobban hozzám fészkelődött s éreztem 
arcom on m eleg leheletét, am ikor súgva, 
álm os hangon kérdezte: a Duna? — s 
m ivel én nem  szóltam, csak szorítottam , 
hogy érezze: van, m ég megvan, i tt  van 
m ellettem  és én is vagyok, még m ellet
te, s csak tőle függ, hogy m eddig —, 
A drián m ondotta meg neki, hogy m ár 
régen elhagytuk, ez a közlés engem is 
m egdöbbentett, úgy látszik, mélységes 
figyelm em ben, hogy őt fel ne ébresszem, 
én is elaludhattam ?

M iért nem  ébresztettük  fel őt? — 
kérdezte F ruzsina durcásan és szétnézett 
az álmos katángkórókkal és görgő ör
dögszekerekkel tele  kilátástalan, semmi 
jó t nem  ígérő, m ozdulatlan tájon, m intha 
keresett volna valam it, talán  a belátha
tatlan , egymásból nyíló, egym ást követő 
mezőkön görgő ördögszekereket szortí
rozta, feltám adt a szél is, teljesen elbo
ru lt, esőcseppek porladtak szét a szél
védőn.

M egállunk enni valam it?! — szólt 
há tra  Adrián, s m ár épp meg akartam  
kérdezni, hogy hol, ugyan hol, am ikor a

földből h irtelen  vára tlanu l em elkedett ki 
egy kőház, a megfelelő terasszal, és ezen 
a teraszon, egy hatalm as kőasztal m el
lett, nagy darab szőke nő üldögélt, lábán 
nem  volt papucs, előzőleg sü the te tt a 
nap, gondoltam azonnal, és felm eleged
h e te tt a kő, s m ost jólesően m elegítheti 
a talpát. A nő kötött. A drian m egállóit, 
kiszálltunk a kocsiból, kérésünkre a szóf
ián fogadósné három  kanalat hozott ki 
a helyiségből és egy párolgó étekkel teli 
tálat. B irkapörkölt, m agyarázta vigyo
rogva Adrián, és kenyeret is kért, de az 
nem volt, helyette m am aligát te tt elénk 
a kocsmárosné, m ajd ú jra  bem ent és egy 
kancsó vörösbort is le te tt elénk az asz
talra, meg három  bádogpoharat. Figyel
mesen m egnézett m inket magának, meg
nyerhettük  a tetszését, m ert elmosolyo
dott, jó étvágyat kívánt, visszaült a szé
kére és kezében továbbra is győzedel
mesen em elkedtek a kötőtűk, ezek a vil

logó karm esteri pálcák, am elyekkel ta 
lán a meg-megerosödő szelet vezényel
hette, s látnivaló volt, hogy sikerrel, 
m ert legalább is a szelet elviszik innen 
a fejünk  fölül máshová. A nő továbbra 
sem szólalt meg, fél szemmel egyre a 
messzeséget fürkészte, nem tud tuk  meg 
soha, hogy k it  várt, vagy várt-e  valakit 
egyáltalán, m ert alighogy egymás kana
lát érintve kezdtük enni a felséges to- 
kányt a tálból, felállt és bem ent a ház
ba s csak azután jö tt vissza, m iután mi 
befejeztük az ebédet, sőt egy pohár bort 
is m egittunk a kapsunikának nevezett 
lőréből. A többit A drián üvegbe töltette, 
fizetett, arcon csókolta a hallgatag fo- 
gadósnét s m áris visszaültünk az autóba 
és robogtunk tovább.

M egkérdeztem, nem fáradt-e? Nem 
akarja-e, hogy esetleg én vezessek, de ő 
csak legyintett.

Ugyan mitől fáradtam  volna el, uram ? 
nézett rám , s összeszorított szájjal ha
jo lt a korm ány fölé és ú jra  gyorsított.

Még két óra, szólt hátra, az is lehet, 
még annyi sem, és elérjük a tengert.

A mezőt dombok válto tták  fel, itt-o tt 
vadkörtefát, vadalm afát is lehetett lá t
ni, m ájus eleje volt, m uta tta  az is, hogy 
ezek a magányos fák  is fehérbe borultak, 
a por kavargóit, a levegőben m egült m in
dent; elképzeltem, hogy egy ilyen föld- 
besüppedt kulipintyóban élünk m ajd 
Fruzsinával, néhány év a la tt belerok
kanva és felefásulva életünkbe s még a 
lelkünket is megüli ama por, ami itt  kó
vályog feltartóztathatatlanu l a levegő
ben és egyforma szürkévé tesz m indent, 
én esténként ebek harm incadjára kíván
ván lelkem m élyén a hivatalt, mégis be
adványokat írogatok, am elyekre soha 
nem jön válasz, ő pedig csak stoppol 
egész áldott nap, nem  is nagyon szólunk 
egymáshoz, múló földi alakunkban is

egyre inkább á bogáncsot formázva, a 
vidék uralgó növényét, am elyet egyre 
csak ide-oda görget a fáradhatatlan  
szél, de nem  nagyon tud  m it kezdeni 
vele.

O tt akkor a bogáncsok hihetetlen  va
riációit figyelve ú jra  m egpróbáltam  tel
jességében átgondolni szökésem követkéz, 
m ényeit, hiszen délu tán  volt, a m ásodik 
nap délutánja, s azt m ár sejtettem , hogy 
a filmem  és a regény (amelyik a film 
forgatókönyvből készülhetett volna) alig
ha nyerhet itt, m ost m egoldást, de lega
lább az életem  egyik lehetséges változa
tá t teljesíthetném  ki. Magamhoz húz
tam  Fruzsinát, ú jra  elaludt s h ittem  eb
ben az elgondolásomban. Valahogy rím elt 
erre a monoton tá jra  is, az egyhangúan 
ide-oda görgő ördögszekerekre és a domb
oldalakon fehér m enyasszonyi ruhába öl
töző vadkörte- és vadalm afákra.

Hogy az életem  valam iféle megoldása 
m egnyugtató módon segí't-e (segíthet-e) 
m ajd hozzá a film forgatókönyv (a re-> 
gény) befejezéséhez, egyelőre nem is sej
tettem . M intha nem  is lettek  volna szí
nek azon a vidéken, a szürkén kóválygó 
por a maga hasonlatosságára form ált 
m indent; az eső is ú jra  u tolért (vagy mi 
értük  utol őt?), az ég is ugyanolyan szür
kévé változott, m in t köröskörül a táj, s 
Fruzsina aggódva kérdezte meg, m in töp
rengek, am ikor ilyen fájdalm asan eltor
zul az arcom? Láttam  A drián gúnyos te 
k in tetét, m int egy késpengét m egvillan
ni a visszapillantó tükörben, de most 
ez sem érdekelt. Simogatni kezdtem  a 
Fruzsina ha já t —  noha színével nehezen 
békültem , és azt válaszoltam, az időre 
gondolok, am elynek így vagy úgy, m in
denképpen foglyai vagyunk, mi, embe
rek, még akkor is, ha néha azzal á lta t
juk  m agunkat, hogy bárm ilyen szökés is 
sikerrel járhat. S hogy az időt én m in
dég úgy képzeltem  el, m int az alkim ista 
anya-jelképet, a saját farkát harapdáló 
kígyót.

Egy verset is elm ondtam  akkor lassan, 
vontatottan, önm agám mal küszködve n e 
kik, azt is elárultam , hogy csak évtize
dek m úlva fogják m ajd egymással pár
huzamosan többen is lefordítani (Adrián 
megütődve bám ult rám , de nem szólt), 
az egyik fordításban az engem foglalkoz
tató sorok így hangzanak:

„Mind zuhanunk. Egy kéz hull oda, lásd, 
amoda más: hull m inden, m inden itten. 
Mégis van Valaki, aki szelíden 
ta rtja  kezében e vad zuhanást.“*

Igen, jó lenne hinni ebben, legalább ab
ban, hogy van »-valaki-«, sóhajtottam , 
egyébként a m ásik fordításban, am elyet 
esak a század nyolcvanas éveiben az én 
regényem, m ajd filmem m egalkotásának 
felgyorsuló éveiben fog pap írra  vetni 
egy költő, így hangzik ez a felkavaró 
fragm entum :

„Mi mind lehullunk. Nézd em itt a kart 
S am ott a másik: hullva hull le m inden 
De egyvalaki végtelen szelíden 
m inden lehullást a kezében ta r t.“**

Ugyanaz és mégsem, vigyorogtam, a má
sodik mégiscsak m egejtőbb és lágyabb,

jobban h a t az érzelm einkre. De végered
m ényben ezek szavak, a lényeg az, hogy: 
foglyok vagyunk! És ú jra  homályos esz
m efuttatásba kezdtem az időről, m ire 
A drián sötéten szólt hátra, igazán abba
hagyhatnám  m ár a jövőben lefordított 
vers idézgetését, az istennel való gyere-, 
kés és buta példálózásokat is befejezhet
ném, m ert ő igen-igen unja.

M iért? Ő nem hisz istenben? — kér
deztem tőle, m ire meglepő dühvei vála
szolt, ugyan, istenhit, s elgondolkodva 
te tte  hozzá, úgy, ahogy én gondolom, 
úgy nem, semmiféleképpen, az istenről 
való homályos és lírai képzelgéseket ő 
m eghagyja a maga részéről a vénasszo
nyoknak és nyilván a költőknek. Ö egé
szen m ásban hisz, villant meg a szeme.

Ugyan miben? kérdeztem.
A győzelemben, kiáltotta, abban, hogy 

ők: a légió, Mihály arkangyal fekete in - 
ges serege, a szent és halhatatlan  kapi
tány  vezetésével győzni fog, s ezért a 
győzelem ért m indent kockára tesznek 
majd, m indent, értik, m indent!

A drián m ár üvöltött, mindég m erev, 
fegyelm ezett arca eltorzult.

Ha azt követeli a siker, fejtegette, te r
m észetesen még az életüket is kockára 
teszik, még az életük sem túlságosan 
nagy ár a győzelemért, hiszen ahogy a 
kapitány nemegyszer megfogalmazta, ha 
nem  győzhetünk ellenségeinken — me
lyek sokan vannak: a kom munisták, a 
finánctőke, a liberális talpnyaló és tin
tafaló értelm iség, a zsidók — akkor éle
tünknek úgy sincsen értelm e, ha nem  
nyerhetjük  meg harcunkat élve, há t ak
kor győzni fogunk halálunk után.

Igen, m eredt ránk, s lassított. Mit cso
dálkoznak? A halálban fognak ok m ajd 
győzni! Mi ebben a furcsa? Nem, ne ne
vessen, villant rám  a szeme. Ez egyál
ta lán  nem  valam i homályos, összekuszált 
és ostoba halálkultusz, nem, neki a m a
ga részéről tényleg m ár szám talanszor 
tű n t úgy, hogy ő és társai egy letűnt v i
lágból itt m aradt kísértetek, sírokból ki
kelő és új életet kezdő árnyak, akik eb
ben az elrontott és az idegenek által 
meggyalázott világban a rém ület szelle
m ét hordozzák, hogy puszta jelenlétük
kel, riasztó kísértet-m ivoltukkal is fi
gyelm eztessék a liberális demagógia és 
a zsidó plutokrácia, a bolsevizmus, a szo
cialista prédikátorok frazeológiájának ha
talm ába kerülő, vergődő lelkeket, igenis 
reszkessenek, m ert közeleg a VÉGSŐ 
SZÁMVETÉS — itt m egint üvöltött — 
eljő a győzelem órája! Az utolsó óra!!! 
És akkor . . .

Nem fejezte be, lihegni kezdett, szá
já t fehér hab lepte el, a korm ány fölé bu
kott, de szerencsére utolsó erejével fé
kezett s a kocsi megállóit. Egy dombol
dalon fehér fák hívogattak, Fruzsina 
iszonyodva nézte az őrnagyot, én kinyi
tottam  az ajtót, kiszálltam, előreléptem  és 
kivonszoltam  a súlyos teste t az ú t m el
lé a portól szürke gyepre. Fruzsina vizet 
tö ltö tt egy kendőre és dörzsölni kezdtük 
az arcát. Későre té rt magához, szeme ki
ny ílt és zavarodottan bám ult ide-oda, 
vonásai hirtelen  keményednek meg, fel
ült, bocsássanak meg, kezdte . . .

G yakran szokott ez előfordulni? — kér
deztem.

Ettől ő döbbent meg. Mi? — kérdezett 
vissza értetlenkedve s megkért, hogy a 
kocsiból hozzam ide ama bizonyos la
pos üveget. Meghúzta, arcába visszatért 
az erő, kissé ki is pirosodott.

összenéztünk Fruzsinával, láttam  a ré
m ületet kerekre táguló, sárgás-zöldes, 
hunyorgó szemében, kíváncsi lettem  vol
na, hogyan nevezi meg az őrnagy a célt, 
am elynek eléréséhez csak és egyedül a 
halál a megfelelő eszköz, s ezért ő és 
társai, fejtegette visszaülve a volán m el
lé, valósággal istenítik a halálkultuszt.

Indított.
O ldalt pillantva elbúcsúztam a domb

oldal hívogató fehér fáitól, ő később va
lami igen homályos és zavaros fejtege
tésbe bocsátkozott a bolsevizmus, a ju - 
deoplutokratizm us és a liberalizm us el
len viselendő szent háború szépségéről; 
hadrikált arról is, hogv a háború és 
csakis a háború, a kíméletlen éltethalál- 
harc tá rh a tja  fel a népek lelke m élyén 
szunnyadó potenciális energiákat, ahogy 
azt a kapitány nem egy kiáltványában 
m egjövendölte. Egy idő u tán  m ár nem  
tudtam  köveitni, reflex-szerűen simogat
tam  a Fruzsina fekete haját, s azt kép
zeltem Itehunvt szemmel, hogy hosszabb, 
és vörös. Adrián pedig, látva, hogy még 
ellenvetést sem teszünk, elhallgatott, 
m égegvszer m agunkon éreztem  megvető 
pillantását, aztán összeszorított szájjal 
vezetett tovább, s késő délután, szemer
kélő esőben váratlanul m egláttuk a ten
gert.
Részlet -4 szökés című regényből.

* Rainer Maria Rilke Ősz (Képes Géza
fordítása)

** Kányádi Sándor fordítása
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logad
Velőmet
Szaggassa.
Lépesméz-bőröd 
Terüljön alam.
Karjaid csonkjából.
G y ú ljo h  k i égi Fény.
S szívj be rőt szemed 
Víg sugárbarlangjába . .  .

Mikor már az elégia sem elég,
Mikor már egyetlen fa sem fáj,
Mikor már a Végának is vége,
S az Ikrek ikrái is marnak,
Akkor
Dugd elő ötszögű fejed hogy —
Nyaljuk le 
Nyálad.

S Z I R É N -
S Z E R E N Á D

Mert megérkeztél.
Túl Légen és 
Vizen,
Földön és 
Tűzön,
Túl testem márványerezetén,
A rubintfolyón is túl —
Húsomban éltél.

In(n)en
Ke-
Fiil-
Tél,/
Fel

*
Nap-
Pólusának —
Földön/
Túli
Bolond 
Bolygónak —
Sarki
Sárkánynak •—

Selyem testű halnak.
•Szentséges szikrának.

Id? hullsz le
Sólyomlelkü galambként,
Kicsorbult fényként.
Csepegő szigonyként —
Száradni.

Innen mész majd tovább.
Ne ússz oly sebesen.

M É H
Omlékony elem  lakója,
Holdfarkú Titánia!
Esdeklőm gerinced csillagait 
E göröngyös kéjért,
Mit úton-útfélen  
Veszteget 
Ködös 
Köldököd.

Pedig csak ma bújtál ki az 
Égi Kígyó gyomrából.
S máris besoroztál 
Botod pithonisszájává.
Most már tudom.
Csak húséged fullánkja 
Marad.

V I Z E S  T Ű Z  
É S

Í Z E S  Ü Z É S

Ha van 
szövegnek  
szónak 
szóvégnek  
1 lónak 
szélnek és 
tűznek
•lebegő víznek  
megkötő 4 -ereje

A
Z

A Z Z A L
A
L

idézlek 
hívlak  
igézlek 
ujjra 
és bőrre 
és fogra 
újra 
az Üjra

De kísértesz.
Neved?
Adél és M andula: mandala.
A manók dala.
A dalai láma dallamos dele. Adela. Etelke. 
Láda, te ledér lidérc.
Adél és Mandula: e démon dúl a 
Húsodon innen  
A szemeden túl.

Szállj ki e lényből
Roppanó fényből, hisz
Nem tied sem + ő + se m + le lk e -fse m -f húsa
4-sem +  vére+ sem. + csont j a+
De a Lég Uráé 
A mi megMentőnké 
A mi J.K.-unké.
A  te lényed övé 
A te Uradé 
Ami néma 
Ima
Animált
Idea
+  Amen-f-

PERTICS RÓBERT

Az ötszázkllencvennyolcadik
Az ötszázkilencvennyoleadik lépés u tán  m egállt és 

felp illan to tt a magasba. Elégedetten szem lélte az égbe 
törő üzletházat, m ajd a zsebébe gyűrte  a papírcetlit, 
am it eddig a kezében szorongatott. (598)

B elépett a felhőkarcoló csillogó üvegajtaján. A be
já ra tta l szemközt hat gyorslift te lhetetlen  szája zabálta 
az em beráradatot, m ajd kis idő elteltével kiokádták a 
m egem észthetetlen darabkákat.

B enyúlt a szivarzsebébe, és cgv ú jabb  papírfecnit 
húzott elő. Széthajtogatta, elolvasta, m ajd a nadrágja 
jobb zsebébe süllyesztette. Á tfúrta  m agát a tömegen, és 
beállt a harm adik gyorsliftre várakozók közé. (3)

P ár perc m úlva huszonöt társával egyetem ben a fel
legek felé indult.

— Ön hányadikra megy, uram ? — érdeklődött a 
piros kabátos férfi, aki a gombokat kezelte.

— A huszonnyolcadikra — válaszolta, miközben a 
harm adik papirost is a zsebébe gyűrte.

— A Jasson és Társához, a M cFergusson és Fiához, 
a Salzm ann és Fetterhez vagy a Lam birkowski és Na- 
mislowskihoz?

Habozott egy ideig. A kérdés zavarba ejtette . A ne
gyedik papírcetlin  ugyanis szintén csak egy szám volt 
o lv ash a tó :(2867)

— A kettőezer-nyolcszázhatvanhetes helyiségbe — 
vágta ki végül. Érezte, hogy huszonöt árgus szem pár 
figyeli azt a kis izzadtságpatakot, am ely a bal halán
tékán eredve vadul vágtato tt a bal füle m ellett, a bal 
oldali állkapcsa irányába.

— De hiszen férfitoalett az előcsarnokban is van! 
— kerekítette  el a szemét a piros kabátos ember, aki 
a gom bokat kezelte.

— Igen . . .  igen, de statikailag ez az épület legm eg
felelőbb pontja.

E rre m ár a piros kabátos em ber se tudott m it vá
laszolni, úgyhogy ú jra  elkezdte kezelni a gombokat. A 
m ásik huszonnégy, látva, hogy a piros kabátos ember, 
aki a gombokat szokta kezelni, m egnyugodva ism ét ke
zelni kezdi a gombokat, szintén megnyugodott. Derűs 
nyugalom  szállta meg a liftet. Közben az izzadtságpa
tak  is elapadt, soha nem  érte  el azt a bal oldali áll
kapcsot. Ez azért egy kicsit bosszantó volt. Ilyen közel 
a cél elő tt m egtorpanni! Huszonöt apró sóhaj szittyent 
a levegőbe, és a derűs nyugalom ba egy kis csalódott
ság vegyült.

— Tizenötödik — sziszegte a piros kabátos ember, 
aki a gombokat kezelte, és az ajtó sziszegve k itárult.

K etten  kiléptek, négyen beléptek, s az ajtó sziszeg
ve bezárult. A piros kabátos em ber ism ét a gombok ke
zelésébe fogott.

— Tizennyolcadik — sziszegte a piros kabátos em 
ber, aki a gombokat kezelte, és az ajtó  sziszegve ki
táru lt.

Hatan kiléptek, ketten beléptek, és az ajtó sziszeg
ve bezárult. A piros kabátos em ber ism ét a gombok 
kezelésébe fogott

— Huszadik — sziszegte a piros kabátos ember, aki 
a gom bokat kezelte, és az ajtó sziszegve kitárult.

Tízen kiléptek, négyen beléptek, és az ajtó sziszegve 
bezárult. A piros kabátos em ber ism ét a gombok keze
lésébe fogott.

— H uszonharm adik — sziszegte a piros kabátos 
ember, aki a gom bokat kezelte, és az ajtó  sziszegve ki
táru lt.

ö te n  kiléptek, öten beléptek, és az ajtó sziszegve 
bezárult. A piros kabátos em ber ismét a gombok keze
lésébe fogott.

— Huszonnyolcadik — sziszegte a piros kabátos em 
ber, aki a  gom bokat kezelte, és az ajtó  sziszegve ki
tárult.

Egyedül lépett ki.
Az ajtó  sziszegve bezárult.
M egindult a folyosón.
E lhaladt a Jasson és Társa, a McFergusson és Fia, 

a Salzm ann és Fetter, valam int a Lambirkowski és Na- 
mislowski felira tú  ajtók m ellett, és m ár o tt is á llt a 
2867-es helyiség előtt. Habozás nélkül benyitott, m i
közben társai mellé rak ta  a negyedik papirost is.

Bent ism ét a szivarzsebébe csúsztatta a kezét, és ki
em elte az ötödiket. (6)

M iután elolvasta, és a többi négy mellé helyezte, 
k inyito tta  a bejárat m elleti hatodik WC ajtaját.

Gondosan magára, zárta az ajtót, és diplom atatás
káját felfektette  a fajanszedényre. Ű jabb papírt ve tt 
elő, m elynek u tasításá t követve a százhetes számot á l
líto tta  be a táska zárján. (107)

A huzalokat és a robbanószerkezetet pillanatok a la tt 
megfelelő pozícióba helyezte, majd a hetedik, az utolsó 
papirost is előhalászta. A szerkezet óráját tizenöt óra 
harm inc percre állíto tta, (15.30).

A kis odút az ajtón átm ászva hagyta el. A folyo
són a lift felé haladtában az ikswolsimaN sé iksw okrib- 
maL, re tteF  sé nnam zlaS, aiF sé nossugreFcM, vala
m int az asráT sé nossaJ feliratok ötlöttek a szemébe. 
Nem volt sok ideje töprengeni a dolgon, mivel a lift 
ham arosan m egérkezett.

— H ányadikra megy, uram ? — érdeklődött a p i
ros kabátos ember, aki a gombokat kezelte.

— A földszintre.
— És sikerült? —- kérdezte kaján vigyorral a piros 

kabátos ember, aki a gom bokat kezelte.
—  Teljes m értékben — válaszolta. — Nemsokára 

személyesen is meggyőződhet róla!
A piros kabátos ember, aki a gombokat kezelte, 

m eglepetésében véletlenül egyetlen gombocskával le j
jebb nyúlt.

A lift h irtelen  m egállt. Szikraeső tö rt glő a kézelő
gombok közül, égett m űanyag bűze töltötte be a liftet.

A m entőalakulatok ham arosan a helyszínre érkez
tek, de a két em elet közé rekedt utasokat nem tud ták  
m egm enteni. Pedig a technikusok m ajdnem  célhoz é r
tek. H árm an m ár ott álltak  a lift tetején, a vastag acél
kábelek között, közelről hallo tták  a fogva m aradtak 
kétségbeesett ordítását. Ám ekkor az órák szám lapja 
tizenöt harm incra válto tt.

A felhőkarcoló kártyavárkén t omlott össze a rob 
banást követően.

A m entőalakulatok a romok között ötszázkilencven
nyolc nő, három  herm afrodita, kettőezer-nyolcszázhat- 
vanhét férfi, huszonnyolc gyermek, hat macska és száz
hét egér tetem ét lelték  fel.

Egy rendőr az egyik felism erhetetlenül szétroncso- 
lódott áldozat á tkutatásakor a jobb nadrágzsebben pa
pírdarabokat talált.

A történ tekkel kapcsolatban a Vatikán semmilyen 
állásfoglalásra nem  volt hajlandó.

OPTIM ISTA PESSZIMIZMUS
Folytatás az 1. oldalról

sági leromlásunk. És az is be
folyásoló tényező, hogy az el
múlt másfél év alatt nem sok 
sikerélményben volt része a 
romániai magyarságnak, sőt! 
Ami, nyilván, fásulttá, elke
seredetté, közömbössé és kö
zönyössé, levertté, reményt 
vesztetté is teszi. örü l, ha 
egyik napról a másikra ten
gődhet — anyagilag is.

Eljutottunk volna a „törül
köző bedobásáig“, arra a m ély
pontra, ahonnan, ha nem v i
gyázunk eléggé tudatosan és 
felelősen, szinte észrevétlenül 
kerülünk a kritikus „vonal“ 
alá, az: „úgysem érdemes, 
mert úgysem lehet sem m it“ 
felfogásból fakadó önfeladá
sig?! Nem volna már elég 
erőnk a „csakazértis!“ akará
sához?! Színházaink válság
ban — az érdektelenségnek is 
betudhatóan; a romániai ma
gyar sajtó válságos időket él 
— lap és olvasó anyagi nehéz
ségei miatt: a könyvkiadá
sunkról nem is szólok, az 
már szinte nem is létezik. 
(„Állami“, „központi“ szinten 
legalábbis.) Tehát nem mond
ható az, hogy könyvek árada
ta szakad a nyakunkba, 
mindenre nem futja a pénz
tárcánk. Eme Orbán Balázs- 
könyv számomra legalábbis, 
azt „bizonyítja“: a könyv se 
kell. Pedig hát ez nem  akár
m ilyen  könyv. Ha úgy tet

szik, amellett, hogy alap
könyv, dokumentum értékű 
kézikönyv, talán az egyik 
„legmagyarabb“ könyvünk is. 
S már ez sem kell?! 
Égy-egy füzetének az ára 
ötvenvalahány lej. A leg
pocsékabb hétdecis butélia 
bor ára is valahol a hetven
nyolcvan lejnél kezdődik, egy 
„jobb“ cigaretta paklija pe
dig az ötven-hatvan lejnél. 
Ezt csak úgy, mellékesen 
jegyzem meg. Miként azt is, 
hogv esik, havazik, a Fenn- 
való csak „kirendeli“ havon
ta néhányszor a „mindenkori 
betevő“ borunkat, naponta el
szúrandó cegarettánkat.

Persze, persze, nem újdon
ság ez, nem mai „találmány“. 
Miként az sem, hogy a kul
túra nem tartozott soha a 
mindennapi betévők sorába.

S mindezt írom egy „ki
mondottan kulturális“ lapban, 
m ely szintén nem tartozik a 
hétvégére kötelezően bevásár- 
landó szükséges „betevők“ kö
zé! Akkor pedig miért mon
dom mégis a magamét? Ama 
optimista pesszimizmusból ki
folyólag, m ely szerint olyan 
rosszul nem állt a szénánk, 
hogy annál rosszabb is ne kö
vetkezett volna el. Tehát, 
bízzunk benne, feleim, hogy 
lesz ez még cifrábbul is, ha 
Isten m egsegít!. . .
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„Megy a vonat, megy a vonat K anizsára“ .
*

Elbeszélésünk Budapestről, a Déli Pályaudvarról 
indul, és az ország közepén halad végig — elm életi
leg tehá t az utazóközönséget egyetlen homogén nem 
zetiségnek tek in thetjük . Ebben az országalkotó egység
ben utazik  egy erdélyi házaspár is. Nyelv tek in teté
ben nem  keltenek feltűnést. Colát és ném et sört vá
sárolnak a mozgóárustól, m int az utasok többsége. — 
Vegyünk egy ilyen csokit a fiunknak — m ondja az 
asszonyka. A gyerek — értelem  szerint — valahol „ott
hon“ m aradt, ami még m indig nem zárja  ki a  házas
p árt az együvétartozás u tasai közül.

E lindul teh á t a szerelvény. K ezdetben semmi kü
lönös sincs ebben a m indennapi, m enetrendszerű jára t 
indításában. Az utazás m onotóniáját a népdal is akép- 
pen fejezi ki, hogy a1 m ondat állítm ányi részét megis
m étli: „M egy a vonat, megy a vonat Kanizsára.

Az erdélyiek  a tá ja t nézik. Keveredő képekben u r
bánus, szuburbánus szociográfiai tá jak  — kertes há
zak hátulnézetből, a pajták  fe lö l . . .  — váltakoznak
alföldi síksággal.

__ Ez az! Nézd. m ilyen érdekes — m ondja a férj.
— Néhai földinknek, gróf Bethlen M iklósnak ú tja  volt 
vala erre. Az Ü rnak 1664. esztendejében. Persze, per
sze, a táj, s a századok . .  . De a lápot és a lapályt, a 
síkot s a sű rű t elképzelhetjük bujábbnak, járáhata tla- 
nabbnak i s . . . *

Szóba hozódott h á t a határon  kívüliség. A házas
párral szem közt egy hatvan  körüli úriem ber ül. Német

VITUS K. GYÖRGY

szövetből készült, bécsi vonalú öltönyt visel, elegan
ciája az egységes terü lettő l nyugatabbra is feltűnés nél
kül ^ v eg y ü lh e te tt volna Európában. Am arcra és a 
kezében ta r to tt  m agyar nyelvű könyvre való tek in te t
tel bízvást az országeszme egységéhez sorolhatjuk.

Önök hát erdélyiek? — kérdezte az úriem ber, és 
le te tte  a kézben ta rto tt könyvet.

A ndre Gide: Visszatérés a Szovjetunióból.
*

__ A Gulagon, egyik lágerben, szerencsém volt meg
ism erkedni Szolzsenyicinnel. Később fordítottam  is 
tőle. Ezek csak Nyugaton jelenhettek  meg. Itthon fel
kértek, hogy írjam  meg élm ényeim et a gulágokról. 
Persze, ki ke lle tt volna szépítenem , úgy m int Gide, 
M alraux . . .

De ne untassuk  itt  az olvasókat a közelm últ iro
dalom történetével. T udott dolog ugyanis, hogy a sztá
lini propaganda igyekezett m egnyerni nyugati írókat.

— De az írói etika megköveteli, hogy a „condi
tion hum aine“ m élységét elemző k u ta tá ssa l. ..

Illetlenség volna tovább hallgatóznunk. Az erdélyi 
házaspárban ösztönösen gyanú ébredne, ha az elbeszé
lés indiszkrét módon, túlságosan közel hajolna a bi
zalm as eszmecseréhez. *

Fussunk á t néhány m egállót az expresszel. Már 
csak elbeszélésünk rövidítése végett is, m ert ind ítta 
tásunk szerint inkább a házaspár útiélm ényeire kívá
nunk  figyelni. Az ú ri eleganciájú beszélgetőpartnerük 
is hasonló udvarias gesztussal k itér a további elm életi 
fejtegetés elől.

— Önöknél a könyvkiadás egy bizonyos időszakban 
sokkal liberálisabb vol't, m in t nálunk. Úgy tudom, a 
K riterion  k iado tt egy G ide-kötetet még a hetvenes 
évek elején, am ikor i t t  a nevét sem volt szabad em
legetni.

Az erdélyi férjnek, aki el volt telve a vonaton 
szerzett alkalm i purpárléval, most az ju to tt eszébe, 
hogy „Nincsenek nagy összeköttetéseim, és nem is 
voltak soha oddip a fordulatig, amiről m ost mesélni 
fogok.“. A ndré Gide Rosszul láncolt Prom étheuszá
ban olvasta, középiskolás korában, francia szakos ta 
nárnőjének fordításában. Nincsenek nagy összekötte
tései, ezek az összekapcsolódó szálak is csak hangulat
beli konnexiók, am olyan fu tó  ú tirajzok . . .

*

—  Szolzsenyicinről m esélt az im é n t. ..
Szinte elérhető  közelben érezte az orosz disszidens 

írót.
— Lenne egy kíváncsi kérdésem, de előre is ké

rem , bocsásson meg a kicsinyességem ért. Szolzsenyicin 
szokott-e sakkozni?

— Nézze, fiatalem ber, Szolzsenyicin egy ortodox 
orosz, fis, ha igaz az, hogy m inden orosz tud sakkozni, 
akkor Szolzsenyicin is. De ez csak egy egyszerű de- 
dukcié, pontosabban nem tudnám  megmondani.

— Köszönöm, ennyi is elég. K épzeletem nek ennyi 
is elég. *

Kanizsán az erdélyiek átszálltak egy helyi érdekű 
jára tra . E lbúcsúztak ú titársuktó l. Valószínűleg soha 
többet nem találkoznak az életben egymással. A ki 
nem  m ondott érzés az integetés látványában még 
őrizte az egységes nem zet fé n y k é p é t. . .

A férfi visszacsomagolta a fényképezőgépet há ti
zsákjába. Ü jra  a táj fu tó  átalakulásaiban kerestek 
gondűző időtöltést.

A szótlan házaspár között, kim ondatlanul is, ott ü lt az 
egy és ugyanaz a gondolat. Három  éves fiúk  kacagott
képzeletükben. — A nyuka, csokit hoztál?

*
Az állomás, hol az erdélyiek leszálltak, fenyves 

hegyvidéken volt. A táj hasonlósága szóra se tud ta  
b írn i őket. F e n y ő . . .  — sim ogatták szemükkel a tű le
velű ismerősöket.

A nagybácsi á  világégés a la tt vetődött a M ura-kö
zére. M egtelepedett, aztán a háza alatt, a kért végében

m eghúzták az országhatárt. Innen Rákosi, tú l  m eg Tito 
láncos ku tyái . . .

— Adjon Isten, tató!
— Fogadj Isten, fiam!
Szavaiban sem hagyta el a szokását, de vonásaiban 

épen szép m aradt. Kiülő székely áll, ferde szemében 
pajkos ravaszság. Szobrász sem m intázhatta  volna szé-
kelyesebbrle.

Gyöngyöző szilvapálinka csordul a poharakba.
*

— A gazdaságot nem akarod megnézni, fiam?
Fölfelé szőlős, gyümölcsös, alá pedig a zöldséges

kert. Ennek végében húzódik a határ. A folyó m ár 
Horvátország.

— C sáktornyát kérded? A rrafelé vagy harm inc 
kilom éter. De m iért érdekel téged éppen Csáktornya?

Az erdélyi vendégnek hazai sorok járnak  eszében. 
„ . .  . hozzá hasonló nem volt, sőt az én vékony itiletem  
szerint Bethlen Gábortól fogva máig sem . . . “ Az el
beszélés címe: „Bethlen Miklós «Zrínyi Miklós halá
la^“. Ha becsukod a könyvet, borítóján ez áll: „Sze
m elvények a hazai m agyar emlékirodalomból. Ion 
Creangá Könyvkiadó, 1978.“

— A ti útleveletek nem  érvényes oda.
— Csak úgy kérdeztem , tató  — m ondja az erdélyi 

fiatalem ber, és réveteg tek in tette l elnéz, toronyiránt. 
Csáktornya iránt.

— Nécsak, erdélyi vendégei vannak a tatónak! — 
m ondja a katona. Távcsövével közelebb hozza a ro
konokat. — Vajon, m it akarnak arrafelé? Nem hiszem, 
hogy az öreg határsértőket igazítana útba. Na de, aki 
Romániából jö tt, az bárm ire képes!

A katona kigombolta a pisztolytáskáját.
*

Elbeszélésünk tehát, a kalandregény ha tárán  jár.
Az idegenek m egfordulnak, az öreg bekíséri őket a 

kis házikóba.
— H ál’Istennek, hogy nem  fordult meg a fejükben 

valami őrültség! — gondolta a katona. Ism eri az öreg 
székely borát, pálinkáját. Generációk, kontingensek ad
ták  á t titokban a címet. Az öreg székelynek jó bora 
van s szívesen lá tja  a katonákat is.

M egnyugodhat hát, a határőr is, az olvasó is, hogy 
útira jzunk nem fogja átlépni a m űfaj határát. Gondo
latban is helyben topognák az erdélyiek. Kimondják, 
vagy ne mondják, hogy m iért jöttek?

— Aztán mi újság otthon? Üldözik a m agyarokat?
A vacsoraasztal körül felsorakozik a nagyrokonság.

Néven szólítják a testvéreket, unokatestvéreket. Ki él, 
ki ha!, ki betegeskedik?

— Nehéz, nagyon nehéz lehet nektek. Sokszor gon
dolunk rátok —  m ondja az öreg.

De a határzónában nem adnak letelepedést, külön
ben is, az örökséget elosztották m ár m aguk közt, hely
ben — suttognak este a vendégágyban az erdélyiek. — 
Ide nincs hova jönnünk, a fiunknak mégis rom án is
kolába kell m ajd mennie. Űgv néz ki, hogy fu tásunkat 
elvégeztük . . .  H itünket, kényszerűségből, m egtartjuk, 
egyelőre. Ügy néz ki — bólint az asszonyka, és a cso
magok tetején  megnézi a csokoládé színes papírját. — 
Ne sírj, anyuka, m egleszünk valahogy. K ár volt bele
lovaljuk m agunkat ebbe az ábrándba.

K ülönben nem  is hasonlít ez a ijáj a H argita al
jára.

R ájuk bo ru lt az éj, és a muraközi széles h á tú . . .  
nyugalom ! *

— Ön lép, fiatalúr.
— Igen. Nézem a m ezőket. . .
— Hát, igen, a  mezők . . .
— Ön kitűnő sakkozó, Szolzsenyicin elvtárs.
— A lágerben m egtanultam . Apropó, m ezők . . .  A 

zónákat szögesdróttal kerítették  el, nem lehetett gya- 
logl'épéssel sem előre h a la d n i. . .

— Igen, há t ez a helyzet. Csáktornya csak harm inc 
kilom éter volna, Zrínyi Miklóshoz hasonló nem volt 
Bethlen Gábor óta . . .

— Nem ajánlom, hogy hazárd lépésre szánja* el 
magát.

— Nem, nem, Szolzsenyicin elvtárs! Isten ments!
— Habár, a p a ra sz tta l . . .  Esetleg a bástyát, ha . . .
— Esetleg . . .  Akárhogy is, ez a patthelyzet elég 

kellem etlen.
— A lágerben soha sem tudod, hogy a szögesdrót 

m ikor csavarodik köréd, húsbavágón, fojtón . . .
— Furcsa állás ez, Szolzsenyicin elvtárs, furcsa, 

m ozdulatlan állás. Erősen vesztésre állok, bárm it 
m ondanék is. Hiába nézem a mezőket, az állam határok 
átléphetetlen felsőbbségek!

— Ez a terro r sakkállása, fiatalem ber. De m it is 
mondott Ön, hova valósi? Áhá, E 4 . . .  Ez valahol Ro
m ániában van, ugye? Önöknél olvassák M alraux-t, 
Gide-et?

— Igen, term észetesen.
— Na, akkor lépjen! ,

Reggel felism krhetetlen jókedvvel csomagol az asz- 
szonyka. Délben indul az expressz vissza Budapestre.

— Aztán jöjjön el hozzánk, tató! — k iáltja  a n a 
gyot halló vén székelynek, hogy csak úgy visszhang
zik tőle a M uraköze.

Pakol, és szaporáz a férje m ellett az állomásra. Ez
zel m egfordul az elbeszélésünk is, a lovakat hazafele 
ha jtja  m ár az ostor. — Jövök, fiam, m ind járt jövök!

— Furcsa álmom volt a*z éjjel — m ondja a férj, 
és megcsókolja felesége arcát. — Sakkoztam Szolzse
nyicinnel.

— Majd otthon, Zoltával játsztok eleget! — m ondta 
az asszonyka, aki színleg bosszankodni szokott, ha a 
férje, festőm űvész barátjával, éjszakába húzódó játsz
m ákkal tölti az időt. Most is sértődöttet játszik, de a 
morcosság fin to rt m utat, szája szegletében m egrezdül 
a mosoly sugara.

—  Most m ár hazafele m együnk, apuka!
*

Megy a vonat, megy a vonat Kanizsáról.
Pestig fö ltelik  utasokkal, és az egynyelvű utazókö

zönségben nem kelt feltűnést az erdélyi házaspár. K ü
lönben az utazás m onotóniáját a népdal is akképpen fe
jezi ki, hogy a m ondat állítm ányi részét megismétli.

FEKETE VINCE

KILAKOLTATOTTAK RONDÖI

k e h e l y ,  m é z  (8.)

percegve marja bútorunk avas penész 
időt m ér s m i fekszünk  ném án a jeltelen  
sírban testünk  feszes silány élettelen  
buja vadak a kéz a száj m eg a pénisz 
s akár üres kehelyre párásán lenéz 
a gyűrt párnára és csorog alá a méz

üvegcserepek csordulnék perce(g)k elmész? 
kérded szorítjuk egym ást fa ljuk  szertelen  
gyom runk korgó-kongó üres és szartcilan 
vezeklünk  lassan már az élvezetért is 
s sercegve perzseli le lkünke t a levés

m i n e k - v e r s  (9.)

idegen csendben hópelyhek csörömpölnek 
szem em ben furcsa m érgek halak szárazon 
elvétve tán valahol e belső fazon 
lógnak fákról a csillagok közösülnek  
balkán-szelek zúgnak kéjjel köszöntenek  
hidegen csendben hópelyhek csörömpölnek

szavamra i t t  m ár m indjárt szót se cserélnek 
lassan magam leszek magamnak zsarnokom  i
üres terek magányába kapaszkodom  
m inek? nem  kell óvszer régen kiheréltnek  
idgeimben hópelyhek csörömpölnek

t é k o z o l d ó  (10.)

magádról írni! kéne néhány kézvonás 
kezed ha rezdiil fürgén nyom ják a szondát 
részeg vagy józanon já r ta sa d  pörge szád 
halomban a díszlet nincsen több felvonás 
felem ás a világ de lesz m ' ,  úgyse más 
magadról írni? tedd le nagyd a ceruzád

vcirnád öledbe hullni tétlen a csodát 
ki tegnap elvtárs volt m a éppen urazád 
te csak magadat tékozoltad m i a vád 
hcit ellened ki m utat majd neked hovát 
egy kézvonás és elvágják alól a fá t

e l v o n ó k ú r i a  (11.)

elborzadok ha fentröl a negyedikről 
k itek in tek  fÉ lek valam i nem  stim m el 
sugár fehér fén y  tabletták ámmal s ím m el 
testem  rohad m aliik a vakolat bentröl 
m ikor ódát ír rr^ind him nuszt békéről költ 
tragédia-e a vers a vizeletről?

keserVersek nyaggatm ik az eszed-intök  
traktálnak m éricskélnek szakkezek singgel 
elpatkolsz ha fel nem  hagysz szépem  a ginnel 
kinintől bűzlök az utolsó kentfdjektől 
elborzadok így fentröl az emeletről

t é r d e n - k ö n y ö k ö n  (12.)

nem  illeti mohón izzó pihéid
szám nyelvem  lázasan keresve nem  kutat
forró völgy legm élyén eredő sóskutat
nem  m arnak már lassan romló fogaid
késő szépséged ferde sugarait
nem  szórja rám s combod e rozoga satut
nyakam  köré többé már nem  szoríthatod

ki még fáj és pőrén lesi igéid 
s szavai tö ltenék élesre m agukat 
térden-könyökön sirathat sa tu t a vas 
hiányod csendben szórja rá díszeit 
m űfogsor rágja és ébren éveit 
belepi halkan légyszaros szexfű illa t



ARÁNYLAG DERÜLT NAPOK 
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Ha m ost visszaemlékezem azon változatos órákra, 
m iket három  év folytán Széchenyi István körében töl
ték, k im ondhatlanul sajnálom, hogy azokról rendes 
naplót nem  vezettem , s nem  jegyeztem  föl társalgásunk 
tárgyait, annyi jeles gondolatát, bölcs vagy eredeti 
m ondatait, groteszk ötleteit, élceit, adom áit vagy gaz
dag életének  rem iniszcenciáit. Mily kincs volna most 
kezem ben!

De ha egyes részletek el is tű n tek  emlékemből, 
életm ódja Döblingben, érintkezése, tettei, gondolkozása 
s érzülete egészben véve elevenen áll kegyeletteljes 
em lékem  előtt.

előtt és u tán , kik 1858 óta m ind szaporábban jöttek; 
estenkint a sakk, m elyben sokszor a bérelt játszótárson 
kívül több m űkedvelőt fárasztott ki — ki többnyire fiai 
egyike vala. — Ám bár a sakkjáték  szenvedélye nem jó 
jel vala kedély- s idegállapotára nézve. Midőn még 
igen beteg vala, ö t-hat évek előtt, reggeltől éjiéiig já t
szott. Midőn kedélye 1860. m árcius 3-a u tán  ism ét el
borult, s önm agát kerülte, ism ét a sakkban keresett 
szórakozást.

De huszonegy órát huszonnégyből nem tölthet az 
em ber komoly m unkával; továbbá a változás utáni vágy, 
mely az em berben van. nehezen elégíthető ki, ha az 
ember állandóan szobáiba zárkózott. A külvilág jele
neteinek változását tehát neki valam ivel pótolni kelle. 
És így szobái tele voltak rakva holmi apró csecsebe-

KECSKEM ÉTHY AURÉL

Eleinte ritkán  s többnyire este m entem  ki látogatá
sára, m ert úgy k ívánta volt; gyakran csak éjfél tájban 
hagytam  el őt, s ballagtam  a hózivatarban vissza Bées- 
be. De m eghívásai m ind sűrűbbek lőnek; később alig 
m últ el nyolc-tizennégy nap, hogy meg ne hívott vol
na; m ajd a nap m inden órájában, ebéden, estelin s a 
legkül'önneműbb társaságban fordultam  meg nala; és 
így lön szeliem dús változatos társasága lassankint bé
csi lételem  kiegészítője, úgyhogy midőn elhunyt, nem 
a nagy férfiú , de reám  nézve idegen em ber tűn t el elő
lem, hanem  halála betölthetlen  ű r t  hagyott lételem 
ben.

Az 1848—1857 közötti borzasztó m últjáró l akkor még 
igen keveset tudtam . Én őbenne az évek és testi s lelki 
fáradalm ainak  és szenvedéseinek súlya a la tt meggör- 
nyed t férfit találtam ; állítólagos tébolya vagy őrültsé
ge re jté ly  volt előttem . Némelyek szerint fölüdült be
lőle, m ások szerint nem  gyógyult még meg; ism ét m á
sok szerin t egész őrjöngési vagy tébolyodoétsági tö rté
nete mese volt és színjáték. Mit ta rték  én lelk i- s elm e
beli állapotáról, s m it ta rto k  m a is? Az utolsó fejezet
ben lesz helyén  kifejtenem .

A nnyi áll, hogy a gróf higgadtsága, éles- és távol
látása a nagy politikai s emberiségi dolgokban a régi
nek látszék. Élvezet és tanulság mindig volt társalgásá
ban.

Á lm atlanságban szenvedvén — alig a ludt három  
órát é jen t — , mi ism ét testi bajainak következése volt, 
nagy tevékenységre volt utalva, hogy betöltse a hosz- 
szú napot. K orán reggel kelt; hidegen fürdött télen- 
nyáron; s m inden oldalon kertre  nyíló valam ennyi ab
lakait fö lny itta tván  föl-alá sétált szobái során, míg 
szám ítása vagy erejének állapota szerint negyed, fél 
vagy egész m értfö lnyit nem  járt; m it rendesen el szo
kott m ondani panaszolva vagy dicsekedve. Kiszámítá, 
hogy ittlé tének  egész ideje a la tt hány m értföldet járt, 
s ha nem  csalódom, az európai kontinenst kétszer m eg
kerü lte  volna.

A zután ír t és olvasott. Reggelizett; s ism ét írt és ol
vasott. Egész nap, s sokszor fél éjjel. Nem csoda, ha 
m indent tu do tt s m indent ism ert, ami sajtó alól az 
egész világon kikerült. N éhány látogató fogadás ebéd

SZABÓ GYULA

esékkel, porcelánalakokkal, bizarr figurákkal, torzké
pekkel, szekrényekkel, tin tatartókkal s órákkal, m elvek 
m ind ütöttek.

Őneki még több oka volt. m int másnak, m agát el
hódítani s szórakoztatni!

Igen sokat irt. K iterjed t levelezésén kívül rendesen 
írta  naplóját; ír t  h írlapi cikkeket, röpiracot, könyveket, 
m ikről alább lesz szó.

Midőn én kezdék hozzá járni, m ár a közügyek iránti 
élénk részvételben találtam  őt. s csaknem lázas tevé
kenységben.

A politikai viszonyok, m int képzelhető, előzetesen 
érdekelték. A központi korm ány tevékenységének annál 
szigorúbb bírálója volt, m ivel azt, m int m agyar, gyű- 
lölé is. De magas konnexiói áítal annak titkosabb fogá
sairól s baklövéseiről is értesülve leven, érdekes volt 
hallgatni kim eríthetlen  filippikáját.

Egyébiránt szívtelen örökös nem várha tta  nyugta
lanabb türelm etlenséggel a gazdag testa tor halálát, m int 
Széchenyi a B ach-rendszer bukását. Naponként leste 
s jegyezte kis és nagy hibáit, te tte it és m ulasztásait, 
m int csillagász vagy időjós az égi jeleket. [. ..]

Midőn M agyarországban a korm ányzat elleni te tt
leges ellenállás első szim ptóm ái — a nem zeti öltözet és 
a protestantizm us ügyében — kezdtek nyilvánulni, ag
godalmai nőttek. Félt, hogy a mozgalom élére meggon
dolatlan fiatalság fog tolakodni és vezérszerepet vinni. 
A fiatalság és az utca terrorizm usa ellen 1848 előtti 
keserűsége ébredt föl, m időn a Nemzeti Színházban 
tö rtén t dem onstrációt m eghallotta — melv, ha nem 
csalódom, mindössze abból állt, hogy a Szózat énekel
te te tt el, s egy ifjúnak fölhívására m indenkinek — még 
a páholyokban is — fölállni kelle, s állva hallgatni 
végig a Himnusz-x.

K ülönben is ő nagy bölcsen és előrelátón — óva
tosságot ta r to tt szükségesnek. Nem egyszer mondá, cél
zással az uralkodott, de m ár bomló korm ányrend- 
szerre: „Vigyáznunk kell; a döglő elefánt m eg egy na
gyot rúghat.“

És valóban, nagyot is rúgott, pedig midőn m ár dög
nek tartaték .

Nagy részvétet fe jte tt ki a m agyar öltözet divatba

K é t  s z á z a d  e g y  b u b o r é k ?
„II. József abszolút fejedelem  volt, de újító is.“ Ez azt je

lentette, hogy korlátlan hatalmú uralkodóként új, egységes ál
lammá kívánta reformálni a birodalmát. Olyan „felvilágosult 
abszolutizmus“ volt az uralma, amelyben a felvilágosodásnak  
voltak korlátái, de az abszolutizmus korlátlan volt. Amikor 
anyja örököseként magyar király lett, már tizenöt éve gyako
rolta a császári hatalmat, miután atyjának, Lotharingiai Fe
rencnek a halálakor, 1765-ben, annak császári örököseként már 
elfoglalta a német-római császárság trónját. S abszolutizmusa 
külön korlátlanná erősödött akkor, amikor a magyar trónt és 
koronát örökölve „nem letl magyar király“: már azzal „egysé
gesítette“ a birodalmat, hogy egyetlen korona koronázottjaként, 
„császárként“ gyakorolt birodalmi teljhatalmat.

Alighogy hatalma alá került a magyar királyság, szinte tü
relmetlen sietséggel és eréllyel látott hozzá ott is reformjai 
megvalósításához: „II. József törekvése; Magyarországot illető
leg, lényegükben nem különböznek az anyjáéitól. Magyaror
szág közjogi különállását s nemzeti egyéniségét ép oly kevéssé 
akarja^ elismerni s ép úgy be akarja olvasztani a monarchiába, 
hunt ő. De ezt férfiasán, egyenesen, elvek szerint, következe
tesen s ha kell .erőszakosan cselekszi. Nem koronáztatja meg 
magát, hogy esküje meg ne! kösse . . .  s. mindent egyszerre s erő
szakosan támadott meg“ . . .  Ha addig a magyar rendi világ  
„mozdulatlanságban“, „álomba ringatva“ élt, József már a leg
első jelentős reformjával, a „türelmi pátensével“ felriasztotta 
és megbolygatta á magyar társadalmat: „A katholikus Ma
gyarország, a főpapok, a föurak, a főhatóságok, a megyék túl
nyomó többsége elborzad, látva, hogy a császár véget vet ki
zárólagos uralmának. Saját kormányszékei . . .  meg akarják 
hiúsítani, a megyék túlnyomó többsége felír a türelmi pátens 
ellen s fenn akarja tartani a protestánsok elnyomását. De a csá
szár nem enged s különös gondot fordít a pátens szigorú vég
rehajtására. S oly erős volt még a felekezeti szellem, hogy 
a katholikusok tömegei a császár ellenségeivé lesznek; a pro
testánsokat azonban megnyeri s odaadó szövetségesei lesznek 
s megbocsátják neki még az alkotmány megsértését is. Oly 
megyékben, hol a protestantizmus volt többségben, különös 
kegyelet tárgya volt. Arczképét a megyeház termében helyezték  
e l . . .  a protestáns egyházak száma 272-röl egy év alatt 758-ra 
emelkedik. A magyar protestánsok a II. József idejében épült 
templomaikat hálájuk kifejezéséül nem az ország czimerével, 
hanem a kétfejű sassal díszítik fel.“ Keresztesi József a nap
lójában verssorokkal vette számba a protestánsok sorsának 
magyarországi alakulását, és négy sorba tömören belefoglalta 
a három Habsburg-uralkodó alatti állapotot, hogy József ne
vével a protestáns örömnek adjon hangot: „Nézd Károlyt és 
Teréziát, Szedtek el hány eklézsiát, Mígnem József végtére 
Sebed vette szivére.“

Maga a kalauzunk is, József után éppen száz évvel, meleg 
szavakkal méltatja a felvilágosult reform-császárt, „a ki az 
új-kor szellemében vállalkozott az állam átalakítására, a ki a

közérdeknek s az államnak első szolgája akart lenni, a kinek 
minden törekvése a szív nem ességét árulta el, a ki gyűlölte a 
visszaélést, a gyengébb elnyom ása, s igazságot, rendet, jogvé
delmet akart mindenki számára“.

S az átalakítás folyt rohamos iramban, az „első szolga“ 
császár méltán rászolgált arra, hogy n eve; után „jozefinista“ 
jelzőt kapjanak eszméi, intézkedései. Egyetlen tavaszvégen, 1784 
áprilisábau-májusában három olyan főbb intézkedése volt, ami 
sok évtizedes nyugalmat bolydított „izgalommá“. Már a nép- 
számlálás elrendelése is szokatlan újdonság volt, de „mozgalom
nak“ nevezhető nyugtalanság akkor támadt, amikor azt a ki
rályi koronát, amely a magyar állam függetlenségének, Ma
gyarország különállásának a szentséges szimbóluma volt, s 
amellyel ö meg sem koronáztatta magát, egy áprilisi pillana
tában el is „távolította“ Magyarország felségterületéről, felvi
tette Pozsonyból Bécsbe, a császári székhelyére. „Midőn Ma
gyarországon azt látják, hogy nem tart koronázó országgyűlést 
—irta erről Grünwald —, komoly aggodalmak szállják meg 
a kiváltságos osztályokat; s midőn a koronát Pozsonyból Bécsbe 
viteti s a nemzet kegyeletének megsértésével úgy bánik vele, 
mint egy ékszerrel, m elynek semmi közjogi jelentősége nincs, 
nagy a felháborodás az egész országban. A megyék nem is kés
nek az országgyűlés egybehivását s a koronázást követelni s 
panaszkodnak a koronának Bécsbe szállítása miatt. De midőn 
József hajthatatlan 'marad, elhallgatnak s aggodalommal vár
ják a következő eseményeket.“

Az események nem várattak magukra, a rendeletek jöttek 
Bécsböl, ahova a korona került, s mindjárt a korona felvitele 
után, májusban az a nyelvrendelete érkezett Józsefnek, amely- 
lyel mintegy császári parancsként a német nyeivet tette köte
lezővé a birodalom csaknem mindegyik tartományában. Ország
gyűlést nem tartott semmilyent, sem koronázni, sem rendest, s 
miután ily módon alkotmányt és törvényhozást egyaránt fel

függesztett, a központosított-egységes birodalom m eg‘eremtése ér
dekében a német nyelv használatát is elrendelte Magyarorszá
gon, amit azelőtt anyja ugyancsak munkált minden lehetséges 
módon, kivéve a kötelező erejű rendelet módját. Ekkor már 
— amint kalauzunk megmutatta — két idegen nyelv volt köz- 
használatúlag elterjedve Magyarországon, a latin és a német, 
és József most a rendi Magyarország régi-hagyományos latinsá- 
gát úgy akarta megszüntetni, hogy annak helyét is egészen a 
német foglalja el. Intézkedésének indokaként meg is irta c *óf 
Eszterházy Ferenc kancellárnak: „Ha egy nemzet minden köz
ügyében holt nyelvet, milyen a latin, használ, az minden bi
zonynyal felvilágosodásának nagy gyalázatára válik, mert 
hallgatag azt bizonyítja, hogy annak a nemzetnek vagy nincs 
tisztességes anyanyelve, vagy olyan, a min írni s olvasni senki 
sem tud s csupán a latin tudományokkal foglalkozó tudósok 
képesek gondolataikat papíron kifejezni, sőt, hogy az összes 
nemzet kormányzása s törvénykezése oly nyelven foly, a mit 
maga nem ér t Ez világos, minthogy az európai művelt nem 

hozatala iránt. Nézetei ebben is gyakorlatiak voltak. 
Olcsóságra fekteté a fősúlyt, hogy a szegényebbek se 
kényteleníttesscnek azt nélkülözni, s a d ivat általánossá 
váljon. Egyszerűnek és módosíthatónak óhajtó a ma
gyar ruhát, hogy szabását a korhoz, a napi m unka gya
korlati igényeihez lehessen alkalmazni.

Nem lehetünk  m indnyájan főispánok, nem járha
tunk  m indnyájan spanyol grandezzával; hanem  ezen 
iparos korszakban ló tn i-fu tn i is kell, ami ugyan furcsán 
veszi ki m agát oly feszes és majesztozo öltözetben, m int 
ezek — s nehány divatkápre m utatott. [ .. .]

Hogy a m agyar irodalom m ennyire érdeklé, m ár 
föntebb em lítém . M inden m agyar nyom tatványt meg
von, s érdem e szerint több-kevesebb figyelemmel á t
nézett.

De különösen szerette az Üstökös-t s a Bolond 
Miska naptárá-t. Az előbbiből többi közt valódi gyö
nyörérzettel szavalta maga Kakas M ártonnak Szegény  
frakk  című költem ényét, és nem csak egy ízben.

A Bolond M iska 1859-i naptárá-ból, me!v éppen 
m egjelent, fölolvasám neki X megye tisztikara nevtá- 
rá-t — m elyet, m ellékesen megjegyezve, magam írtam  
volt bele, s m ely itt  következik:

Przbrzcsek 
Krszticsek 
Zaduba 
Hu dóba 
Zahrada és 
a többi.

Zafranck.
Soha oly jóízűn nem haliám  nevetni, m int e sche- 

m atism usnak; hahotázott, hogy könnybe lábadtak sze
mei.

Különösen érdeklé a Nemzeti Színház. Azon dicsé
reteket, m iket esetleg egy vagy más színészre vagy 
színésznőre valam ely lap színbírálatában talált, föltét
lenül h itte; s örvendett a m agyar színészet emelkedé
sének. Én bűnnek tarto ttam  volna e jótékony hitében 
háborgatni.

A ném et színészetről — és m éltán — igen becsmé- 
rőleg szólt. A ném et pedáns formáit, álpátoszát, szögle
tességét s lelem ényének szegénységét m éltán gúnyol
ta. De ő tovább ment, s a ném et színészet hanyatlásá
ból a nem zet elaggott voltára és szellemi kim erültsé
gére következtetett. Ezt én túlzásnak tartóm ; tekintet
tel tudományos, történelm i és term észettani ifjú  iskolá
jára, m ondhatni regenerációjára, m elynek még ma 
úgyszólván csak kezdetén vagyunk, s mely a ném et 
irodalom nak nagyobb, fényesebb jövőt és m indeneset
re  praktikusabb hatá lv t ígér, m intsem a m últban vala. 
[. . .1

— K im ondhatatlan im praktikus ügyetlen nép ez a 
ném et — m ondá sokszor Széchenyi -  , egyébiránt ne
künk az a szerencsénk, különben m ar régen elpusztí
to ttak  volna a föld színéről. — Nem egvszer hozzátevé 
efféle an ti-ném et filippikáihoz e következő jám bor 
óhajtást is: „Adja Isten, hogy a ném etnek sohase jö j
jön meg az eszeH

K ülönben nem csak kötekedő s néha keserűn gunyo- 
ros volt azok irányában, kiket legjobban szeretett, ha
nem  kedve te lt benne m egtréfálni általán az embereket, 
kiknek gyengéit ismerte.

Valam elyik nap egy — akkoriban ellenzéki m inő
ségében — népszerű főtisztelendő ú rra l voltam nála 
ebédre hivatalos. Ő e hazánkfia jeles tulajdonságait

zetek közügyeikből a latin nyelvet kiküszöbölték s még csak 
Magyar- és Lengyelországban maradt divatban.“ Még ennél is 
világosabb volt az, amikor a kancellárnak értésére adta, hogy 
akinek a rendelei nem te szik, „nyitva az ajtó s mindenki le
mondhat hivataláról, a kanczelláriától kezdve az utolsó megyei 
tisztviselőig“.

©
A nyelv a felvilágosult, egységes, központosított II ibsburg- 

birodaiom megteremtésének kulcskérdése volt, ugyanúgy, mi
ként éppen ekkor kulcskérdésévé vált a maga belső felvilágo
sodásával eszmélő magyar nemzeti létnek. S minthogy ehhez a 
két ellentétes irányú érdekhez a korszak visszás történelmi v i
szonyai járultak Magyarországon, a nyelvkérdés a felvilágoso
dás lehető legbonyolultabb-,.legkomplikáltabb" ügye lett a fel
világosult császár birodalmában, s azon belül külön és kivált
képp Magyarország belső életében.

Sokan úgy vélik, hogy József nyelvrendeletének, mellyel a 
r.émet nyelvet kötelezővé tette Magyarországon, nem volt né- 
metesitő, m agyarellenes célzata s indítéka. Grünwald Béla is 
ennek a nézetnek az alapján fejtegeti a nyelvi ügyet: „Érde
mes volt-e figyelem be venni egy alkotmányt, melynek meg
sértésébe s hallgatag felfüggesztésébe oly könnyen nyugodtak 
bele? Volt-e ok nem mellőzni oly nyelvet, melyet a nemzet mű
veltebb része maga sem használt már? — kérdezi a császár 
észjárásához igazodva, s azlán- igazolja is a császár észjárását: 
— . . .  Azért, midőn II. József 1784-ben a német nyelvet teszi 
állami nyelvvé Magyarországon, nem a magyar nyelvet támad
ja meg. Ezt már nem találja sehol a közéletben, mert onnan 
a magyar társadalom már rég kiküszöbölte. Csak két idegen 
nyelv, a latin és német között volt a kérdés . . .  E korszakban 
a német irodalom s a német észjárás uralma lehetetlenné tette 
a magyar stíl megalkotását. Kazinczy s a legbuzgóbb magyar 
írók a német nyelvet a művelődés nélkülözhetetlen eszközének 
tartották. A magyar nyelv szeretete nem jár együtt a német 
nyelv gyűlöletével. Azért II. Józsefnek a német nyelvre vonat
kozó rendelete a leglelkesebb magyar írók körében nem is kel
tett nagy felháborodást“ . . ■

Kazinczyék nemzedékének nemzeti szelleme épp a nyelv
rendelet idején fedezte fel a nemzeti megújhodás kulcsaként a 
nemzeti nyelvet, s épp forgatni-csiszolni kezdték a nemzeti lét 
fő eszközét nagy szellemi buzgalommal, hogy legyen „magyar 
stíl“ Magyarországon, de a korszakos munkát már-már német 
mesterekként végezték, a német műveltség műhelyében buzgól- 
kodtak az anyanyelv kimunkálásán, s nemhogy „felháborodtak" 
volna a császár nyelvrendelete miatt, de valósággal kórusban 
magyarázták az intézkedés jószándékúságát. sőt indokoltságát, 
s ha volt bennük felháborodás, az nem József némethonosító 
nyelvrendelete ellen fakadt, hanem a magyar nyelvet megvető 
és félrevető magyar rendiség ellen. „Révai Miklós, a ki életét 
szentelte a magyar nyelvtudománynak s az irodalmi nyelv sza
bályozója lett, mint a Magyar Hírmondó szerkesztője követ
kező szavakkal közli olvasóival II. József rendeletét: »Édes 
magyarim! Ezen kegyelmes parancsolatnak, amint itt Ö felsége 
maga is mondja, az oka az. hogy született magyar nye'vünk el
hagyatott, ki nem palléroz'atott és országainkban közönségessé 
nem tétetett: régi eleink, magyar vérből származott királyaink, 
bár követték volna más országok példáját, és a helyett, hogy 
országaikban más idegen nyelveket behoztanak, bár magok 
nyelveiket. . .  az ország do’gainak folytatásában a deák helyett 
közönségessé tették volna, most mi is, mint más nemzetek, édes
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igen nagyra  becsülte, s benne a haza ügyének bajnokát 
tisztelte; hallván azonban, hogy ezen ú r  ínyenc h íré 
ben áll, s szenvedélyes pezsgőkedvelő, előre föltevé m a
gában, hogy igen egyszerű ebédet adand, s italul csak 
közönséges asztali bort.

É rdekes volt látn i ebéd a la tt a vendég várakozásá
ból való k iábrándulását, és hallani később a gróftól, hogy 
ő t m ennyire m u la tta tta  az egész jelenet, m elynek m a
gam is áldozata valék  . . .

A főtisztelendő ú r  pedig ezen ebéd óta előbbi Szé- 
chenyi-kultuszával láthatólag  alábbhagyott-, nem  sejtve, 
hogy am it ő szem élye  irán ti figyelm etlenségnek tarto tt, 
az csak az öreg ú rnak  dévaj szeszélye volt.

Egy ideig sajátságos kenyér volt asztalán, m elyet 
leginkább  csak m aga evett, s m ely a m aga szám ára kü
lön sü tte te tt. Azt m ondá, hogy angol kenyér, s igen di
csérte annak  jóságát. Különössége mindössze abból állt, 
hogy a korpával még vegyes lisztből volt sütve. Ügy 
emlékszem, jól ízlett nekem, vagy azért, m ert ,..angoh‘, 
vagy m ivel az öreg ú r  dicsérte. E kenyérhez is tapad 
egy epizód, m elyet dr. Goldberg jegyzett föl.

E kenyérrel m int gyógyszerrel élt egy angol nyelv
m ester, ki azt és a használata irán t utasító  könyvet ho- 
zá a grófnak. A gróf e gyógyszert akként használta, hogy 
rendes eledelén kívül estenként m egevett sakkjáték 
közben vagy két fon to t e nehéz em észtetű kenyérből, 
míg attó l nagyon m egbetegedett; s akkor fölhagyott a 
gyógymóddal, m elyet huszárkorában kevesebb veszély- 
lyel p róbálhato tt volna meg.

M int említém, szolgái tulajdonképp intézetbeli őrök 
voltak előbb, de m inthogy a gróf fizette őket, s any- 
ny i évig szolgálták m ár, becsületes leikökben m ély ra 
gaszkodás vert gyökeret a gróf iránt, kit beteg állapo
tában  ápolniok s gyakran  önmaga ellen védeniök k e l
lett; ki csendesebb óráiban velők tölté a napokat s fél 
éjeket, malmozva vagy sakkozva, ki végre, midőn föl
üdült, ám bár néha betegesen szeszélyes, de oly jó, oly 
nem es és bőkezű u ru k  vala.

A szolgák egyikét Bichler Sebestyénnek, a m ásikat 
B rach Jakabnak  h ítták . Amaz legjobb férfikorában álló, 
kom oly és tisztességes kinézésű ném et, emez pedig ala
csony, vastag, m eglehetős ostoba s verhenyeges arcú, de 
jó indu latú  öreg cseh em ber volt.

Ez utóbbit különösen szerette a gróf m ind hűsége 
m iatt — m elyben a különben m indenki irányában g y a 
nakodó gróf előbb m egbízott, m in t bárkiben — , mind 
pedig am iatt, m ert sok kom ika oldala lévén, őt hol' bo- 
szontá, hol m ulatta tá , s így m indenesetre szórakoztatta. 
Hogy Brach félig süket, az ugyan sokszor kellem etlen 
vala, m ert vagy nem  hallotta, vagy nem érte tte  meg, 
m it parancsolnak neki; de e körülm énynek jó oldala 
is vo lt a gróf fölfogása szerint, m ert ha bízott 
is becsületességében, néha mégis örü lt neki, hogy Brach 
előtt beszélni is lehetett, anélkül hogy ez m egértette 
volna.

A következő adom át a gróf m aga beszélte cl:
Bizonyos oldalról húsz forint havi fizetés ígéreté

vel fölszólíttatott Brach, hogy m indazokat följegyezze, 
akik urához járnak, s általán  föladja, amik körülte tör
ténnek.

A jám bor ijedtében maga vallá be a grófnak, mily 
a ján lat téte te tt neki, s lábaihoz boru lt urának, m intha 
valam i b űn t követett volna el.

—  H át maga m it szándékozik tenni? — kérdé a 
gróf.

— C). excellenciád hogy is kérdezhet ilyesm it? A 
világ m inden kincséért sem áru lnám  én el kegyes u ra 
m at.

— Csak nem m ent el az esze — viszonzá a gróf

— , hogy ez ajánlatot visszautasítsa! Sőt én kívánom, 
hogy azt fogadja cl; és fölhatalmazom, hogy ha vala
m elyik látogatóm  nevét nem tudja, kérdezzen meg; s 
én meg fogom mondani. M ert —- lássa — ha maga nem 
teszi, m ajd találnak m ást; éspedig talán olyan em bert, 
aki Isten tud ja  m it fog hazudni; maga legalább csak 
az igazat fogja megmondani; nekem  pedig nincs okom 
az igazságtól félni.

Vajon Brach követte-e a tanácsot? Nem tudom. De 
későbbi időben m ondogatta gyakrabban a gróf, hogy 
Görgen m inden látogatójának nevét följegyezteti.

Az öreg Brachot még jobban jellemzi azon adoma, 
m elyet róla Fáik Miksa jegyzett föl.

„A híres 1860. m árcius 3-i házmotozás u tán  — írja  
Fáik — egyik estve en deux  vacsoráltam  a gróffal Ö

Széchenyi István gróf

igen-igen komor volt; csupa rém eket látott, és erősen 
hitte, m iszerint őt m agat és m indnyájunkat, kik hozzá 
jártunk , egy éjjel hűvösre fognak tenni.

— De kegyelmes uram  -— m ondám —, hisz erre 
semmi ok nincsen.

— Barátom  — felelt ő — , a mai időben bezárásra 
nem kell ok, hanem  csak zsandár és börtön; e kettő pe
dig bőven megvan.

A m int mondám, ő igen komor volt; szemöldei még 
a szokottnál is sűrűbben húzódtak össze, és mi sem b ír
ta őt felderíteni. Egyszerre csak nevetésre fakadt, és e 
nevetés lassanként oly kacajba m ent át, hogy a gróf

nehány percig nem  b írt szóhoz jutni. Én vele nevettem , 
m ielőtt m ég tudtam  volna, hogy miért.

— A legjobbat még nem m ondtam  el — kezdé vég
re. — Képzelje csak, m ialatt i tt  nálam  a tekintetes ren 
dőrség m indent felforgatott, az ajtó m ellett, m intha oda 
szegezték volna, o tt á llt az öreg Brach, halványan, m int 
Don Juan-beli m árványvendég, és reszketve, m int a 
nyárfalevél. Mikor a kom édiának vége volt, odamegyek 
hozzá, és részvétele á lta l meghatva, azt mondom neki:
— Maga nagyon m egijedt, Brach? — Ó, meg kegyel
mes uram ! — Azt gondolta, hogy tüstén t felakaszta
nak engem? — Ezt nem! — Vagy legalább bezárnak!
— Ezt sem, excellencia! — De hát az ördögbe, mitől 
félt? — Hogy engem zárnak be! — Magát? — Igenis, 
kegyelmes uram  — dadogott Brach, térd re  borulva —, 
m ert ott az alm áriom ban huszonöt F t ezüsthatosom  
van éltévé; pedig azt hallottam , hogy szekszerMket nem 
szabad eldugni.

M it gondol ön — végzé be a gróf — , hány úgyne
vezett nemes te tte t nem lehetne hasonló indokokra 
visszavezetni, m int e szegény inasomnak látszólag oly 
részvevő aggodalm át?“

Az 1859—i ősz valam elyik reggelén bemegy az öreg 
Brach, s jelenti a grófnak, hogy egy katonaem ber van 
künn, ki őexcellenciájához akar bebocsáttatni.

A gróf gondolkodik, ugyan ki lehet? — Nem mondá 
meg nevét? — kérdé Brachtól.

— Azt mondá igenis, hogy csak m ondjam: „der Jo
seph“.

Széchenyi azt hivé, valam i inas a régi időkből, ki 
bizonyosan emberséges látogatásával szerény koldulás 
utógondolatát köti össze.

— Isten nevében tehát, vezesse be.
Az ajtó  m egnyílván — ő cs. k. fönsége, József fő

herceg, dicsőült nádorunk fia lépett be.
Az öreg ú r  m élyen meg volt hatva. A főherceget 

gyerm ekkorában ism eré m ár, s nemegyszer lovagoltat- 
ta térdein, és tegezte.

A legm élyebb tisztelettel fogadott vendégét term é
szet szerint „cs. k. fönségnek“ címezé; m it azonban ez 
határozottan elutasított, kérvén, hogy nevezze őt „ te j
nek, m int hajdan.

A leggyöngédebb nem ű tété ä téte-nek  szívélyes 
ölelések vetettek  véget. Többé nem látták  egymást.

A nem  m indennapi szívnemességet tanúsító látoga
tás és annak m odora kinek vált nagyobb tiszteletére?

Honor est honorantis, non honorati.
E nap fénypont volt Széchenyi léteiében, múlékony 

bár, de jótévő ír sebeire. [ . . .]

(Folytatjuk)

JEG YZE TEK
rem iniszcencia  — em lék 
filipp ika  — leleplező politikai szónoklat 
testator  —• örökséget hagyó 
demonstráció  — tüntetés 
grandezza  — méltóságtel jesség 
m ajesztozo  — fenséges 
Schem atism us — táb lázat 
regeneráció  — újjászületés 
im p ra k:ikus  — gyakorlatiatlan
népszerű fő tisztelendő úr — D anielik  János kanonok
en d eu x  — kettesben
szekszerli — ezüst hatk ra jcáros
té té á tété  — négyszemközti beszélgetés
Honor est honorantis, non honorati — Az érdem  a k itüntetté, 

nem  a k itüntetőé

kül nem  alkalm as történelm i funkciójának — M agyarország 
m agyarrá reform álásának  — betöltésére. „Igaz, hogy a csá
szár m agasztalói nagyobb részt protestánsok — írja  G rünw ald 
egyik eligazító passzusában —, de II. József a kiválóbb szel
lem ek szem ében a felvilágosodás képviselője volt a trónon s 
nem es törekvéseivel m egnyerte a jobbak te tszésé t. . . K azin
czy s mások, a kik úgy gondolkoztak s éreztek m int ő, m in
denekelőtt a felvilágosodás s m űveltség terjesztését ta rto tták  
szükségesnek M agyarországon, m elynek elm aradottságát bor
zadva szemlélték. De ép azok, a kik egy m agyar irodalom  
m egterem tésén fáradoztak, ism erték  el, hogy a m agyar nyelv 
fejletlen  s a  műveltség közvetítésére még alkalm atlan . «-Ügy, 
de — m ondja Révai — a m aga nyelve a  m agyarnak a tudo
m ányoknak sem előadására, sem bevételére nem  alkalm atos; 
nohát a  nyelvet kell elébb is alkalm atossá tenni.« De m ind
nyájan  egyetértenek abban, hogy a ném et nyelv tudása nél
külözhetetlen a m agasabb m űveltség elérésére. A ném et nyelv 
terjesztése tehá t a m űveltség előm ozdításával egyértelm ű . . .  
A ném et nyelvet a nem zeti nevelés eszközének ta rtják , míg a 
m agyar k ifejlik  s m egerősödik s akkor ez lép h e ly é re . . .  íg y  
gondolkoztak Kazinczy, Révai és m ások“ . . .

így  gondolkozott K azinczy „ném etül“. „Kazinczy, e bám u
latos em ber, újkori történelm ünk legnagyobb alakja, irodal
m unk középpontja — áll m eff m ár-m ár hódolattal Kazinczy 
a lak ja  m ellett többször is a ném et eredetét mindig ön tudat
tal valló öntudatos m agyar G rünw ald, hogy ebben a különös 
sorsban is forspontosként kalauzoljon. — A nem zeti irodalom  
m egterem tésének szenteli egész életét s e nem es szenvedély 
ad ja  meg neki az erő t a küzdelem re a legnagyobb ellenség, a 
nem zet közönye s tespedése ellen. Egy új eszmét visz közéle
tünkbe . . .  A m agyart m űvelni kell, hogy igazán m agyar le
hessen . .. Ö M agyarország legm űveltebb elm éje s leglángolóbb 
szive. Ő M agyarországon a legném etebb s legm agyarabb em
ber . . .  Kazinczy, a m agyar nem zeti mozgalom hőse, nem csak 
nagy tisztelettel szól II. Józsefről, de szolgálja is. M int tan - 
felügyelő nyugodt lelkiism erettel s teljes meggyőződéssel m ond
ja  1789-ben, »hogy félre érti ő felsége szándékát az, ki azt h i- 
hetné, hogy a ném et nyelv  terjesztésével a hazának, különö
sen a m agyar nyelvnek elnyom ása vétetik  czélba« . . .  Az élet 
sok keserűségben s kevés öröm ben részesítette e nem es szive
ket s még az a tuda tuk  sem volt meg, hogy m aradandót a l
kotnak s egy jövő kor fogja olvasni m unkáikat. Kazinczy tisz
tán  lá tja  m unkái sorsát. »Ne legyünk oly hiúk, barátom , — 
ir ja  K iss Jánosnak, — hogy azt higyjük, hogy a m it írunk, a 
m aradék  religiozus tisztelettel fogja nézni. Mi még h a jna liunk  
s távol még a határ! De higgyjük azt gőg nélkül, hogy lesz 
oly idő, a midőn azt a papirost, a  m elyre karunkon á ltal öm
lö tt fe jünk  gondolatja s szivünk érzése, a háladatos s igazsá
gos m aradék  tisztelettel fogja illetni«“ . . .  A kortársak  jó ré
sze nem  látta , hogy „egy kivételes lénynyel áll szemközt, a 
ki a nem zetért él, a ki a nem zet ideáljának megtestesülése s 
m inden éve évtizedekkel viszi előre a nem zetet“.

A m aradék, a mai is, m éltán em lékezhetik a rra  a  pályára, 
am elynek a derekán h a t és fél esztendei — 2387 napos — fog
ság volt a  derékbatörés, míg „1801 júniusa végén“ szabadul
hato tt a kufsteini rab , s ha éppen évfordulós „szezonban“ va- 
gyunk-utazunk, em lékezhetünk egyúttal erre is, hogy a sza
badulás 190 esztendeje történ t, a pályának pedig éppen 160 éve 
szakadt vége Széphalm on . . .

szü letett nyelvünkkel dicsekedhetnénk, és e sem volna akár- 
m ely szebb s legvirágzóbb európai nyelvnél is alább v a ló . . .« 
Ep o ly  kevéssé ütközik meg a ném et nyelv tan ításán  az isko
lákban  s azt m ondja, hogy ez csak hasznunkra lehet.“ Révai 
M iklós a maga részéről az elődöknél is jobban m egrója a kor
tá rsa it, ak ik  „gonosz hazaáru lókkén t“ az udvarig felm enőén tá 
m adták az ő alig elkezdett nyelvm űvelő fáradozását: „A ki csak 
lá tta  és pözsgött benne még valam i kicsiny csepp m agyar vér
— ír ta  1785-ben E rdélybe Benkő Józsefnek —, m ind örü lt a 
hazai nyelvnek emez igazabb és hathatósabb  felem elkedésének. 
Csak a hazától elhasonlott gonosz hazaáru lóknak  szúrta a sze
m üket. Ezeknek oly gonosz volt a szándékok, hogy szép igye
kezetem nek elnyom atására m integy összeszövetkezvén, a m a
gyar nyelvnek ez á lta l fel új álható virágzóbb állapo tjá t egészen 
fe lfo rgatták  az udvarnál. A nnál az udvarnál, m ely báto r ugyan 
ném et, de mégis oly- kegyes nem zetünkhöz, hogy annak  nyel
vét eltörölni m agától ugyan soha sem volt szándéka, hanem  
< seinktő! e lfa ju lt rossz m ieink, azok az alacsony hizelkedők, kik 
nem zetünkről s nyelvünkrő l gonoszát súgnak b e . . .  K énytelen 
voltam  m agam a felséghez felm enni. K ite ttem  szóval is előtte s 
bead tam  írva  is bőven, m it akarok a haza jav ára  és nem zetünk 
m egvilágosodására. A fejedelem  nem  tehete tt többet annál, 
m intsem  a m it t e t t  M egjelölve küldötte á lta l a kanczelláriának

sedező levelemet. Ezen múlt, de főképpen a helytartó-tanácson, 
vagyis annak  gonosz fején, am a sok átok tárgyán, a hazaáruló 
N iczkyn.“

Báróczi Sándor is — Kazinczy gyerm ekkori példaképe, a k t  
a  nagyenyedi kollégium ból M ária Terézia bécsi testőrgárdájáig  
em elkedett, s úgy éli: fél évszázadon á t Bécsben, hogy többé 
nem  lá tta  viszont erdély i szülőhazáját — védelm ezte kiváló te 
hetsége szerin t a m agyar nyelvet — 1790-ben közzé is te tte  vé
d ő ira tá t V édelm ezle te tt magyar nye lv  cím m el —, de mindezzel 
egvütt szintén „nem  Józsefet vádolja  a m agyar nyelv  elnyo
m ásával“ : „Ugyan ki az oka, hogy a nem zet a m aga ország- 
ló jáv a l m agyarul nem  beszélhet? — kérdezte, s igyekezett 
igazságos b írókén t ítélkezni a  vádlásban-védelm ezésben:
— Dégy egyenes ité lőbiró  és valid  meg igazán, ennek valósá
gos oka nem m aga-e a  nem zet? m ely ha ak a rt volna, m ár 
egynéhány száz esztendőtől fogva szólhatott volna vele maga 
nyelvén. Ne vessük mi az országlóra azt a  hibát, mely egyedül 
mi reánk  háram lik! Ugy-e, hogy m indazokkal a népekkel, 
m elyek birodalm a a la tt feküsznek, ugyanazon nyelven szól, m e
lyen ezek a népek m ind törvényeket, m ind pedig ország dol
gait fo ly ta tják . N ém et tartom ányaival pl. ném etül, Belgium m al 
írp.ncziául, L om bardiával olaszul“ . . . .  József valóban nem  
k íván ta  az egész b irodalm at nyelvileg germ anizálni, a francia 
és olasz m in t fe jle tt s használt nyelv m egm aradt hivatalos 
korm ányzó nyelvnek N ém etalföldön, illetve Lom bardiában, s 
Báróczi még a cseh példát is felhozta, m ondván, hogy „m int
hogy a cseh nemesség beszéli“ a cseh nyelvet, „a fejedelm ek is 
nagvobbára m eg tanu lták“, „közelebbről József császár“ m aga is 
„igen jól tudo tt csehül“. „Ebből lehet h á t kihozni — té rt visz- 
sza e példák fényében a m agyarországi helyzetre és az abból 
k ifejthető  végkövetkeztetésre —, hogy ha a m agyarok nem  ve
te tté k  volna meg m agok született nyelvüket és nem  hogy aztat 
szégvenlették v o ln a . . .  hanem  inkább  tisztességnek ta rtván  
ennek  a nem es nem zetnek nem  csak szabadságaival, hanem  
m int szintén más nem zetek, nyelvével is élni, úgy- csalha ta t
lanul hiszem, hogy az országló is m egtanulta  volna.“

A m agyar nyelv  védői csaknem  egyöntetűen véd ték  a  fel

világosult uralkodó in tézkedését a ném et nyelv bevezetésére. 
P ápay  Sám uelt m ár „hallottuk" egyszer, am in t m ondta a vád 
já t, am ely szerint „sokan nagy jaink  s főnem eseink közül m ind 
a nem zeti öltözetet, m ind a haza; nyelvet m egvetvén, tététől 
fogva ta lp ig  m eg.németesedtek“, am ihez azt a császárvédő kér
dését is hozzácsatolta, hogy „mi csuda ily  környülállásokban. 
hogy a fejedelem ség is a ném et nyelvet k íván ta közönségesen 
felvétetn i M agyarországban“. Decsy Sám uel külön könyvet je 
len tetett meg 1790-ben Bécsben, azzal a császári nyelvrendelet- 
*.el ellenkezni látszó sokatm ondó címmel, hogy Pannóniái Fé- 
niksz, avagy ham vából fe ltám adott magyar nyelv, de a m agyar 
nyelv „fe ltám adása:“ m unkálva ö is főképpen a m agyar nem 
zet ellen intézte vádoló, sőt ostorozó szavait: „Nem csak nem 
zetünknek irigyet, nem csak hazánkba átköltözött idegenek, h a 
nem  mi m agunk is okai vo ltunk  s vagyunk még most is nyel
vünk m iveletlenségének. Sokak elő tt képtelenségnek lenni lá t
szatok ez az én mondásom, a k ik  azt m erik  m ondani, hogy 
egy nem zet sincs a világon, mely forróbb indu la tta l viseltetne 
hazájához m in t a m agyarok. Én ugyan azt nem  tagadom , 
m indazáltal meg fogom azt alább m utatni, hogy egy nem zet 
sem volt hazája boldogsága irán t a m agyaroknál érzékenyte- 

1 lénebb, egy sem volt szülő és em lőin tápláló  anyjához hála- 
datlanabb  m in t mi, egy sem volt a term észetnek gazdag a já n 
dékával kevésbbé éln i tudó m int mi, egy sem volt m agának 
nagyobb ellensége m in t mi."

Még P éczely József is, aki „folytonosan izgat a m agyar 
nyelv m ellett s folyóiratot ind ít meg e czélra“ — a K om á
romi Tudós Társaság kiadványát, a M indenes G yű jtem ényt —, 
s aki „nagy veszélynek ta r t ja  a ném et nyelv behozását“, ugyan
csak „felm enti“ a császárt, s „egyedül“ a m agyar nem zetet 
vádolja, m ert József intézkedése szerinte kizárólag a la tin  — 
a „deák“ — nyelv ellen irányult, nem  a m agyar nyelv ellen, 
a m agyar várm egyék viszont többnyire a la tin  visszaállítását 
akarják : „Kicsoda tehát annak  az oka, hogy a polgári dolgok 
nem  m agyarul folynak? Egyedül magok a magyarok. A kegyel
mes felség m ár ezelőtt nehány  esztendőkkel azt m ondotta, 
hogy csak deákul ne fo ly janak  azok, m egengedi ö felsége, hogy 
m indenek m agyarul fo ly ta ttassanak  és csak azt kívánja, hogy 
a kabinétbe béadattatandó  rövid kihúzás [-kivonat] ném etül 
adattassék be. Lehetett volna-e ennél a  m agyar népet jobban 
m egvigasztalni s felem elni? De fájdalom m al értjük , hogv né
mely várm egyék ily  kegyes a ján lása u tán  is, m ind csak azt 
kérik, hogy ism ét a deák nyelv jö jjön  be.“

9
E lőállt ily  módon az az igen kom plikált helyzet M agyar- 

országon, hogy am ikor a felvilágosult uralkodó — „ez a nem 
zetek a ty ja  és fejedelm ek példája, felséges m ásodik József csá
szár és király, a ki m indent, valam i a virtushoz közelit, sze
re t és előbb m ozdit“ Révai szerin t — a rendi latinság helyett 
a ném et nyelvvel m int korm ányzási és m űvelődési eszközzel 
ak a rta  M agyarországot refo rm ált állam m á változtatni, ebben 
legm egértőbb pártfogói, tám ogatói, sőt hívei éppen azok le t
tek, akik egész m unkásságukkal a rra  törekedtek, hogy a nem 
zeti ny'elv, irodalom, szellem és m űvelődés eszközével m agyar
rá  re fo rm álják  M agyarországot. Az ellentm ondásnak az volt 
az „egyszerű“ m agyarázata, hogy ezek az ízig-vérig nem zeti 
szellem ek ugyancsak a felvilágosodás eszm éit vallották, m in t 
a felvilágosult uralkodójuk, és ugyancsak úgy ítélték, hogy a 
m agvar nyelv a m agyar nem zet h ibájából olyan mellőzött- 
rom lo tt á llapo tra  ju to tt, am ely m ia tt tudatos kim űvelés nél
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N Y IROLA J BERGYAJEV N yikolaj Bergyajev (1874—1943) az új orosz filozófia egyik legnagyobb hatású ,
D arm stadttó l Santiagóig, N ew  Y orktól Tokióig a  legtöbb nyelvre leford íto tt m üve-

----------------------------------------------------- —------ ----------------------------  iője, ak it joggal neveznek „a XX. század orosz H egelének“. A cam bridge-i egyetem
díszdoktora, Lev S esz to w al együ tt az orosz egzisztencializm us m egalapítója.

I t t  közölt írása röviddel Oroszországból való  k iu tasítása előtt, 1922-ben készült, 
és az Oswald Spengler Európa alkonya  cim ü könyvéről m egjelent esszégyüjtem ény- 
ben lá to tt napvilágot.

A haldokló Faust gondolatai
. . .  M inden k u ltú ra  elkerülhetetlenül 
civilizációba megy át. A civilizáció a 
k u ltú ra  sorsa, végzete. A civilizáció v i
szont halállal végződik, a civilizáció m a
ga a halál kezdete, a ku ltú ra  alkotó erői
nek  végelgyengülése. Ez Spengler köny
vének fő gondolata. „Mi civilizált embe
rek  vagyunk, nem  pedig a gótika vagy 
a rokokó gyerm ekei“. Miben különbözik 
a civilizáció a kultúrátó l? A ku ltú ra  
alapjában vallásos, a civilizáció pedig 
vallásnélküli. Ez Spengler szám ára az 
alapvető különbség közöttük. Ö m agát 
a  civilizáció em berének tartja , m ert 
vallásnélküli. A ku ltú ra  a kultuszból 
szárm azik, az ősök kultuszával függ ösz- 
sze, s elképzelhetetlen a szent m ondák 
nélkül. A civilizáció nem más, m in t „a 
fö ldfelület berendezésére“, a világfölöt
ti hatalom ra irányuló  akarat. A ku ltú ra  
nem zeti jellegű, a civilizáció nemzetközi.
A civilizáció egy világm éretű város. Az 
im perializm us és a szocializmus egyaránt 
civilizáció, nem pedig kultúra. A filozó
fia, a m űvészet csupán a kultúrában  lé
tezhet, a civilizációban m indkettő lehe
tetlen  és szükségtelen. A civilizációban 
kizárólag a m érnöki m űvészet lehetséges 
és szükséges. És Spengler úgy tesz, 
m in tha elfogadná a mérnöki m űvészet 
pátoszát. A k u ltú ra  szerves, a civilizá
ció m echanikus. A ku ltú ra  az egyen
lőtlenségre, a m inőségekre épül. A ci
vilizációt az egyenlőségre való törekvés 
h a tja  át, a m ennyiségekre kíván ráépü l
ni. A ku ltú ra  arisztokratikus, a civilizá
ció dem okratikus. A civilizáció és a ku l
tú ra  közötti különbség szerfölött gyü
mölcsöző. Spengler rendkívül érzékeny 
azon folyam at irán t, amelyben a  civili
záció fe ltartha ta tlan  győzelmet a ra t a 
k u ltú ra  fölött. Szám ára Nyugat-Európa 
alkonya m indenekelőtt a régi európai 
k u ltú ra  alkonya, mivel kiapadnak belőle 
az alkotó erők, vége a m űvészetnek, a 
filozófiának és a vallásnak. A civilizá
ciónak m ég nincs vége. A civilizáció még 
győzelm eket fog aratn i. U tána azonban 
bekövetkezik a nyugat-európai ku! tú r
faj halála. Ezután a ku ltú ra  m ár csupán 
m ás fajokban, m ás szellemben lesz ké
pes felvirágozni.

E gondolatokat Spengler briliánsán 
fejti ki. Am újak-e  ezek a gondolatok? 
M inket, oroszokat aligha lehet velük 
m eglepni. Mi m ár régóta tudjuk, mi a 
különbség a k u ltú ra  és a civilizáció kö
zött. E különbséget m ár valam ennyi 
orosz vallásos gondolkodó hangsúlyozta, 
m indnyájan  egyfajta szent borzadalyt 
éreztek  a ku ltú ra  pusztulása és a civili
záció közeledő diadala okán. E m otívum  
szőtte á t a harcot a nyárspolgáriság szel
lem e ellen, amely annyi fájdalm at oko
zott H erzennek és K. Leontyevnek, akik 
pedig fölöttébb különböző m entalitású 
és irányultságú  elm ék voltak. A civili
zációt a szellemi nyárspolgáriság, a szel
lem i polgáriság lényegénél' fogva hatja  
át. A kapitalizm ust és a szocializmust 
egyarán t m egfertőzte ez a szellem. Szá
mos orosz írónak és gondolkodónak a 
N yugat irán ti ellenszenve m ögött nem 
a nyugati kultúra, hanem  a nyugati ci
vilizáció iránti an tipátia  rejtőzött. Az 
egyik legalaposabb orosz gondolkodó, 
K onsztantyin Leontyev szerette a Nyu
gat nagy ku ltú rá já t, szerette a rene
szánsz virágzó ku ltú rá já t, szerette a kö
zépkor nagy katolikus ku ltú rájá t, sze
re tte  a lovagi szellemet, szenette a 
N yugat lángelm éjét, szerette a szemé
lyiség nagyvonalú m egnyilvánulását eb
ben a nagy. k u ltu rá lt világban. Viszont 
gyűlölte a N yugat civilizációját, a libe- 
rális-egalitárius haladás gyümölcsét, azt, 
ahogyan a szellem elham vad és az al
kotás meghal. Ő m ár m egértette a ku l
tú ra  civilizációba való átm enetének tö r
vényét. Ez szám ára a társadalom  életé
nek feltartóztathatatlan  törvénye volt. 
Szám ára a ku ltú ra  a társadalom  azon 
fejlődési szakaszának felelt meg, m elyet 
ő a „virágzó bonyolultság“ szakaszának 
nevezett, míg a civilizáció a „leegysze
rűsítő  keveredés“ szakasza. Spengler 
problém áját K. Leontyev teljesen v ilá
gosan fogalm azta meg. Ö is tagadta a 
haladást, s a körforgás eszm éjét h irdet
te, m ely szerint a ku ltú ra  bonyolult vi
rágzását az alkony, a hanyatlás, a halál 
követi. A halál, a felbom lás kezdetét ép
pen a „liberális-egalitárius“ civilizáció 
folyam atnyi p illanata alkotja. A nyugat

európai ku ltú ra  szám ára ezt a ha lá lt el
kerü lhetetlennek  vélte. Látta a virágzó 
k u ltú ra  halálát Nyugaton. De szerette 
volna hinni, hogy Keleten, Oroszország
ban még lehetséges virágzó kultúra. Éle
te vége felé elveszítette ezt a h ité t is, 
m eglátta, hogy a civilizáció Oroszország
ban is diadalm askedik, hogy Oroszor
szág is a „leegyszerűsítő keveredés“ fe
lé halad. Ekkor komor apokaliptikus 
hangulat kerítette  hatalm ába. Vlagyim ir 
Szolovjov is így veszítette el a h ité t ab
ban, hogy lehetséges a világon vallásos 
ku ltú ra , és átélte  az A ntikrisztus u ra l
m ának iszonyú érzését. A ku ltú ra  val
lásos alapra épül, szent szimbolikát ta r
talmaz. A civilizáció viszont az evilági- 
ság uralm a: a „polgári“ szellem diadala, 
a szellemi „polgáriságé“. És teljesen kö
zömbös, hogy kapitalista vagy szocia
lista jellegű lesz-e a civilizáció, m ert így 
is, úgy is egyaránt istentelen és nyárs
polgári. Hiszen Dosztojevszkij sem volt 
a nyugati ku ltú ra  ellensége. Sokatm on
dók e tekintetben Verszilov szavai .1 
kamaszban, „ ö k  nem  szabadok — m ond
ja  —, de mi szabadok vagyunk“. „Csak 
én, egyedül én voltam  szabad Európá
ban, a magam orosz b á n a tá v a l. . .  Egy 
orosznak Európa ugyanolyan értékes, 
m int Oroszország: m inden köve szeretett 
és drága. Európa nekünk ugyanolyan 
hazánk volt, m int Oroszország . .  . Ó, az 
oroszok szívéhez közel állanak ezek az 
ósdi, idegfen kövek, az isfeni Övül ág 
eme csodái, a szent csodák e szilánkjai: 
sőt, hozzánk ez még közelebb áll, m int 
az ottaniakhoz. Nekik ma m ár m ás gon

dolataik vannak és más érzelmeik, ők 
m ár nem is becsülik öreg köveiket.“ 
Dosztojevszkij szerette N yugat-Európa 
„ósdi köveit“, „az isteni Ovilág e cso
dáit“. De, akárcsak Leontyev, ő is azzal 
vádolja a Nyugat em bereit, hogy m ár 
nem  tisztelik  a köveket, m egtagadják sa
já t nagy ku ltú rájukat, és teljesen a ci
vilizáció szellemének engedték á t m agu
kat. Dosztojevszkij nem a nyugati ku l
tú rá t gyűlölte, hanem  a N yugat isten
telen, vallástalan civilizációját. Az orosz 
szlavofilizmus csupán a vallásos ku ltú 
ra  szellem ének re jte tt harca volt a val
lástalan  civilizáció szelleme ellen. E két 
szellem, két típus harca im m anensen je
len van a Nyugatban. Nem a K elet és 
a Nyugat, Oroszország és Európa harca 
ez. Nyugaton is sokan érezték a szinte 
agóniával határos bánatot a vallástalan 
és ocsmány civilizációnak a nagy és szent 
ku ltú ra  fölötti diadala okán. Nem csu
pán nagyszerű orosz emberek, hanem  a 
N yugat legérzékenyebb szellemei is szo
m orúan észlelték, hogy elvész, meghal a 
N yugat nagy és szent ku ltúrája, hogy 
egy tőle idegen civilizáció, az in terna- 
cionális viTágnvi város lép a helyébe, 
hogy jön az új ember, a parvenü, akit 
ha jt a világuralom  és az egész föld b ir
toklásának vágya. A civilizáció e dia
dalm enetében elpusztul Európa szelleme, 
az európai ku ltúra szelleme.

Spengler eredetisége nem e kérdés fel
vetésében áll. Maga a tém a rendkívül 
élesen felm erült m ár az orosz gondolko
dóknál is. Spengler eredetisége abban 
áll, hogy ő nem kíván rom antikus lenni, 
nem akar a m últ elhaló nagy ku ltú rá ja  
fölött bánkódni. Ő a jelenben kíván él
ni, el akarja  fogadni a civilizáció páto
szát, a civilizáció világnyi városának 
polgára szeretne lenni. A rra is ha jlan 
dó, hogy a vallást, a filozófiát és a m ű
vészetet a technikára, a m ocsarak lecsa- 
polására és hidak építésére, gépek fel
találására cserélje. Spengler eredetisége 
abban van, hogy nem volt még olyan 
em bere a civilizációnak, a m ocsarak le- 
csapolásának, aki hozzá hasonló tudatta l:

a régi ku ltú ra  elkerülhetetlen alkonyá
nak szomorú tudatával, ilyen érzékeny
séggel és a m últ ku ltú rájába való ilyen 
beleérzéssel rendelkezett volna. Spengler 
civilizátori közérzete és öntudata gyö
kerében ellentm ondásos és m egkettő
zött. Nélkülözi a civilizátor akaratte li 
egységét és önelégültségét, nincs benne 
a saját korának, saját nem zedékének ab
szolút felsőbbrendűségébe vetett h ite  a 
megelőző korokkal és nemzedékekkel 
szemben. Nem fehet úgy építeni egy ci
vilizációt s úgy védelmezni egy civilizá
ció érdekeit, úgy csapolni m ocsarakat, 
hogy közben az em ber olyan tudatta l 
rendelkezzen, m int a Spengleré. M ind
ehhez a tudat eltom pulására, egyfajta 
vastagbőrűségre, a civilizáció végtelen 
folyam atába ve te tt naiv h itre  van szük
ség. Spengler túlságosan jól érti m ind
ezt. Ö nem a civilizáció új embere, ő a 
haldokló Faust, a régi európai ku ltú ra  
embere.

*  *  *

K orunk a hellenisztikus korral1 m uta t 
rokon vonásokat. A hellenisztikus kor
ra l fejeződött be az antik  kultúra . És 
Spengler szerint ekkor valósult meg az 
antik  kultúrának  a civilizációba való á t
m enete. A mi korunkra is, a helleniszti
kus korra is a K elet cs a N yugat kölcsö
nös kapcsolata jellemző, az, hogy ta lá l
kozik és közelebb kerül egymáshoz va
lam ennyi ku ltú ra  és faj, megvalósul a 
civilizáció szinkretizm usa és egyetem es
sége, az em berek érzékelik a véget, a 
történelm i kor alkonyát. K orunkban is

K elet felé fordul a N yugat civilizációja, 
és e civilizáció legkulturáltabb képvise
lői K eletről várják  a fényt. K orunkban 
is a legkülönbözőbb teozófiai és m iszti
kus áram latokban valósul meg a külön
böző hiedelm ek és kultuszok eltolódása 
és szinkretikus egyesülése. K orunkban 
is megfigyelhető egy világszerte impe- 
rializm usba-töm örülésre valló akarat, és 
ugyanez az akarat lel kifejezésre a szo
cializm usban is. A ku ltú rák  és az álla
mok m egszűnnek nemzetileg elzárkó- 
zottaknak lenni. A ku ltú rák  egyedisége 
a civilizáció egyetemességének adja át 
a helyét. K orunkra is jellemző a hit 
iránti szomjúság és a h it lehetetlensége, 
az alkotás u táni vágy és az alkotás kép
telensége. K orunkban is az alexandriniz- 
mus dominál a gondolkodásban és az al
kotásban. A történelem ben a nappali és 
éjszakai korszakok váltakoznak. A helle
nisztikus kor átm enet volt a hellén világ 
nappali fényéből a középkor éjszakájába. 
Mi is egy új éjszakai kor küszöbén ál
lunk. A szem ünk lá ttára  fogy el az ú j
kor nappala és huny ki racionalisztikus 
fénye. Ránk köszönt az est. S a kezdődő 
alkony jegyeit nem csupán Spengler lá t
ja. K orunk számos ism érve a korai kö
zépkor kezdetére emlékeztet. A jobbá
gy osí tás olyan folyam atai veszik kezde
tüket. am elyek a Diocletianus-kori job- 
bágyosításra em lékeztetnek. És nem is 
olyan valószerűtlen az a vélemény, hogy 
elkezdődik Európa feudalizációja! Az ál
lamok szétesésének hullám a az egyete
mes egyesüléssel párhuzam osan jelen t
kezik. Em bertöm egek hatalm as mozgásai 
és átcsoportosulásai m ennek végbe. És 
fölléphet a népek nagy káosza, amelyből 
m ajd — nem is olyan sokára — „kifej- 
lik“ a Kozmosz.

Elképzelhető, hogy a valóban szellemi 
ku ltú ra  egy katakom bakorszaknak néz 
elébe. A valóban szellemi kultúra, m ely 
tú lélte  a m aga reneszánsz korszakát, és 
k im erítette  a hum anista pátoszt, vissza 
kell m ajd hogy térjen  a középkor — 
nem  a barbár, hanem  a m űvelt középkor 
— vallásos ku ltú rá jának  bizonyos elvei

hez. Az új, humanisztikus, reneszánsz 
történelem  útjain  m ár m indent kimerí
tettünk. A törekvések külső végtelensé
gének útjain  Faust m ár kim erítette a sa
já t erőit, elfogyasztotta saját szellemi 
energiáját. Ezért csak a belső végtelen
ség fele vezető mozgás m aradt meg szá
m ára. Egyik aspektusában Faustnak tel
jesen át kell adnia m agát a külső, anya
gi civilizációnak, a civilizált barbárság
nak. Másik aspektusában viszont hű kell 
hogy m aradjon az örök szellemi kultúrá
hoz, m elynek jelképes lényegét a Faust 
m ásodik részének végén felhangzó misz
tikus kórus fejezi ki. Ez a fausti lélfek 
s az európai ku ltúra sorsa. A jövő ket
téválik. Spenglernél megszakad a szelle
mi ku ltú ra  folyamatossága, s mintegy 
teljes egészében civilizációvá válik, és 
elhal. A szellemi ku ltú ra  azonban, ha 
el is hal a mennyiségekben, megőrződik 
és fennm arad a minőségekben, ahogyan 
fennm aradt a barbárságon és a régi kö
zépkor éjén át is. Fennm arad az új kö
zépkor barbársága és éje közepette is, 
egészen az új nap hajnaláig, az eljöven
dő keresztény Újjászületésig, amikor 
m egjelenik m ajd az új kor Szent Feren
cé és Dantéja.

* * *

A Föld el fog pusztulni annak a hő
energiának a Világegyetemben való 
egyenletes eloszlásától, am elyet nem le
het másfajta» energiaformákká átalakí
tani. A kozmosz sokarcúságát létreho
zó alkotó energiák elapadnak. A világot 
el fogja pusztítani a fizikai egyenlőség
re  való e lháríthatatlan  és leküzdhetetlen 
törekvés. És vajon a társadalom  világá
ban az egyenlőségre törekvés nem ugyan
az az entrópia-e, m int amikor a társa
dalm i kozmosz és a ku ltúra elpusztul a 
ku ltú ra  energiájává átalakíthatatlan  „hő
energia“ egyenlő elosztásától? A Speng
ler felvetette  témákon való töprengés 
ébreszt ilven keserű gondolatokat. Ám e 
gondolatok keserűsége nem szabad, hogy 
ki út tálán sötétségbe vezessen. M ert nem 
csupán a' fizika, de a szociológia sem 
képes kimondani azt a végső szót, amely 
dönthet a világ és az ember sorsáról. A 
fizikai egyensúly elveszítése nem hely
rehozhatatlan veszteség. A stabilitást a 
szellem világában kell megtalálnunk. A 
tám pontot a mélyben keresnünk.

* * *

A nyugati ember szám ára Oroszország 
lelke m ég távolabb van, s ezért még ke
vésbé felfogható, m int Görögországé 
vagy Egyiptomé. Oroszország az antik
vitás elleni apokaliptikus lázadás. Orosz
ország vallásos és nihilisztikus. Oroszor
szág titk a  Dosztojevszkijből fejthető meg. 
Egy ú j típusú  kultúra, a ku ltúra  egy ú j
fa jta  lelkének megjelenése Keleten vár
ható. Ez ellentm ondhat az Oroszország
ról m in t nihilista és a ku ltú ra  irán t el
lenséges országról szóló elképzelésnek. 
Spenglernek a még máig sem egé
szen é rte tt gondolataiban van valami fe- 
jete te jére  állított, a „másik végéről“ 
hangoztatott szlavofilizmus. Szám unkra 
érdekesek ezek a gondolatok, a Nyugat
nak ez az Oroszország felé fordultsága, 
ezek a várakozások. Mi előnyösebb hely
zetben vagyunk, m int Spengler és a 
nyugati emberek. Szám unkra a nyugati 
ku ltú ra  felfogható és m egérthető. Szá
m unkra Európa lelke nem tűn ik  távoli 
és érthetetlen  léleknek. Mi belső kom
m unikációban vagyunk vele, érezzük 
m agunkban az energiáját. Ugyanakkor 
mi az orosz Kelet vagyunk. Ezért az 
orosz gondolkodás látóhatára messzebb 
kell hogy terjedjen, jobban kell1 latnunk  
a távlatokat. Az. a törtenetfilozófia, 
amelyhez korunk gondolkodás, folya
modik, Oroszor zágban való kidolgozása 
esetén teljes sikerre számíthat. A tör
ténetfilozófia m indig is az orosz gon
dolkodás fő érdeklődési területe volt 
m ár Csaadajevtől kezdve. Am it most 
élünk át, véglegesen ki kell hogy vezes
sen bennünket az elzárt létből. És ha 
most még keletebbre vetődünk is, e fo
lyam at végén mégiscsak m gszűnünk Ke
le t lenni. Bárm i történ jék  is velünk, el
kerülhetetlenül ki kell hogy érjünk a 
világ fősodrába. Oroszország közvetítő 
Kelét és N yugat között. A világtörté
nelem  két folyama, a keleti és a nyu 
gati ütközik benne. Oroszországban van 
elrejtve az a titok, am elyet mi m agunk 
sem vagyunk képesek megfejteni. Ez a 
titok azonban az egyetemes történet va
lam ilyen tém ájának megoldásával függ 
össze. A mi óránk még nem jö tt el. Majd 
az európai ku ltú ra  válságához fog kap
csolódni. Ezért szükségszerű, hogy azr 
olyan könyvek, m int a Spengleré, nyug
talan ítsanak  bennünket. Az ilyen köny
vek közelebb állnak hozzánk, m int az 
„európaiakhoz“. A mi stílusunkban meg
ír t  könyvek ezek.

FENYVESI ISTVÁN fordítása

K is lap áll a nagy duma mentében
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V IRGIL ARDELEANU

Elienálisii kultúrával
Ezt a  sz in tagm át hallo ttam  

éveken át. „ Ír ju k  meg a 
könyveinket“, su ttog ták  egy
m ás közt az írók. És a köny
vek m egíródtak. De valóban 
e llená llást je lentenek, és ha 
igen, m ennyire? A nem es fo
galom  — ellenálln i m űvészet
iéi — nem  je len t-e  p rogram - 
szerű tartózkodást a tá rsad a l
mi élettől, ném i gyávaságot, 
jó  adag gyengeséget és félel
m et? A lkotásnak alig kedve
ző időszakban ír ta  R ebreanu 
a Ion  első fejezetét. Ez azt 
je len ten é  — m uta tis  m u tan 
dis —, hogy a nem zet elzül- 
lesztése és e lpusztítása idején 
nyugodtan  írh a tju k  recenzióin
ka t vagy a barlangfestészetre  

vonatkozó észrevételeinket? Az 
értelm iségi, az író is, m indig 
tartózkodó és nyug ta lan , ki
áb rán d u lt és ellenzéki kell 
hogy legyen — de az utóbbi 
évtizedekben n á lu n k  nem  i- 
lyen volt. Ki seg íthetné v a la
m ilyen módón tevékenységé
vel a többségi ap á tia  és b u 
taság kiküszöbölését, ki fo r
du lha tna a populista d ik ta tú 
ra  ellen, ha nem  az é r te lm i
ségi? B ernard -H enry  Levy sze
r in t az en tellek tüel m aga a 
vita; az értelm iségi réteg  az 
a  szerv a tá rsadalom  szerve
zetében, m ely é lte ti a  gon
dolatot, hogy nincs a szabad 
m egvitatás alól felm enthető  
bizonyosság; a tek in té ly , a 
törvényesség: v itatkozás. A 
tö rvény  a rendelet, a szeszély, 
a herceg te tte i: v itatkozás. 
M indig vitatkozás. A b á lvá
nyok ellenében, a vélem ény 
d ik ta tú rá ja  ellenében, a több
ség d ik ta tú rá ja  ellenében: az 
értelm iségi. A hazafias h u tá 
s ig  m eghiúsítására: az é rte l
miségi. M ennyire és m iben 
hason lít e típushoz a rom án 
• "deHektüel? Sajnos alig  és 
kevésben. Ha csak az irodal
m árró l szólunk, m egállap ít
hatjuk . m egelégszik a k u ltú ra  

em análásával; áram olta tásával, 
credeztetésével.

De nézzük előbb az úgyne- 
v, zett elhivatottságot. M inden 
m úlatok  es korm ányok egyik 
szolgálója azt m ondaná — 
nem  m indenki harcos egyéni
ség. A tiltakozó, ellenzéki m a
gatartás jelen tkezésének  — 
ahogy én gyanítom  — való 
színűleg a veleszületett közép
szerűség az akadálya. Az á t
lagéletszem lélet, a családi jó 
m ódért és nyugalom ért való

aggodalom és az irodalmi kö
zépszerűség együttjár, mind
ezzel pedig bármely, igazsá
got előnyben részesítő nyílt 
cselekvés visszautasítása.

A ttól tartok , azt kell mon
danunk, a rom án író  nem  
különbözött a rom án nép több
ségétől, vagyis akarva-akara t- 
lanu l többé-kevésbé kollabo- 
ráns volt. Van, aki ma még 
azt hangoztatja, hogy a besz- 
szarábiai költők esztétikája 
d iva tjam últ; hogy bárm ikor 
ak á r 5 (öt) H avellel rukko lha
tu n k  elő; s hogy ő, személy 
szerint nem  politizál. Ó, hol 
voltunk, és sehová sem ju to t
tunk. Politizálni nem  annyit 
jelent, hogy körültöm jénezem  
a fő titká r elv társat, vagy a- 
hogy m anapság m ondják, az 
elnök urat, hanem  hogy meg
m aradok józan ésszel, u tilitá - 
rius doktrínáknak  el nem  kö
telezetten, hogy valam i mó
don segíteni igyekszem a nem 
ié t fogyatékosságait kiküszö
bölni. Isten bocsássa meg, vak 
ság fá jla ln i a besszarábiai 
költészet kívülrekedését a 
m odernségen, am ikor ez a köl
tészet megnem esiti a szíveket 
és fe ltartózta tja  a tankokat. 
Mit m ondhatnék azt a néhány 
H avelt illetően? Egy Havel 
egyedül nem  sokat jelent, 
legfennebb . .  . egy M ilovan 
Dzsilaszt. Egy Havel, ak it kö
vetnek kollégái, az egész nép

ről nem is szólva, roppan t so
kat. nevezetesen azt, ami 
Csehszlovákiában történt és 
történik. Nekünk is lehetett 
volna Havelünk. De hány  író 
írta alá Goma kétségbeesett 
leveleit, ki követte a Dórin 
Tudorán példájá t, hol van, 
aki azt lette, am it M ircea Di- 
nescu te tt?  Lélegzetvisszafojt
va hallgattuk  Dán Petrescu 
sorait az éter hullám ain , el
képesztett a Dói na Cornea 
bátorsága, de m it te ttünk? 
Sem m it, Az írók, a kom m uni- 
zált néppel egyetem ben, nem 
követték  azokat, ak ik  trag i
kus m agányosságban m égis
csak az életüket kockáztatták  
m ásokért. Értem  tehát, m iért 
becsm érlik  épp azokat, akik 
k iabáltak , hogy nem  pendü- 
’"■nk egy húron m ind^vájan. 
El kell tűnniök  azoknak, akik 
tük rö t ta rto ttak  és ta rtan ak  
elénk, hogy „nyugalom  le
gyen, amelyre oly nagy szük
ségünk v an “, és m ert kínzó 
a bűnös passzivitás em léke. 
Hát ezért nem  lepett meg kü
lönösebben, hogy abban a vá_ 
rosban, ahol nem lörténik 
semmi, és ahol az értelm iség 
szemén hátyog van, az írók 
egyik összejövetelén; a gyűlé
seken tan u lt kom m unista szab
vány szerint, az írószövetség 
m ostani elnökét pellengérre 
áll tjük. M egértettem , hogy a 
hallgatást és gyávaságot vé
delm ezték a felszólalók (nem 
reste lltek  a Rom ánia M are-hoz 
illő kifejezéseket használni, 
egyikük, aki frissiben egye
temi ta n á rrá  lett, vásári bo- 
hócn -k [Miticá de obor] ne
vezte M ircea Dinescut). Csalód
nak ez'-k a szilaj szónokok, 
ha azt képzelik, elfelejtődnek 
a Hódold/.-kötetekbeli p roduk 
tum aik  annak  fejében, hogy 
azt te tték  Dineseuval Kolozs

váron, am it pattogó parlamen
tere ink  Pleguval Bukarestben. 
Választott elnökünk (mosta
náig) kétszer fogadott irókül- 
döttséget. Megjegyezném, nem  
tudom , min csodálkozzam job
ban. Hazudnék, ha azt m on
danám , csodálkozom az elnö
kön. Ö csak azt óhajto tta , lé
vén aktivista, hogy elfoglalja 
a Ceausescu helyét, az elnöki 
tisztségbe ju tv a  nem  gondol
kodhat m ásként, csak m int 
Ceaujescu, Következésképpen, 
m indenhez értve, munkaláto
gat, de szóba elegyedik né
hány  „reprezentatív“ színész
nővel is, akik a „rom boló“ 
A ndrei gerban ra  árulkodnak. 
Es elbeszélget az írókkal, fő
leg, s nem  hagyja üres kéz
zel távozni őket, felk ínál hol 
„a jándéko t“, hol akadém iai 
tagságot, vagy ott né, vala- 
m t. Az írókon sem csodálko
zom. A szembeötlő k ivételek
től eltek in tve íróink vagy 
ny íltan  kollaborálok vo ltak  és 
m aradtak , vagy legalábbis 
konform isták, vagyis olyan 
em berek, ak ik  csak sa já t dol
gaikkal törődnek. Tegyünk e- 
zért szem rehányást? Egy if
júsági m űsorban M arin Sores- 
cu m ondta, őt nem  érdekli, 
„kire szavazott Shakespeare“. 
(P a  szavazott.) H át m inket 
sem, de ta lán  érdekel az, k i
re  szavazott ez a boldog köl
tő, és milyen virág van a k e 
zében. Nem m ásért, de re 
m ekm ű hiányában szem betű
nőbbek a csalások, ezektől 
viszont nem  lehet eltekinteni, 
még úgy sem, hogy tek in te tte l 
vagyunk arra, hogy az író is 
em ber, nem ? És ellenállni p ró 
bál kultúrával.

(Fordította NAGY MARIA)

Balkán ■—dosszié 4.
ARGOSZTÓL — ZÁGRÁBIG

M int Porphyrogeneta K onstantin  beszéli; „Egy csa
lád, tudniillik  öt testvér, névszerint Kluk, Lovel, Kosz- 
necz. Muchol és Chorvát, valam int két nővérük hoz
zátartozóikkal együ tt elköltözének és Dalmáeziába jö- 
vének. A horvátok és avarok között háború tört ki és 
nem sokára ezek a horvátok által legyőzettek, és ezen 
időtől fogva a horvátok  levének ezen ország u ra i“
A horvát vezérek nevei annyira el vannak ferdítve, 
hogy azoknak értelm ezése nagy nehézségekkel van egy
bekapcsolva. Közülök a legfiatalabb testvérnek neve 
mégis világosan m u ta tja , hogy a m egnevezett szem é
lyek nem  történelm i alakok, hanem  a népmondákból 
kerü ltek  az évkönyvekbe. Hasonlóképpen a nővérek ne
vei is allegorikusak; m ert Tuga annyit jelent, m int szo
m orúság és Vuga a karin th iai szlávoknál még m a nap- 
ság is elbájolást, gyönyört jelent. Ezáltal talán azt akar
ták  a horvátok kifejezni, hogy új hazájokban öröm és
szomorúság já rn ák  előttük. (Szerbek és bolgárok, 1890.)

*  *  *

Egy szerző, akinek neve nem m aradt fenn (VI. sz.) 
s aki á té lte  Thessaloniké ostrom át, így írja  le a város 
falai a la tt álló szláv sereget: „És m egláttuk nagy távol
ságból ezt a töm éntelen sokaságú em bert; a városi erő
dítések tengerig húzódó keleti szélétől a nyugati fal- 
végekig m integy halálos koszorút fontak a város köré. 
Egyetlen talpalatnyi földet sem láthattunk , m elyet ne 
barbár lab tip ro tt volna. Föld, fák, fű helyett "csakis 
ellenséges fejeket látha ttunk , egy helyen gyűltek össze, 
szorosan felzárkóztak, és holnapra elkerülhetetlen ha
lállal fenyegettek bennünket.“ (Bizánc rövid története, 
1961.)

* * *
A horvát önállósági törekvéseknek m anapság is leg

főbb akadálya (Jugoszlávia felbom lásának kedvezőtlen 
m egítélésén túl, hiszen azt m ind az USA, m ind az EK 
ellenzi) az, am it Nikola Pasics szerb korm ányfő 1918- 
ban m ondott; ..Abban az időben, amikor a nyilatkozat 
készült, szó volt arról, hogy Szerbia-Jugoszlávia kon
föderáció form ájában alakuljon meg (ezt a szlovénok 
és a horvátok akarták  m ár akkor!), ami azonban lehe
tetlen. A délszláv népek nagyon keveredetten élnek: 
Szlavóniában és Horvátországban nagyszám ú szerb él, 
akiknek eltökélt szándékuk hogy Szerbiához tartozza
nak, függetlenül attól, hogy m it szándékoznak tenni a

horvátok. Szerbiának joga van felszabadítani ezeket az 
em bereket, ha pedig a horvátok és a szlovének m ásho
vá akarnak tartozni, csak ra jtu k  áll, hogy azt tegyék, 
m it akarnak.“ (A délszláv egység, 1991.)

A Havasalföldre, a Duna bal partjá ra  letelepedett 
avarok jó ideig még a délorosz puszták egy részét sem 
engedték ki a kezükből. A keleti szlávok egyes törzsei
vel pedig egyenesen harci cselekm ényekre kerü lt sor. I tt  
az antokra (vagy antákra) gondolunk, kiknek neve m ár 
a IV. századi ókori szerzőknél előfordul. Ezek orszá
gát a D nyeper vidékén, az u tigurok sztyeppi lakóhelye 
feletti részen 561 körül tám adhatták  meg az a v a ro k . . .  
602-ben Apszikh vezetésével avar sereg indult az an- 
tok leverésére. Talán éppen ez te tt pontot etnikai lé
tükre, m ert ezután az írásos források többé nem  be
szélnek róluk. (Pannon húsvét, 1987.)

*  *  *

A vereségek két p á rtra  szakították az avarokat. A 
khagán s a másik fejedelem, á jugur, a végső ellentál- 
lásig akarták  folytatni a háborút; a tudun békére haj
lott. A békepárt volt az erősebb, a khagánt és a jugurt 
m egölték s a tudun t te tték  meg fejedelemnek, ki aztán 
795-ben békét kért Nagy Károlytól. De eredm ény nél
kül. A háború folyt tovább s 796-ban Pipin egész a 
Tiszáig hatolva, bevette a khagán székhelyét és te lje 
sen szétrombolta. Óriási volt a kincs, 15 szekér arany, 
ezüst és selyem, m it i t t  találtak. Addig szegények vol
tak  a frankok, most meggazdagodtak. Nagy Károly h í
res aacheni kürtje, az Olifánt és kardja, m efyet állító
lag H arun-al Rasidtól kapott ajándékba, de am elynek 
form ája annyira megegyezik az ősm agyar kardokéval s 
díszítése a nagyszentm iklósi kincs néhány edényének 
ékítésével, alighanem  ebből a zsákm ányból való. A tu 
dun és az előkelők Aachenben keresik fel' Nagy K á
ro ly t s békéért rim ánkodnak. M egkapták, de bár hűsé
get esküdtek s keresztény h itre  tértek , Pannóniát el
vesztették . .  . Salzburgi Arno térítései még egyszer 
fegyvert adtak az avarok kezébe: 799-ben Bajorország
ba rontanak s m egölik a ko rm ányzó t. . . Négy évi írtó 
háború volt ennek következménye, m ely alatt az ava
rok összes nemessége elveszett s Pannónia rettenetesen 
elnéptelenedett. Ami kevés em ber m egm aradt, azokat 
Nagy K ároly C árnutum  és Sabaria közt tel'epíté le, m e
lyet a ném etek Hunnországnak, H unniának, H unalan t
nak neveztek el, ily  néven em lítik a későbbi oklevelek 
s ilyen néven fordul elő a verduni szerződésben is. (A 
m agyar nemzet története, 1895.)

S S

BAGYONI SZABÓ ISTVÁN

H A  K Ö Z E L Í T  A T Á V O L

visszajárok a titkaimba 
esténként ha a Lipótváros 
felett talányos zajok futnak átal 
s a borszaigú jó Vígszínház-sikátor 
kikötözött padján amint deszkákról 
lefújt benzinpor
elcsitul beleszenderedik egy pityókos anyóka —
visszajárok titkaimba azóta
már-már úgy tűnik közelebb a volt
s a gyermekkor számysuhogáisa lecsatolt
testrészed volna mintha mintha
s miként a hinta
hogyha lökdösik
vagy a szárnyasegér ha szembeköpdösik: 
kirebbenek a szorításból vissza 
ilyenkor közelít a távol
g megkerül mindahányszor s húsomba csapódik
dohog üt ver és kiátkoz
(az anyónak az álma is piát hoz . . . )
mert ugye nem kóser dolog
hogy csak úgy felkupacodik
mint deszkáról letörült utcapor
a talányos talány
és útjában a rizling-szagú szélnek
nem téged vár az utcalány

E U R Ó P A I  H O N V Á G Y

a szív nem egészen pontos: a dobbanásokat 
gongütéseknek esetleg harangok félrekondulásának véli 
a szem pontatlan: papírodat hívó végtelenségnek 
porszem-betűid Babilon köveinek 
szabadságnak a lépcsöházat függőfolyosót 
véredény falának az országhatárt. . . 
az ész tévedékeny: a világot határgöngyölegnek 
a drótgöngyöleget egyfajta hajdan-világnak 
hajlandó csak felfogni
és Babilont megkövesedett nyelvek halmazának 
m it parittyák Dávidjai hordottak halomra 
és őkegyeimének olykor mélység a magasság 
és porszemmé zsugorodó vonal az úttalanság 
és csupa-végtolen szabadság a kegyetlen papírfehér... 
a szív nem pontos 
a szem pontatlan 
az ész tévedékeny

j |  de talán ha egymásért tekerednek a . . .
I ha világgá gombolyodnak a . . .
9  tan akkor végtelen tisztasággá 

enyhül majd a kötés 
az egyetlen 
meghatározható 
fájdalom

Augusztusi évfordulók
3 — 130 éve halt meg Ignaczy Chodzko lengyel író 

70 éve született Izsák József 
160 éve született Tomás Ribeiro portugál költő

2 90 éve született Slavko Grum szlovén író
3 “  30 éve halt meg Giovanni Battista Angioletti olasz író

120 éve halt meg Franciszek Dmochowski lengyel író 
4 — 50 éve halt meg Babits Mihály

20 éve halt meg Georg Maurer német költő
5 — 70 éve született Roman Bratny lengyel költő
6 — 340 éve született Fénelon francia író

90 éve halt meg Makai Emil
7 — 70 éve halt meg Alekszandr Alekszandrovics Biok

orosz költő
160 éve halt meg Dzsippensa Ikku japán író 
120 (-ve született Ignasi Iglesias katalán író

8 — 70 éve született Juhani Aho finn író
9 — 360 éve született John Dryden angol drámaíró

7a éve halt meg Guido Gozzono — olasz drámaíró 
25 éve halt meg Giorgi Leonidze grúz költő

10 70 éve született Ion Negoijescu román kritikus
11 — 120 éve született Heltai Jenő

430 éve született Pák in-ro koreai költő 
42 — 370 éve halt meg Jean Barclay francia író 

175 éve született Ion Ghica román író 
100 éve halt meg James Russel Lowell amerikai író 

13 330 éve halt meg Gian Francesco Loredano olasz költő
70 éve született Sarkadi Imre

44 150 éve halt meg Johann Friedrich Herbart német pe
dagógus
125 éve halt meg Karol Kuzmány szlovák költő 
70 éve született Ion Manitiu román kritikus

15 — 220 éve született Walter Scott angol író
230 éve született Kjóden Szántó japán író

16 — 70 éve született Ovid S. Crohmálniceanu román kri
tikus
330 éve halt meg Thomas Fuller angol író
225 éve született Carolina Oliphant Nairne skót költőnö

17 •— 190 éve született Fredrika Bremer svéd írónő
150 éve született Luis Nicolau Fagundes Varela brazil 
költő

18 — 60 éve született Paul Anghel román író
30 éve halt meg Leonhard Frank német író 
80 éve született Mihail Serban román író

19 — 75 éve született Orhan Hancserlioglu török író
100 éve halt meg Gestur Pálsson izlandi író

20 — 750 éve halt meg Fudzsivara no Szadaie japán költő
90 éve született Salvatore Quasimodo olasz költő 

290 éve halt meg Charles Sedley angol író
21 — 120 éve született Leonyid Nyikolajevics Andrejev orosz

író
70 éve halt meg Louis-Err.est Daudet francia író

22 — 100 éve halt meg Jan Neruda cseh költő
160 éve halt meg Kazinczy Ferenc 
70 éve született Szergej Szergejevics Orlov orosz költő 
10 éve halt meg Sasa Paná román költő 

390 éve született Georges de Scudéry francia Író
23 — 140 éve született Alois Jirásek cseh író

400 éve halt meg Luís de Léon spanyol költő 
100 éve született Olosz Lajos

24 — 80 éve született Fendrik Ferenc
90 éve halt meg Gunnar Wennerberg svéd költő

25 — 90 éve született Kjeid Abell dán író
400 éve született Robert Herrick angol költő

26 — 110 éve született Panait Cérna román költő
200 éve halt meg Iglesias de la Casa spanyol költő

27 — 80 éve született Barabás Tibor
120 éve született Theodore Dreiser amerikai író

28 — 50 éve halt meg Juhan Madarik észt író
150 éve született Julius Stinde német író 
140 éve született Ivan Tavcar szlovén író

29 — 110 éve született Nicolae Dunáreanu román író
120 éve halt meg Paul de Kock francia író 
110 éve született Valéry Larbaud francia költő

30 — 90 éve született Per Lange dán költő
90 éve született Szabó Wilhelm osztrák költő

31 — 50 éve halt meg Marina Cvetájévá orosz költőnő
180 éve született Théophile Gautier francia költő
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(Nagy Olga életú tja)

E könyvism ertetés jó  a lka
lom  arra , hogy felköszöntsük 
N agy Olgát, aki — alkotó
e re je  teljében — m ost lépte 
á t hetvenedik  életéve küszö
bét, tele sikerélm ényekkel, új 
tervekkel, örökös m unkaláz
ban. Idehaza a  d ik ta tú ra  u to l
só, több m in t tíz  évében — 
egyetlen kivétellel — könyvei 
nem  je lenhettek  meg, igy a 
Varázsszerszám ok  sem. Ugyan
is a fő illetékes és nyom ában 
az al-illetékesek — ezútta l a 
valóságnak m egfelelően — igy 
fogalm azták  meg a mellőzés 
okát: „Túl sokat pub liká l a 
szom szédban“. Igazat m ond
tak . hiszen Nagy Olga köny
veit ez időben, sőt még az
e lő tt is rangos budapesti k i
adók  je len te tték  meg: a Mag
vető, a  Gondolat, a Szépiro
dalm i s most a közelm últban, 
m integy születésnapi a ján d ék 
ként, az Európa K önyvkiadó. 
Az idei 1991-es ünnepi könyv
h é t nap ja iban  az Európa 
szerzőnk Gyónás cím ű regé
nyét olyan hírességek tá rsasá
gában  m u ta tja  be, m in t a 
N obel d íjas E lias Canetti, 
T im othy Caron-A sh, Vaszilij 
A kszjonov vagy M ilan K un- 
dera . E rangos sorban ő az 
egyetlen írónő, az egyetlen 
erdélyi, bár a könyvhéten 
F ark as Á rpád is szerepelt 
sikeres m eghívottként. A füzet 
idézi T arján  Tam ást, az Elet 
és Irodalom  k ritikusá t, aki a 
m ú lt évben ezt ír ta  Nagy Ol
ga 1990-ben m egjelen t köny
ve, a Világgá fu tó  s'oro/c-kal 
kapcsolatban: „Nagy Olga
szépiró, b á r nem csak a szépet 
ír ja : rem eklő stílusban  m in
dig megőrzi a tárgyilagossá
got.“

* * *

M ielőtt a Varázsszerszám ok
ról m in t olvasm ányélm ényről 
írnék. Nagy O lgáról szeretnék 
vallan i, hiszen érdeklődési 
köre, m unkássága, sokoldalú
sága nem  m indennapi. É let
p á ly á já t figyelem m el kísértem  
s véletlenül tan ú ja  voltam  
írói indulásának  is. Éppen ak 
kor vittem  be az egykori 
U tunk  szerkesztőségébe egy 
kéziratot, am ikor G aál Gábor, 
az igényességéről híres, szi
gorú főszerkesztő egy faluról 
érkezett kéziratot olvasott fel 
m unkatársa i előtt, am elyet

egy ism eretlen  fia ta l tan ító 
nő irt, ak it K rizsovánszky 
Lászlóné Nagy O lgának h ív
tak, s aki — b á r még csak 
a húszas éveiben já r t  — m ár 
négy gyerm ek édesanyja volt. 
G aál G ábort anny ira  m egra
gadta a kézirat, m ely a falu  
életének mély ism eretéről ta 
núskodva, a dolgok mélyére 
ásó ta rta lm ával, stílusával, 
eredetiségével h a tva  valóság
gal m egdöbbentette az U tunk  
neves g á rd á já t is, így igazat 
ad tak  főszerkesztőjüknek, m i
kor k ije len tette:

— H át kérem , igy kell egy 
igazán jó  ripo rto t í r n i . . .

Így kerü lt Nagy Olga Ko
lozsvárra s le tt 1952-ben az 
U tunk  belső m unkatársává, 
1958-tól pedig az o ttani Folk
lór és Etnológiai In téze t ku
tató ja . Term észetesen hosszú 
volt az ú t odáig. Az évek fo
lyam án a Bolyai Egyetem en  
elvégezte a m agyar nyelv és 
irodalom  valam in t a  néprajz 
szakot is. C sakham ar ism ert 
újságíró, író  lett, aki faluku
ta tó  ú tja in  csodálatos értéke
ket fedezett fel s m en tett á t 
a jövőnek. A falu, a paraszti 
lélek és életm ód ism eretében 
rendkívül érdekes pszicholó
giai tanu lm ányokat írt, am e
lyeket később idegen nyelvek
re  is lefordíto ttak , így nép
rajzosként m egnyílt előtte 
Európa nehezen tá ru ló  kapu
ja. B udapestre, Párizsba h ív
ták  m in t szakelőadót, s m i
közben nagysikerű mese- és 
ifjúsági regényeket írt, tudo
mányos dolgozatai nálunk  a 
K orunkban je lennek meg, így 
írói vonalon is egyre jobban 
kiteljesedik. F áradhatatlan , 
szenvedélyes mesegyűjtő. Leg
utóbb 1978-ban, Zöld m ezők  
szárnya  cím m el cigány nép
m eséket adott közre, m ajd 
idehaza öt szintén elfogadott 
könyvét ad ták  vissza a m ár 
ism ert indoklással. Így való
ságos csoda, hogy a K riterion  
gondozásában mégis m egje
lenhete tt a Vasfogú farkas  c i. 
mii mesekönyve, am elyet két 
hónap a la tt ír t meg a kiadó 
kérésére, hogy egy másik, 
kénytelenségből visszaadott 
m unkát helyettesítsen. Sorra 
je lennek  meg könyvei. Persze 
a „szom szédban“. Paraszt de- 
kam eron  (1975), Üjabb paraszt 
dekam eron  (1978), Asszonyok  
könyve  11988), m indhárom  a 
M agvetőnél, Zöld m ező szár

nya  (1978) Európa, A  törvény  
szorításában  (1988) Gondolat, 
Világgá fu tó  szavak  (1988) 
Szépirodalm i Könyvkiadó, 
m ajd a m ostani, a  legújabb, 
a Gyónás. Ehhez az im ponáló 
életm űhöz (huszonkilenc
könyve je len t meg eddig) 
nyugodtan hozzásorolhatjuk, 
hogy állandóan je len  vo lt és 
van az erdélyi lapok  hasáb
ja in  is.

* * *

S az új m esekönyve? Elő
ször is kellem es, öröm teli 
meglepetés, hogy ezúttal, jó 
papíron, gondos szerkesztés
ben (Vasile G ál Ilona le lk i
ism eretes m unkája) és gyö
nyörű, igazi m eseillusztráci
ókkal je len t meg, m elyeket 
neves m űvészünk, Soó Zöld 
M argit készített, ak inek  m e
sealakjai, fan táz iá ja  dekorá
ciói még jobban em elik a 
könyv értéket. S a mesék? 
M indegyik csupa fantázia, ú j
szerűség s nagyon szép, tele 
meglepő, frappáns fordulatok
kal. sajátos egyéni stílusban, 
azon a népi-irodalm i nyelven, 
am ely az író  sa já tja . A  cím 
adó, csodaszerszám okról szóló 
mesék — színes rajzfilm be 
valók. Nagy Olga — a  m esé
lő sohasem didaktikus, s ha 
tanulságot is ád, az sohasem 
szájbarágó, m ert hiszen enél- 
kül is kiderül, hogy a  csoda
szerszámok, ezek a mesebe
liek (sőt, lásd a m ai elképesz
tő m odern csodaszerszámok 
sorát) tudás, tehetség s a 
legnagyobb csodák egyike, az 
em beri agy nélkü l halo ttak  
lennének.

A kötet harm incegy m esé
je  közül nagyon nehéz vala
m it is kiem elni, de m ost csak 
egyről beszélek, ta lán  m ert 
jóm agam  is szeretem  és cso
dálom  az em ber kisebb, sze
gény testvéreit, az állatokat, 
am elyek anny ira  ki vannak  
nekünk  szolgáltatva. Ezért 
szeretem  A  világhíres vadász 
fia  című mesét, m elyben az 
író  mélységes átérzéssel festi 
le a csak passzióból történő 
öldöklést, a  perverz vérontást, 
az erdő állatainak , m adarai
nak, csodálatos szabad életet 
élő lakó inak  oktalan, szóra
kozásnak m inősített legyilko- 
lását. S m ennyire szép a nagy 
vadász legkisebb f ián ak  a lak 
ja, m ely a term észet, az e r
dő, az élet szeretetének meg- 
testülése, s ak inek  m aga az 
erdő lakói sietnek segítségé
re, hogy lefűzzék a gonoszt 
— s m ert övék az igazság, a 
mese örök törvényei szerint 
ők is győznek!

Nagy Olga m indig ki
m ondja és m egírja az igaz
ságot. F anatikus igazságszere- 
tete jellem zi m inden írását, 
legyen az mese, regény vagy 
tudom ányos értekezés. Így 
ir t és ír ma is, am ikor az 
eliram lo tt évek két gyógyít
hata tlan  sebet ü tö ttek  ra jta . 
Nagyszerű társa, segítsége, 
férje, s legfiatalabb, legki
sebb gyerm eke trag ikus halá_ 
lá t úgy viseli el, m in t akinek 
Isten  léte eleven valóság, 
m ert hiszi az élet végtelensé
gét, s hiszi azt is, hogy ezen 
a világon m inden em beri lé t
nek célja és érte lm e van. 
Ezért siklik tovább tolla a 
papíron, ezért él úgy. aho
gyan azelőtt, az alkotó m un
ka varázsában; kétkedés és 
bizonytalanság nélkül, teljes 
h ittel, ahogyan Gyónás című 
regényében is ny íltan  vallja  
azok felé, akik  e földön m ár 
elhagyták öt: „Találkozunk.“

MARTON LILI

Kozm a M ária új regényé
nek  a cim e — Borsosméz — 
félrevezető. N em csak hogy 
hajszálnyi átfedés sincs ben
ne a Aíéz és bors-sal — ha 
em lékszik még valaki Lin-Yu- 
T ang-ra —, de szó sincs ró
la, hogy csípős-fűszeres és 
édes-olvatag ízek „pikáns“ 
elegye lenne; ez a regény za- 
varbaejtő  vízió az életről, a- 
mely szerint annak  egyetlen, 
örökké zajló m isztérium a 
csakis a képm utatás szín já
téka  lenne; ám  mégsem vol
na találóbb, m ondjuk, a Kor
bács és m ézesm adzag  cím 
sem, m ert az — túlságosan 
drám ai. A koncepció éppen 
az, hogy: „szín játék  drám a 
nélkü l“ ; a drám aiság, ta lán  
még inkább, m in t a líraiság, 
csak kisiklás, láz, kanyargó, 
deviancia, gyerm ekes viszke- 
tegség, a személyiség tá rsa
dalm i jelentéktelenségének 
kellem etlen börtünete. A  sze
m élyiség valóságos értékét 
csakis az adja meg, hogy 
m ennyire tud beleilleszkedni 
a hierarchiába, ez  a regény 
tém ája. A h ie rarch iának  és 
következm ényének legm aga
sabb szintű m egvalósulása az a 
tö rténelm i-társadalm i-civ ilizá- 

ciós tünetegyüttes, am it a 
„felvilágosodás“ százada óta 
a Bizánc szó fejez ki.

Ennek ellenére, ez, a sa ját 
m agát szatírának  kínáló re 
gény mégsem szatíra; a sza
tirikus külhám  ellenére sem. 
M ert a szerző lá tom ásában a 
h ierarch ia az m élyebb dolog, 
nem  olyasmi, m in t az „elide
genedés“ ; nem a szociológia 
tárgyalási körébe tartozó ne
vetséges jelenség, hanem  a 
kozmikus, sőt azonis tú l; a 
dém oni rend  m egvalósulása a 
társadalom  keretei között. 
Ilyenform án — nem  ne- 
vetségi s dolog. A hierarch ia 
az önfegyelem m isztérium a: 
valam i legyőzi a nyers erőn 
alapuló  viszonyokat. Mi az a 
valam i? K orántsem  az éssze
rűség, hanem  egyszerűen a 
form a. A form a pedig nem 
nevetséges, még akkor sem, 
am ikor — ..üres“. A kérdés 
csak az, hogy a form át az is
tenek, az angyalok ta lálták -e 
fel, vagy a form a maga egy 
iszonytató nagy hidraszerű  
élőlény, am ely önm agát rep 
rodukálja ; am elynek a többi 
élőlény egyszerűen táp ta la ja  
— : vagy mi?

Erről a regényről bizonyo
san sokszor le fogják írni, 
hogy „kafkai“, annál inkább, 
mivel egy ízben K afkát az 
írónő is em legeti; m ásoknak 
esetleg H uxley vagy O rw ell 
is eszébe fog ju tn i róla, de — 
tévesen.

Ha eszébe is ju tn a k  a Bor- 
sosm ézral, m ajd az olvasónak 
holm i K astélyok és Szép új 
világok, kénytelen lesz belá t
ni, hogy a párhuzam  felületi; 
mivel ismétlem, ez a regény 
nem  társadalom bírála t, noha 
elein te úgy fest.

Adva van A Város, am ely a 
form ás élet egyetlen lehetsé
ges színtere. A város a Sós
tavak  p artján  te rü l el; a sós
tavakban  algákat tenyészte
nek; az algákból kozm etiku
m okat gyártanak, meg tápot, 
s más hasznos dolgokat; az 
élőlények term elési láncát ki_ 
ik ta tva: az élet egészen ele
mi, alapform ája közvetlenül 
nyersanyaga a legm agasabb- 
szintű iparnak, csakúgy, m int 
az ideológiának. Az alga k i
term elése ugyan roppan t bűz
zel jár, hajnaltó l délutánig, 
de a h ierarchia m egtan ítja  a 
város lakóit a szag elviselé
sére. Az algatenyésztést, fel
dolgozást, értékesítést az Iro 
da koordinálja. Ez az IRODA 
első p illana tra , m ondjuk, 
olyasm inek tűnik, m in t a 
sztálini párt, annál inkább, 
mivel a legm agasabb cím, am i
vel a vezető beosztású aka t k i

tün te ti, az az elvtárs. A re 
gény egyik főalak ja Lívia, az 
elvtársnő az 5.-ikről; azaz: 
ötödik em eletről. Rangban, je 
lentőségben a fizikailag fö
lötte sorakozó 6—-9. em eleti 
e lv társak  állanak, azoknak 
világába csak nagyon futólag 
p illan tha tunk  be, de viszont 
elkerülhetetlenül, m ivel m in
den fen trő l jön, a fenthez 
viszonyul.

Tovább szemlélve, az Iro 
da lehet akár egy olyan nagy 
válla la t is, m in t m ondjuk, a 
.Vasa, vagy lehet m aga a p á
pai curia, vagy a császári ud
v ar — szabad szemm el lá th a 
tó császár nélkül. Az Iroda 
nem csak a term elést-értéke- 
sítést szervezi; ezen az alap- 
tevékenységén kívül, am ely 
jóform án csak a társadalom  
anyagcseréje, m inden „m aga
sabb" dolgot kézben ta rt: 
m indenekelőtt a káderek  k i
választását, kiképzését és a 
h ie rarch ia m űködtetését, az 
előléptetéseket. Az Irodától 
függ, hogy kinek m ekkora a 
jelentősége a világon. A dott 
szemszögből az Irodának  ez 
a tevékenysége m inden m ás
nál fontosabb, a term elés 
ugyanis megy m agától. Az 
Iroda ideológiája a  reklám  
—- na, m ondhatjuk  erre, ez 
am olyan huxley-s, ha úgy 
vesszük —, a m agasabb kö
rök felé elind íto tt káder 
m unkája a reklám szövegek 
esztétikus és hatásos tagolása 
férfihangra, női hangra  és kó
rusra.

Az írói látom ás újszerűsé
ge az Irodáról az. hogy no
ha oly nyomasztó, m in t a mi- 
noszi lab irin tus, vagy egy 
KGB-székház, vagy egy ör
dögim ádó m anicheus kolos
tor, itt fizikai erőszak nem 
érvényesül, n incsenek kínzó- 
kam rák  és kaszaverm ek, 
ólom cellák és alagsori ha lo tt
ham vasztók; itt a  szörnyű 
büntetés az, ha az em bert 
„leü ltetik“, leégetik, leintik. 
rendreutasítják, a  legször
nyűbb, ha végleg ejtik , ha az 
Iroda teljesen elejti: mehet 
vissza valahova a term elés 
egy érdektelen  pon tjá ra, a za~ 
varta lan  m agánéletbe; és ott 
a kivételes szerencse tetőfo
ka legfennebb az, ha kerül 
valaki, akivel a halálos ágyán 
vogul nyelven beszélgethet.

Lívia, az elv társnö az 5.-ről, 
egy Báthori Erzsébet. Nem 
szurkálja tüzes tűkkel női 
beosztottjait, nem  korbácsolja 
őket és nem  fü rd ik  a vérük

ben, de alárendeltjei szem 
pontjából ugyanolyan félel-
meies, ahogyan észreveszi 
őket, vagy nem ; hogy 
milyen arccal fogadja a 
köszönésüket, hogy m i
ként ugráltatja  szándékosan 
hiányos utasításokkal ■— k i
hez kell előbb bevinni a lá írás
ra az iratokat? —• s úgy tű 
nik. a h ierarchia szem rezdü
lésének nehezebb ellenállni, 
jobban megtöri a jellem et, a 
gerincet, m int a tüzes h a ra 
pófogó.

Hogy a különbség a véres 
és a verteién terror között lé
nyegtelen, azt szem léltetendő 
az író — mintegy tanm ese- 
betétként, de nem hat annak, 
egyáltalán nem töri meg a 
regény sodrását, stílus-törést 
sem okoz — a regény lány- 
hősnőjét visszavetiti a v ad re
gényes városon kívüli, város- 
előtt létbe, a feudális vérro 
m antikába: nagy rengeteg e r
dők között van egy rendház, 
apáca nőkkel, és van egy 
kastély, zord úrnővel: a
lányhősnő ide is olyan titkos,, 
lá tszatra értelm etlen küldetés
sel érkezik, m intha egy ira t
ta rtó t kellene felvinnie a ki
lencedik em eletre; de itt  m á r  
lesz kínzás és gyilkolás, h i
ányzik a higiéna, szervezetlen 
az egészségügy és a közellá
tás. de a rend, a hierarchia  
ugyanúgy működik, illetve le 
galábbis vergődve próbál úgy 
működni, m in t a jó lé ti-fo - 
gyasztói-pártiroda állam ban.

Tévedés azt hinni, hogy a 
h ierarchia sajátlagosan em be
ri-társadalm i tulajdonság; ép 
pen nem régiben olvastam  a r 
ról, hogy mennyire érvénye
sül a lehenek között is: a fő- 
teheneket az alsóbbrangúak- 
tak  alázatos főtartással kell 

előbbre engedniük, és szervi
lis farklengetéssel üdvözölni, 
és ugyanígy m egtalálható a 
tyúkok társadalm ában, ahol 
a kakassal élés és a szem fel
szedés ugyancsak szerre megy, 
rangsorral szabályozíatik.

Nem véletlenül épp a teh e
nek és tyúkok h ierarch iá ja  
ju to tt eszembe: soha nem  ol
vastam  egy ennyire n ő e lvű  
regényt. Ahogy Szilágyi Is t
ván az Agancsbozót-ban k i
tud ta az érdekes világból a 
nőket, a Borsosmézben  Koz
ma M ária ugyanúgy k itud ja  
m inden jelentőségükből a fé r
fiakat. A fontos, ta rta lm as 
szereplők mind nők. a fontos 
konfliktusok csak nők és- 
nők között m erülnek fe l: 
lány és anya konfliktus; iro 
dalány  és főnöknő konfliktus; 
szűz és banya közötti konf
liktus; aki férfi szerepel, az 
m ind múlékony, átm eneti, 
vándor jelenség: kalandor, 
útikalauz, kocsis, ondó-lógus, 
rabló, ú jabban vendégm un
kás; m ásrészt viszont csak az 
élvezet vagy a kaland eszköze 
vagy zsákmánya. Még a leg
magasabb rangú férfi is, az 
elvtárs a 9.-ről, csak egyszerű 
kóbor szatírként m űködik: a 
felvonóban megpettingeli vagy 
meg is kettyinti az ak tákkal 
szaladgáló irodalányokat, az
tán  felszívódik.

Bizánc lelke talán  a Feke
te-tengerből m erült fel, vagy 
az azontúli rém eklakta sötét 
hegységekből, de m indeneset
re az em beri történelem  leg
állandóbb, legexpanzivabb. ú j
ra - és újraszülető dém ona; a 
rend. a forma dém ona . . . A t
tól függetlenül, hogy az írónő 
szokása szerint most is idillel, 
illetve az idill áb ránd jával 
fejezi be a regényét, sokkal 
több ez a könyv, m in t első 
p illan tásra tűnik. Talán a mi 
kis irodalm unk egyetlen igazi 
egzisztencialista regénye, ami 
a rra  a kérdésre, hogy m iért 
van a lét és m iért nem  sok
kal inkább a semmi, azt a 
m egrendítő választ adja, m ert 
— él a forma Leviatánja! S 
az a legérdekesebb, hogy ezt 
az alapjában véve nagyon 
m isztikus választ m inden 
miszticista révézeteskeclés né l
kül m ondja ki: semmi orfi- 
kus stílrom antika, semmi li
hegő bűvölés; egyszerű, a le
hető legátlátszóbb stílus; sok
rétű, de mégis világos szer
kezet, és m ár-m ár gyerm eki 
elfogulatlanság. Lenyűgöző, 
hogy m ennyire pislogás nél
kül tud farkasszem et nézni 
főhősnőjével, aki tu la jdonkép
pen Hekaté, a három fejű  női 
szörny: a szűz, az asszony és 
a vasorrú bába közös neve
zője.

Viszontag felemelő, hogy ha 
hazai könyvkiadásunk döglik, 
vagv döglődik is, azért csak 
íródnak nálunk m ég regények, 
és elism erést érdem el a  szek
szárdi Babits Könyvkiadó, 
hogy oly fürgén m egjelentet
te. m égha ném ileg fésületle
nül is (pl. sok a sa jtóh iba s 
akad egy-két apró  göcsört).

A regényt a képzeletbeli, de 
valóságos értékű 1991-es K e
mény Zsigmond d íjja l való 
kitüntetésre ajánlom .

SZÖCS ISTVÁN

Kozma Mária: Borsosméz: 
Babits Kiadó. Szckszárd, 1991
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MOSTIS KAROLY

TE S E H O L

A nevem re cím zett 
Borítékok üresen 
Távoznak
Az enyészet ú tján .
I tt vagyok szám 
Csókra éhes és 
Te sehol!

Félig ny ito tt táskádból 
K ikandikál a horoszkóp 
Te sehol!
M indenütt téged 
Kereslek 
Te sehol!
M indenült szétszórva 
Egy-egy ru h ad a rab  
Te sehol!
Talán levetkőzted 
Magad egy ruhával 
Együtt 
Te sehol!
Szendén világít 
Balról húsz fok a la tt 
A lám pa
Es m indent beszór 
Az árnyékod 
Te sehol!
Meleg a  levegő

Ahol álltái,
A m olekulák 
Még mozognak,
Te sehol!
En szeretlek 
M indenütt,
Vajon engem 
Te sehol?

K Ö Z Ö T T

H atáron állok.
A zöldre mázolt,

nyugodtnak tetsző 
Term észet 
És a  szürkeségből

fogamzott, porízü
Város
Között.
M ár leszoktam arról,

hogy a zöldbe rohanjak . 
M agamhoz öleljem  a  füvet 
És elm erüljek  frissítő

illa tában  . . .
M ost m ár tudom , hogy a

zöld
Csak tünem ény.
M ár lá tta m  foltokban

m egm aradt, kopott zöld 
Festék alól előbújó

Szürke alapanyagot, 
Éreztem  m ár harm at 
Helyett az arcom ra 
Ragadó por szagát,
Ittam  m ár

kristá ly  cserm elynek 
Álcázott keserű

rag a csb ó l. . .

Most m ár nem  tévedek. 
Tudom, hogy a h a tá r 
M indkét felén 
A szürke város az úr.

T U N D E 9 1

Táncoljunk.
Á tkarollak,

fordulunk  és 
miközben vállad ra  
hajtom  a fejem, 
ajkam m al érin tve 
nyakad illatos rándulását, 
orrom m al borzolva 
sötét hajad  ködét, 
form ás m elleid 
előretörnek em lékeim  
közé.

Táncolunk.



Európai zeneház

Mozart, Lugos IBII
1970-ben, a Beethoven-bi- 

centenáriumra négykezes köz
lem ényt írtunk Dani Jánossal, 
B eethoven-nyom ok K olozsvá
ron  címmel. Ö, a történész 
ásta ki az adalékokat, én vál
laltam zenetörténészi értel
mezésüket. Szép munka volt, 
hálás vagyok neki érte.

Az akkoriban tőle kapott 
levéltári jegyzetek között ér
dekes kis Mozart-adalék is 
van. Nem annyira kiadós, 
mint a Beethoven-nyomok  
voltak; nem lesz belőle ünne
pi Mozart-tanulmány az idei 
bicentenáriumra. De érdemes 
közölni és elgondolkozni fö
lötte.

Eszterházy Lajos írja Lú
gosról nagynénjének, gróf 
Bánffi Györgyné született 
Palm Jozefának 1811. augusz
tus 22-én (a német eredeti 
a Kolozsvári Állami Levél
tárban, a Bánffi levéltár mis- 
silis anyagában):

„Kedves Néném,

A mi lugosi színházunkról 
voltaképpen nem is lehet e-

gyebet mondani, mint hogy 
minden kritikán aluli, itt 
nincs az a veszély, hogy va
lam ely acteurt meg kellene 
verni, távol vagyunk attól, 
hogy egyikük vagy másikuk 
veszélyes lehetne, minden em 
ber, a legfukarabb is indítva 
érzi magát, hogy valamit a- 
jándékozzon szegény ördögök
nek, a Primo Amoroso, aki 
itt szokás szerint a szinlapo- 
kat hordja ki (melyek egyi
két mellékelem), a világon 
mindenre kért, ajándékozzak 
neki egy tiszta ruhát, mert ö 
másképpen nem volna képes 
az utcán mutatkozni, és a kö
vetkező napokban mégis elő
adják a Varázsfuvolát. — Jaj 
fü le in kn ek , mivel a muzsiku
sok eddig 4 nyomorúságos ci
gányból állanak, akik az En- 
terActokban magyarokat és 
polonézeket hegedültek. Ma
dame La Fortune rendkívül 
rossz melle miatt a színházi 
Enterpreneur m egtiltotta  a 
dohány füstölést, ami itt erő
sen divatban volt. Minekutá
na ez a madame a fő éne
kesnő, így a publicum pilla
natig sem habozott e kívánsá
got teljesíteni, ellenben köve

teli tőle, hogy szerepét a jö
vőben jobban tanulja meg 
kívülről, mint eddigelé.

, Azzal a kéréssel zárom so
raimat, hogy soha el ne fe
ledjen, és biztosítván, hogy 
soha sem fogok megszűnni 
Nagyságodat szeretni és be
csülni.

Louis Esterházy 
mapr“

Ó, ti régi szép idők! Am i
kor a magyar nemes német
je csak úgy hemzsegett a 
francia jövevényszavaktól, de 
a színházi közönség még az 
elöa'ás alatti, divatos dohány- 
füstölésről is lemondott, ha 
csőrében biztosabb szereptu
dást remélhetett gyenge tü- 
dejü énekesnőjétől!

Ami pedig a négy cigány
nyal kisért Varcizsjuvolat il
leti, ne mosolyogjuk le túlon
túl fölényesen! Re.tenetesen  
szólhatott, nemcsak a mi mai 
mértékünkkel mérve, hanem, 
lám. a derék Eszterházy Luj- 
csi elöérzete szerint is — de 
megszólalt! Kolduló ripacsok 
adták elő — de boruljunk le 
azoknak a kolduló ripacsok- 
nak az emléke előtt, akik 
igenis Mozart Varázsfuvolájá- 
val iparkodtak a lugosiaknak 
a kapott könyöradományokat 
meghálálni!

Mi könnyű ma azt monda
nunk, hogy ha az operaház- 
nnk nincs jó Varázsfuvola- 
szereposztása, játsszék mást; 
mi majd meghallgatjuk otthon

Karajannal vagy ismét meg
nézzük a képmagnón Ingmar 
Bergman rendezésében! De 
akkoriban nem volt a zene 
terjedésének más módja, mint 
a saját kezű játszás. Aki tu
dott zongorázni, megvehette 
zongorakivonatban kedvenc 
operáit. De ahol nem volt 
zongora? Zenetörténeti tény, 
hogy a múlt század első felé
ben a V arázsfuvolát két fu
volára vagy két klarinétra át
írva is árulták a kottabolto
sok. „A Whistling“ — egy sok 
ezer címet föltüntető, klasszi
kus kottakatalógus — 1844-
es, lipcsei kiadásában látom, 
hány nagy cég forgalmazta a 
Varázsfuvolát két árva hege
dűre átírva — Bécsben az 
Artaria és a Mechetti, Bonn
ban a Simrock, Hamburgban 
a Cranz, Mainzban a Schod, 
Offenbachban az Andre —, 
csak hogy ahol semmi más 
zeneforrás nincs, csak két ze
nekedvelő hegedűs — alkal
masint két nyomorult cigány 
—, ott is elhangozhassák Mo
zart utolsó életévének halha
tatlan remeke.

Ne mondja nekem senki, 
hogy nagyobb érdem ma a 
lézerrel leolvasó CD-playerbe 
a digitális előállítású Varázs- 
/unoía-csodalemezt, illetve a 
Toshiba képmagnóba a kazet
tát behelyezni, mint volt 1811- 
ben Lúgoson négy cigánnyal, 
egy kéregető primo amorosó- 
val, egy gümőkóros prima
donnával és társaikkal való
ságosan előadni!

LÁSZLÓ FERENC

Obü király, 
vagy a lengyelek *

Kezd kivonulni a H elikon  
hasábjairól a színikritika, 
mondhatni eltűnt, hiszen más 
kiadványokban sem kap he
lyet. (Talán meg se íratik?) 
Az előadások születnek, ját
szódnak és elfogynak a kö
zönség emlékezetében anélkül, 
hogy betájolhatnánk helyüket 
és szerepüket a színházi élet
be. A kritika szervesen hoz
zátartozik a színházi produk
cióhoz. Az előadás a bemu
tató után, a közönséggel való 
kapcsolat elm élyülése során 
érik be egészen, helyezkedik  
biztos talajra a fundámentu- 
m,a. A kritikus megpróbálja 
összefogni a játék elillanó  
pillanatait. Összefogó kapocs 
keilene legyen az elemző 
munkája a születendő pro
dukcióit felé; a jelen p illa
natának birtoklása az eljöven- 
dők kihívását is magában 
rejti.

Erdélyben új színház szüle
tett: a Figura Stúdió. Sorol
hatnánk a kétkedő érveket, 
morfondírozhatnánk ezen a 
látszólag csodával határos 
eseményen, mégis mindez ér
telm ét veszt; a megvalósult 
tény tükrében: (színház) kul
túránk bővül, igény és lehe
tőség is nyílt rá.

Grotowski elhagyta a szín
házat, mert megtalálta annak 
lecsupaszított vázát: a közös

ségteremtés igényét. A Figura 
útja épp ellenkező irányú: egy 
alakuló, forrongó kis közös
ség kitermelte az előadásfor
mát, amely egy életmód, v i
lágkép, „tisztán emberi ké
szenlétük“ energiáinak fóku
szolása volt. A kiindulópont 
hasonlatos azokhoz az ősi ri
tuálékhoz, melyekben a szín
ház gyökereit véljük fellelni. 
A csapat megélt tapasztalatait, 
megtalált rítusait sűrítette já
tékmódjában, ez a mag adta 
kezébe a színházi nyelvezet 
megújításának lehetőségét.

A Figura-S 'údió  első be
mutatója több vonatkozásban 
is jelkép értékű.

1. A drámai alapanyag (Jar- 
ry: Ubü király) a modern 
színjátszás kiindulópontjá
nak tekinthető. A szerző val
lomása szerint a színházmű
vészet megújítása volt a cél
ja.

2. A bemutatkozó előadás 
„felújítás“: a hőskorszakban 
született forma kitöltése, a 
megtalált módszer következe
tes fejlesztése, kiteljesítése. 
Előny és felelősség ez az ál
lapot. A felfedezés módszere 
csak akkor állja ki az idő pró
báját, ha kialakulnak a meg
felelő támaszkodási felületek: 
olyan technikák, melyek a kí
sérletezés szabadságának ke
reteit adják.

3. A színházi munka „min
den idegszálával kötődik az 
élet aznapi összefüggései
hez“.** Ezt a jclenidejűséget 
lelhetjük fel abban, ahogy az 
t bű király  előadása alkal
mazkodik a gyökeresen meg
változott politikai helyzethez. 
Nem felületi elemeiben vál
tozott az előadás! A benső 
szerkezetben eszközölt egyen- 
súlyeltolódás adja a m egfele
lő választ az aktualitás kihí
vásának. Ilyen művelet által 
válik bármely klasszikus drá
mai mű korszerű színpadi al
kotássá.

Rombolva építeni. Ez min
den váltás, átmenet kísérő je
lensége. Az „übüség“: a min
dent tagadás mechanizmusa. 
Működési elve: jól meghatá
rozott eszmények birtokában 
kíméletlenül vagdalkozni, fel
kínálva a tiszta lappal való 
indulás lehetőségét. így  fogal
mazhatnánk meg az Ubú k i
rály  előadásának „fő célját“.

Az előadás első mozzanatát 
a közönség „játssza“: elfog
lalja helyét a díszleten belül 
kialakított nézőtéren, résztve
vővé válik. A színpadon elfog
lalt helyzet egymagában nem 
avatná be a nézőt a játék 
forgatagába, a játékmóddal 
együtt bomlik ki az értelme
zés. A kialakított tér a játék 
szerves része, alkotó eleme. 
Az események kibontása a 
térben lehetővé teszi a szín
padi idő folyamatosságának 
megteremtését. A színész ki
lép az egyik ajtón 'résen), ro
han a következő helyszín felé 
(útközben kiabálva, mormog
va), és mikor újra belép, új 
helyszínen és egy másik idő
ben találja magát. Így a je
lenetek között nincs szakadás, 
az események időfonalát sű
rítik, nem elvágják.

A díszlet és jelmez szoro
san összekapcsolódik az elő
adás mozgásrendszerével,
mint egymásra ható látvány
elemek. A durva zsákvászon
ból kialakított zárt csatorna, 
lelógó, undorító csücsökkel 
szuggerálja a figurák patkány
szerű lopózását, a járatokon 
való ki-be rohangálást. Az 
egyen-anyagból szabott rózsa
színű jelm ezek hangsúlyoz
zák, hogy itt a szereplők nem  
polarizálhatok (a jók és rosz- 
szak táborába), mind a csator
nalét (torz)szülöttei.

A játékmódra sokféle jelzőt 
lehetne aggatni: elidegenítő, 
abszurd, kegyetlen . . .  Lehet
ne varázsigéket emlegetni: 
mozgásszínház, kegyetlen
színház . . .  Fel lehetne tenni 
a század színházának nagy 
kérdését: átlényegülés vagy 
elidegenítés? Az igazi válasz 
a két elem dinamikus, egy
másba fonódó alkalmazása le
het. Gondoljuk végig a játék  
kialakulásának folyamatát! A 
rendező elv fonalán minden 
jelenetnek helye, szerepe van. 
A „fő cél“ lebontható a je
lenetén belül arra a cselek
vésre. amit a színész teljes 
erőbedobássa), „átéléssel“ meg
jelenít. Az elidegenítés nem  
a színész pszichikumában je
lenlevő kettősséget jelenti, 
hanem a játék felépítésének  
ellentmondásait, a különböző 
típusú játékelemek keltette 
feszültséget. Megvalósulhat 
egyszerű ritmusváltással, ezt 
használják legtöbbet az übü- 
figurák. Felépíthető hangok
nak és mozgásoknak egész 
rendszere, melyeknek együt

tes hatása az elidegenítő. 
(Poszomány kapitány és cim
boráinak bevonulása, Elek cár 
alakja, a parasztok gyűlése). 
A Figura játékmódjában ke
vésbé érvényesülnek a Jarry 
szövegében fellelhető komiku9 
elemek, nyelvi poénok. A 
drámában található utasítások 
felérnek az abszurd játékra 
való felhívással. Ezek a jele
netek egészen kibomlanak e- 
löttünk, a csapat mozgáskul
túrában való jártasságát mu
tatva. A színész könnyed moz
dulattal visszájára fordítja e- 
lőttünk a világot: a ló ül Ü- 
bü nyakába, Bugrisláv elfúj
ja támadóit. S ami a grotesz
ken túl van, a színpadon a 
legjelenidejűbb, ami színpadi 
időn, téren túl elevenbe vág: 
a kegyetlenség. Kegyetlen az 
elcsattanó pofon és a közön
séghez intézett segélykiáltás, 
ahogy a medve rángatja áldo
zatait és a sötétben (vagy fe
szült várakozás után) elhang
zó halálhörgések.

Nem hiszem, hogy a Figu
ra-Stúdió  játékában szét le 
hetne válogatni a stílusele
meket. Stílusteremtő erővel 
hat az előadás vezérmotívu
ma, erre fűzik fel, szövik 
rendszerré a mozgás-, hang- 
és látványelemeket. Színpadi 
k é p e t  teremtenek. A reto
rika trónfosztása ez, a színpa
di nyelvezet feledésbe merült 
zamatainak ízlelgetése. Nagy 
erénye az előadásnak a jó 
ritmus. A jelenetek, mozdu
latok, hangok lüktetése köti 
le a néző figyelmét, érzékeit 
A színész tartja kézben a fo
nalat (feszültséget), mely őt a 
nézővel összeköti. Ennek a 
kapcsolatnak a fenntartásá
ban segít a megfelelő ará
nyok betartása: a ritmus. Szí
nészi teljesítm ények elem zé
sébe bocsátkozni felesleges e 
társulat produkciója kapcsán. 
Mindenki szükséges és nélkü
lözhetetlen. Ez a szerkezet 
csak akkor működik, ha min
den alkatrész a helyén van, 
nem tűri a kilengéseket. K i
szolgáltatott a színész egy i- 
lyen térben, olyan „maszkot“ 
vesz magára, amely csak ele
ven geszusokat tűr meg. Sem  
távolság, se konvenció, se ha
gyomány nem segíthetnek ne
ki, egyedül önnön szabadsá
gában bízhat. „Ahhoz, hogy 
egészen szabad legyen, a 
s z a b a d s á g á b a n  kell hin
nie — de a szabadságában 
hinnie kell.“ (Tábor Ádám)

A hetedik erdélyi színház 
vállalta a kísérleti jelzőt, a 
Stúdió nevet. A kihívás szel
lemét lopja be színházi éle
tünkbe: minden eleven per
cünkért küzdenünk kell! Múl
tunkat magunkban hordjuk, 
a jövőt tervezgetjük, de a je
lenben történünk, s ezt az i-  
dőt kell teljességében kiak
náznunk.

KULCSÁR EDIT

* A Csíkszeredái Figura-Stú
dió  előadása, rendező: Bocsár- 
di László

** Tompa Gábor: A hűtlen 
színházt  sch Gusztáv: Jelenet
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Akik mindig 
hazatérnek —Erdélybe

Különös föld ez a mi tá
junk, Erdély: fogva tartja azt, 
aki itt született és mágnes
ként vonzza magához azt, aki 
egyszer beszívta erdőinek, 
mezőinek, virágainak illatát, 
aki egyszer meghallgatta da
lait, aki egyszer belepillantott 
az erdélyi ember lelkének  
kristálycsillogású tükrébe. Er. 
dély varázsa leküzdhetetlen 
vonzerővel köti magához élet- 
reszólóan azt, aki rálépett „A 
kilenc csodaszarvas“ földjének 
varázshidjára. Bartók legsze
mélyesebb megnyilatkozású 
művei mindig visszautalnak 
Erdélyre, hogy majd a Con- 
certóban kozmikus zenekép
ben táruljon ki ez az erdély- 
hang; egyetemes érvénnyel a 
világ bármely táján élő, ér
ző ember számára. Kodály, 
gyermek- és női kórusainak 
gyűjteményét az Á rva  vagyok  
gyergvóújfalusi népdalfeldol
gozása zárja. Mintha csak 
sugallná e két, zenei testa
mentum szerű mű, hogy e két 
nagy zenei géniusz nemcsak 
elindult az erdélyi népdal 
felfedezésével, de vissza is 
tért zenéjével Erdély földjére.

Lajtha László is a nagy 
Erdély-hazatérők közé tarto
zik.

Már 17 éves főiskolásként 
elindult Csíkba népdalt gyűj
teni. 1911 és 1912-ben a Szé

Mindezt tudtam, tudtuk 
Lajtha Lászlóról. Valahogyan 
mindig erdélyinek éreztem őt 
nemcsak népzenetudományi 
munkássága miatt, de zené
jének erdélyi levegője is hoz
zánk tartozónak mutatta. Er
délyi élményei, legyenek azok 
természetrajongásának zenei 
tükörképei vagy népzenei 
gyűjtöútjainak emlékei, kitö
rölhetetlen nyomot hagytak 
életművén, személyiségének 
kialakulásán. Mégis meglepett. 
amikor kézbe vettem 1990-ben 
megjelent lemezét*, a borító
lapon közölt szép templom
fényképpel Erdélyből, Szacs- 
va községből. Mégjobban e l
csodálkoztam, amikor a lem ez 
hátlapján az impozáns, buda
pesti, Mátyás templombeli kó
rus-zenekari fényképe m ellett 
bérmálkodó  Csíkszeredái gyér. 
mekek 1986-ban készült fény- 
képfelvételét pillantottam meg. 
A lemez zenei anyaga Lajtha 
nagyszabású Miséjét tartal
mazza. Az 1950-ben írt mű al
címe: „A szorongattatás nap
jaiban“ — „In diebus tribu- 
lationis“, mindnyájunk szá
mára aktuális volt 1989-ben, 
a lemez kiadásának előkészü
leti évében. A „borítót Szacs- 
vay Imre elképzelése alapján 
Székely Berta tervezte“ — ol
vashatjuk a képaláírás szerint. 
Nos, a képi illusztráció teli-
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kelyföldet járja, Bartókkal 
egyidőben. 1940-től 1943-ig is
mét Erdély útjait járja, ezút
tal a Székelyföld mellett a 
Mezöség zenéjére is felfigyel. 
Széki, Szépkenyerüszentm árto- 
ni, Kőrispataki gyűjtése  kor
szakalkotó jelentőségű a m a
gyar népzenekutatásban. Az 
utóbbi évtizedben feltűnő 
táncházmozgalom mögött a 
széki tánczenei gyűjtés impul
zusa áll. Lajtha jegyez le  el
sőként a világon népi zene
kari muzsikálást. A Széki 
gyű jtésének  előszavában írja: 
„Először állottam szemben a 
partitúra-lejegyzés nehézségei
vel. Akármennyire is iparkod
tam, hogy pontos legyek és 
minden részletet lekottázzak, 
kiderült, hogy nemcsak a le
jegyzőn áll minden . . .  A le 
jegyzés revízióját bizonyos 
rezignációval egyszer abba 
kell hagynunk.“ És mindezzel 
az önvallomással együtt a 
Lajtha hangszeres-lejegyzések  
páratlan tökéletességűek, m o
dell értékűek. Számunkra kü
lönösen értékesek, hiszen az 
erdélyi népzene hangszeres 
világának úttörő feltárásai 
ezek a partitúrák. Ezek a ze 
nekari „m űvek“ a m i Vivaldi 
Concerto ink, bachi verseny
műveink: egy népi barokk 
hangszeres muzsika arisztok
ratikus és artisztikus meg
nyilvánulásai. S hogy teljesen 
tökéletes legyen ez a barokk 
zenei Atlantiszunkat felfede
ző munka. Lajtha László 
hanglemezeken is rögzítette 
erdélyi muzsikusainak, zene
karainak játékát. Nagyszerű 
lemezsorozat született, hason
latos egy archív-típusú, ba
rokk hangszereket megszólal
tató felvételsorozathoz. Érté
két, zenetörténeti jelentőségét 
csak emeli, hogy a népiélek  
mélyéből száll föl ez a zenei 
üzenet, egy sajátos táj és a 
belőle kivirágzott lelkiség 
hangi megnyilvánulásaiként, 
akárcsak az európai zene al
kotókhoz kötött nagy mester
művei.

találat, kitűnő vizuális keretül 
szolgál egy református zene
szerző katolikus misezenéjé- 
hoz. Arra is utal, hogy Lajtha 
László Erdélyhez kötődése, er
délyi származású édesanyja 
révén — aki sokat mesélhe
tett gyermekeinek szülőföld
jéről — magától értetődő, 
természetes kapocs táj és em_ 
bér között: e lemezzel Lajtha  
hazatért szellem i szülőföldjére.

A Mise frig hangnem ben  
— ez a mű fő címe! — fel
csendülő hangjai mintha csak 
a XVI-ik századi Erdély ze
néjének Bakfark Bálint-i, Ti
nódi Lantos Sebestyén-i, és a 
Hofgreff-énekeskönyv zene
szerzőinek világát idézné 
vissza.

A Kyrie  kezdeti, tartott 
basszushangja fölött fölszálló 
sóhaja, szorongó fohásza, a 
Gloria örömmámorban kitörő 
rövid epizódjai, finom színek
kel mintázott erdélyi tájké
pei, a Credo súlyos akkord- 
(kö)tömbjei, nehézléptű réz- 
fúvós menetei, ódon termek 
hangulatát idéző sötét tremo- 
1 ói, a Sanctus és Benedictus  
nemes veretű régies melodi- 
kája, liturgikus táncmozdula
tokat felcsillantó vonószene- 
kari pizzicato-akkordjai, az 
Agnus Dei transzcendens ma
gasságokba vesző végső har
móniái áttörve a mű grego
rián korális szabta kristály
kereteit és a csak pillanatké
pek erejéig feltűnő francia 
impresszionista zene hangzás
hálóját mélyen ereszti gyöke
reit a magyar egyházi nép
énekbe és az erdélyi népze
nei lelkiségbe. Tehát a mű is 
hazatérés: hazatérés Istenhez, 
a szülőföldhöz, hogy a „szo- 
rongatottság földjén“ a re
mény hite szökkenjen v i
rágba.

TERÉNYI EDE

* Radition S L P X  31388, Elő
adók: az I. István  G im názium  
szim fonikus zenekara, a Szen t 
István  Oratórium Kórus, vez. 
Záborszky Kálmán.
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FORDULJON BIZALOM M AL A  KÉZDIVÁSÁRHELYI 
M U N K Á S  KISIPARI TERMELŐ SZÖVETKEZET

alábbi e g y s é g e ih e z
— cipészet
— kötődé
— bőrdíszműves
— látszerészet
— gépkocsiszerelés
— asztalos
— gyapjűfésülő és -fonoda
— öngyújtdjavító
— köszörűs részleg
— rádió-, tévéjavító
— bőrkabátkészítő részleg
— különböző régi típusú személy- 

gépkocsialkatrészeket árusítunk

Kitűnő szakképzett munkásokkal 
rendelkezünk, kiknek szorgalmas ke
ze alól jó minőségű ipari termékek 
kerülnek ki.

Cím: M U N K Á S  KISIPARI TERMELŐ 
SZÖVETKEZET 
KEZDI VÁSÁRHELY 
Wesselényi út 2. szám  
Telefon 923/6 11 79 

Kovászna megye

■ R Ü H  a g g —

9  M egjelent a Regio cimű K isebbségtudom ányi Szem le  
1-es száma, amelyből kiemelendő: Václav Havel Á  gyűlöle1 
term észetrajza; Susan Gal Mi a nyelvcsere és hogyan tör
ténik?; Bértha Csilla A z  erdélyi m en ekü ltek  m agyar n ye l
v i viszontagságai; Herczegh Géze A  kisebbségek védelm é
nek  kérdése a tiem zetközi jogban; Szocs Géza A  Rom á
niai M agyar D em okrata Szövetség helyzete és feladatai; 
Vekov Károly A  rom ániai magyarság töm bszerveződésének  
okairól; Hanák Péter Vissza vagy előre? Á llam  és nem zet 
alternatívái; Csáky Pál M egtorlások 1968 u tán  a Csehszlo
vák iában  élő m agyarok körében.

9  A  H ét 26. számában Posztm odern életérzés cím alatt 
Szekernyés János beszélget Heller Ágnes filozófussal. A lap 
első oldalán Lás-zlóffy Aladár M arathon, este, Jelentés a 
vízfenékrő l és A z  utolsó faldarab  című verse. Cikket, ta
nulm ányt közöl egyebek m ellett Kacsír Mária (A thén i erdő, 
illyr te n g e rp a r t .. .) ,  Kántor Lajos (Ki k in ek  árt?), László- 
ffy  Aladár (Erasm us ernyője), Hubay Miklós (Naplójegyze
tek), Láng Zsolt (Homoródalmás) és Dávid Gyula („56-ról 
beszélve ró lunk, a m i jövönkrő l van szó . . . “). A 27. szám 
vezércikkét Fodor Sándor írja F élelm ünk a szeparatizm us
tól cím alatt. A szám költője Horváth Imre és Kovács And
rás Ferenc; M i is van a kristá ly  göm bben?  címmel Bog
dán László elem zi Bállá Zsófia A  páncél nyom ai című ver
seskötetét. Cikket, tanulm ányt jegyez többek között S. Da
mian (A  hatalom  re jte tt arca), Lázár Edit (Ha nyár, akkor  
szalmonella?), Tompa István (Irányíta tlan  zuhanás), Kacsír 
Mária (Itt já rt Peter Brook) és Lászlóffy Aladár (Erasmus 
ernyője). Mindkét számban megtalálható Szász János ha
gyományos Naplója.

9  A N agyvilág  7-es számában Ioana Cráciunescu versei 
olvashatók Kenéz Ferenc tolmácsolásában.

•  Július 4-én a marosvásárhelyi unitárius templom ta
nácsterm ébe! megnyílt Hunyadi László szobrászművész 
kiállítása.

•  Nemrégiben a I os A ngeles-i Egyetem  felolvasó ven
dégként (Regent’s Lecture) Esterházy Pétert üdvözölhette. 
Az egyetem minden évben meghív egy-egy nemzetközileg 
ismert írót vagy költőt; Esterházy az idei év kiválasztottja
ként magyarul és németül olvasott fel A  szív  segédigéi cí
mű művéből, amerikai fordítója pedig angol nyelvű fel
olvasást tartott az egyetemen.

® A Rom ániai Magyar Szó  július 13—14-i számában s 
N em csak székely  címmel Nagy Pál emlékezik a százkét esz- | 
tendeje született Nyírő Józsefre, s a lap közli az iró öné- í 
letrajzi dokumentumregényének kilencedik és tizenkettedik | 
fejezetét. A számban Kisgyörgy Réka ismerteti a K orunk  f 
4-es számát, Oláh István B etűk és igék  címmel ir jegyze
tet. Verset Mózsi Ferenc Egyesült Államokban élő magyar 
költőtől olvashatunk.

•  Július 18-án a Gyulai Várszínház  Székely János Mó
rok  cimű színművét mutatta be.

•  A Maros megyei N épújság  július 12-i száma irodalmi 
mellékletének riportere Kiss Irén drámaíróval készít in
terjút (A  totális ellenőrzött ség drámája). A  lap Orbán Ba
lázs A  Székelyfö ld  leírása című müvének egyik részletét 
közli. Cikket jegyez egyebek m ellett Ferenczi Ilona (Nagy 
a Je  hatalmad) és Bölöni Domokos (Házimozi). A  szám köl
tője Dsida Jenő, Bállá Máté és Balia D. Károly, s ugyan
itt olvashatjuk Örkény István egyperces novelláit (In form á
ció; Nyilatkozat).

9  L etűn t idők  címmel orosz történelmi almanachot ad 
ki a párizsi A thcneum  Kiadó. Az eddigi tizenkét kötetből 
kettő már el is jutott az orosz olvasóhoz, aki most első 
ízben ismerkedik e sorozat révén a bolsevik forradalom és 
a polgárháború számos alapvető dokumentumával.

9 A M oszkovszkij Rabocsij K iadó  megjelentette az orosz 
emigráns költészet kétkötetes antológiáját, amely az emig
ráció első és második hullámának mintegy százötven költő
jét szerepelteti. A kiadó tervei szerint a későbbiekben meg
jelenik egy újabb, a harmadik hullám költőit ismertető 
kötet is.

® Martin Gilbert új Churchill-életrajzot adott ki a lon
doni H einem ann Kiadónál. A z  író előzőleg egy nyolcköte
tes változatot adott ki az államférfi fiával, Randolph Chur- 
chillel közösen, s o mostani mű eme sorozatnak az össze
vont változata, ám számos új adatot is tartalmaz.

® A New York-i Tretyja Volna  és a moszkvai Progressz 
Kiadó  közös Mandelstam-emlékkönyvet jelentetett meg az 
1937-ben kivégzett költő születésének századik évfordulója 
alkalmából, amelyben olyan irótársak vallanak Mandelstam- 
ról, mint Anna Ahmatova, Marina Cvetajeva és Kornyej 
Csukovszkij.

— M I

£lek György verseiről
Hitek és hitetlenségek, remények és fájdalmak között 

vergődünk örök átmenetben a kétely és az áhított bizo
nyosság körvonalazhatósága között. Kérdés kérdést szül, 
szó szót teremt és tagad. Ez a vívódó költő tragédiája. 
Mert állandóan vívódnia kell ahhoz, hogy néha a két
ségek útvesztőin át a teremtő lényegre leljen.

Elek György ilyen alkatú költő. Vívódásai akkor is 
vershelyzetet teremtenek, amikor képtelen felülemelked
ni a kérdések kuszaságán, hogy kételyeiből is rendszert 
alakítson. De megpróbálja, hiszen mint költő, mint em
ber önmagának tartozik azzal, hogy sorskérdéseire (sors
kérdéseinkre) megoldást, választ találjon. Ezért nyúl 
vissza hosszabb lélegzetű verseiben az emberiség nagy 
szimbólumrendszereihez, a mitológiához, s megkísérli 
őket nemzetiségi létünk tragikumához viszonyítani. S ha 
ez a „körút“ csak arra jó, hogy tudatosodjanak, mélyül
jenek a kérdőjelek, akkor sem történik hiába: egy adott 
vershelyzetben a hiány, a kiúttalanság is értékteremtő 
erővé válik.

Nem véletlen, hogy rövidebb verseiben fogalmaz meg 
telitalálatot, amikor a „spontánul“ kezébe hulló keret 
kényszeríti, hogy a keresőt a lényegre irányítsa. Ezek 
ama korántsem „istenadta“ ihlet pillanatai, melyek a 
vívódó korszak eredményeit magukba sűrítik:

„hogy ne legyen senki embertelen, 
legyen utószó minden emberen.“

S ilyen vers a Ha kérdezed a költőt is. Itt éppen az 
azonosságokban rejlő végletek teremtenek kontrasztot: 
mig a részletek önmaguknak megfelelnek, a költő a rész
letre is csak az „egésszel“ felelhet, úgy tartozik hát 
mindenhez, hogy nem sajátíthatja ki semmi.

Hosszabb lélegzetű verseiben ott erős, ahol a meta
forikus megjelenítést tartani tudja, s ahol jelképeket 
sikerül egymással szembeállítania.

Elek György olyan belső tartalommal közelít a világ
hoz, hogy azt kizárólag műveltséggel soha meg nem sze
rezhette volna. Marad az út: önmaga tudatos tökélete
sítése, melyben a vívódások szülte mellékösvények fo
kozatosan érdektelenné válnak, s vershelyzetben a költő 
teljes önmagává tisztul.

GÁL ÉVA EMESE

ELEK GYÖRGY VERSEI

N Y Á R

a szoba hűvös 
hideg a kályha 
a folyó épp hogy 
nem gyullad lángra
--------  nyár ---------
már nem lehet semmi mentség 
ez a végtelen  
sárga búzatenger 
földi szentség
ég a mező 
sokszínű lángban 
leszállt a füst 
az éjszakában 
bámul az ég
lángpillantással 
olvad a kék 
árnylobbanással
égő csipkebokor
— -----a n y á r ----------
hideg a kályha
sosem látott meseherceg
sétál a kukoricásban

H A  K É R D E Z E D  A K Ö L T Ő T

ha kérdezed a fát 
szél felel
ha kérdezed a holdat 
fény felel
ha kérdezed a tücsköt 
dal felel
ha kérdezed a virágot 
illat felel
ha kérdezed a rétet 
szín felel
ha kérdezed a tengert 
hullám felel
ha kérdezed a költőt 
egyszerre beszél minden

U T Ó S Z Ó

Az ember utószava a jóság 
a jóságé az örökkévalóság 
Hogy ne legyen senki embertelen 
legyen utószó minden emberen

’VSE'SHESMHHBBHHiSBHI

N Y Á R
George Co$buc verséből idézünk: „Magasba néztem célta

lan — /  S megláttam izzó ragyogásban“ — folytatása a víz
szintes 1.. függőleges 15. és vízszintes 23. számú sorban. Jékely 
Zoltán fordítása.

VÍZSZINTES: 1. A folytatás első része (zárt betűk: A, H, 
S, U, A, K). 15. Égtáj. 16. Kölyök. 17. Gondatlan. 18. Gaius 
nőnemű m egfelelője, ló. Sorozat. 21. ízletes húsú hal. 22. Né
mán felír! 23. A folytatás harmadik, befejező része (zárt betűk: 
A, H). 24. Jugoszláv város, vagy hiányos lengyel pénz. 25. 
Szemrevaló m enyecske. 27. Vonatkozó névmás. 29. Középen 
homok! 30. Francia névelő. 32. Hírnök. 33. Lopakodó. 35. For
dítottjával együtt: női név. 36. Bőven áraszt. 38. Lyuk, népiesen.
39. Erdőt ritkított. 41. Olyan érv, ok, amely igen nagy 
súllyal esik latba. 43. Ötöt ü tö tt___44. . . .  perdidi: elvesztet
tem  a napot, latinul. 46. Román körtánc. 47. Béke, oroszul. 
48. Olivér, rövidebben. 49. A gléda. 50. Én ide, . . . ,  ö másfelé. 
52. Belső indíttatás, insztinktum. 54. Be nem engedő. 56. Nos 
kevert betűi. 57. Azon, a helyen. 58. Kerti munkát végez. 60. Á l
latot elold. 61. Kínában a rizs után következik. 63. Tantál. 64. 
összevissza néz! 66. Állati eredetű tápanyag. 67. Tompán leeső. 
69. . . .  Douglas amerikai színész. 71. Mély lélegzetet veszel. 
73. Vízszintes irányban való hajtás (ruhán). 75. Iparművész.

77. . . .  Rolland, Nobel-díjas francia író. 78. N ew -..., az Egye
sült államok szíve. 79. A fejére hull. 81. Vatikáni, olasz, fran
cia és máltai gépjárművek betűjelzése. 82. Lel. 83. A  kutató.

FÜGGŐLEGES: 2. Félrevezet, ámít. 3. Kószál. 4. Mind A! 
5. Üres lak! 6. Ausztria lakója. 7. Pálcélszekrény, eredeti he
lyesírással. 8. Azonnal, késlekedés nélkül. 9. Ecuadori és izraeli 
gépkocsijelzés. 10. Soha egvneműi. 11. Lazac nagyobbik fele.
12. Egyesült Nemzetek Szövetsége. 13. Elasztikus. 14. Helység 
Zaire északi határán (YAKOMA). 15. A folytatás második ré
sze (zárt betűk: A, Z, Á, I). 20. Gyöngyös m elletti község. 23. 
Tanulságot levonó. 26. Fordított kérges növény. 28. Izomkötője. 
31. A házastárs egyik szülője. 33. A magyar Lidice. 34. Bonto
gat. 37. A nyak elülső része. 39. Megrovó. 40. Ellenző. 42. Fran
cia Mária. 43. Még annál is távolabbi helyen. 45. Mögött el
lentéte. 51. Utána sok sor következik. 53. A sóbányák táróit 
választja el. 55. Tallium és hidrogén. 56. Septimus nőnemben 
(a hetedik). 59. Csendesen esik az eső. 61. Fenyőféle díszbo
kor. 62. Kezdődik az ünnep! 65. Igazát bizonyítja. 67. Nem  
igazi. 68. Lengyel iparváros. 70. Ásványi konyhasó. 72. Merre. 
74. Fej v a g y ...?  76. A Balaton vizét vezeti le. 78. Yttrium és 
argon. 80. Étien kór! 82. Magad.

(Drinceanu Ilona)

A HELIKON 29. számában közölt K ő h a n g ú  ü g e t é s
című rejtvény megfejtése: Istent teremtő szavak, /  rátok bízom 
magamat: /  imbolygó életemet /  a semmi m élye felett.

' f i w i r r r  l lM B M M M É ii ít tá f  l i '  m i l «
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A mcszkői templom — Debreceni László rajza nyomán Balázs Ferenc metszette linóleumba.

MOLNOS LAJOS ANNO 1991

Kultúra? 0 , 3 3 7 . 1
Ki törődik itt és ma Romániában a kultúrá

val? Kit érdekel ma, ebben a hatalomért való 
gátlástalan és agresszív tülekedésben, dulako
dásban, ebben az anyagiakért, a pillanatnyilag 
megragadható haszonért történő mohó kapko
dásban ez az inproduktiv „micsoda“? A Ha
talmat nem érdekli különösebben. De inkább 
púpnak, fölösleges tehernek érzi. Mint minden 
ilyen zűrzavaros „átmenetben“, leginkább ide
gesíti, irritálja a kultúra, illetve a kultúra 
„csinálói“, a mindenféle értelmiségiek, m űvé
szek, tudósok, „miegymások“. Mert az ilyen, to
talitarizmusra, diktatúrára hajló (visszahajló) 
Hatalom, mint ez a mi újsütetünk is, veszedel
mes ellenséget lát az értelmiségiekben, a gon
dolkodó emberben. A hatalmát minduntalan 
megkérdőjelező és potenciálisan is veszélyez
tethető ellenséget, felbujtót, uszítót. Akit tehát 
meg kell (meg kellene) felemlíteni, akár bru
talitással, agresszióval is. Példa rá a tavalyi 
bukaresti bányásziáda egyértelmű értelm iség
ellenes fiz ika i ténykedése, másrészről pedig a 
tévékampány, a Hatalmat kiszolgáló sajtó dü
hödt hadviselése. £s ha még ez a fizikai erő
szak, ez a lejárató, bemocskoló hadjárat, ez az 
idegháború sem elégséges, akkor lehetetlenné 
kell tenni a helyzetét anyagilag is, hogy ne 
legyen „mozgástere“, ne legyen anyagi lehető
sége szervezett cselekvésre, különböző m egnyil
vánulásokra. (Például nem juttatni pénzt az 
állami költségvetéstől kulturális célokra, vagy 
csak a morzsának is a morzsáját, amint az ép
pen történt: 0,33“/c — így aztán becsukhat a 
színház, becsukhat a koncertterem, az író 
gyűjtheti íróasztala fiókjában a kéziratait, mert 
nincs lehetőség — pénz! — nyomdára, papír
ra, díszletre, stb.)

Persze, alighanem másként festene ez a hely
zet, másként jegyeztetne az értelmiség, a kul
túra munkása is, ha valam iféle kéz-kezet-mos 
viszonyba bonyolódna a Hatalommal: a min
dennapi szükséges anyagiakat dicsőítő egyet
értésével, hajbókolással honorálná. De melyik  
ilyen  Hatalomnak van szüksége olyan  értelm i
ségre, művészekre, toliforgatókra stb., am ely  
értelmiség amellett, hogy improduktív, ráadá
sul még folyvást elégedetlen is; bírál, taná
csot ad. gondolkodik itt és m ost isi

Ettől a mostani Hatalomtól rég nem vár a 
kultúra semmit. S tulajdonképpen meg sem le
pődünk, de tán már fel sem háborodunk azon, 
hogy ez a Hatalom is épp úgy „viseli“ (illetve 
csak olyan áron viselné némileg) gondját a 
kultúrának (is), mint ama „réginek“ nevezett 
önkényuralmi rendszer.

Akkor döbben meg az ember, ha egynémely, 
olyan-amilyen, de mégiscsak „brancsbeli“ tol

lából, illetve az általuk dirigált lapban olvas
sa, hogy „ . . .  és végre a televíziónak (a műsor
terv összeállításakor — M.L.) azon is el kel
lene gondolkodnia, hogy a lakosság, a nép már 
torkig van a mocskos és felbújtó kulturális 
műsorokkal, miként a hasonló ifjúságiakkal 
is . . .  Ple?uval, Liiceanuval, Manolescuval, Di- 
nescuval (a felsorolás szinte végtelen lehetne a 
részükről — M.L.) . . . ,  és a többi szégyente
lennel, akik eléggé pofátlanok ahhoz, hogy de
mokráciára, kultúrára okítsanak minket (már
mint a népet — M.L.), holott ezek (az egyé
nek) nem egyebek, m in t. . . “ — a jelzőket nem  
soroljuk, az olvasó fantáziájára bízzuk, hátha 
felér eme „írótársak“ szókincsével. . .

Na persze, mondhatnék: Nem az a fontos, 
m it mond, hanem az, hogy ki mondja. Ez, itt 
és most gyenge vigasz. Már csak ama puszta 
tény miatt is, hogy ti. mindezeket a szövege
ket olyan botrány- és szennylapban mond
ják (hazafias és nemzeti csomagolásban), am ely  
kiadványnak (épp a nacionalista, soviniszta és 
antiszemita hangvétele, útszéli „stílusa“ okán) 
sokkal nagyobb a kelendősége az „odafigyelő“ 
derék és a hazafiságtól, a nemzeti büszkeségtől 
dagadozó keblű „nép“ körében, mint például a 
22 című lapnak (is). Mert alighanem az is igaz 
— amint azt a hírhedt lap is állítja —, hogy 
ti. a kultúra itt és most, ha lehetséges ez, még 
annyira sem létszükséglet, mint amennyire 
nem volt az a Kárpátok gyöngye idején s e m . . .

És akkor döbben meg az ember s borzad el, 
midőn tudomására jut, hogy egy, magát ki
mondottan „kulturálisnak“ tituláló szövetsége 
országos konferenciáján, a XX. század végének: 
Európájában azt kéri, követeli a Hatalomtól, 
hogy romboltasson le bizonyos emlékműveket, 
müemlék-épületeket stb. — csupáncsak azért, 
mert azok egy más nemzetiség, egy másfajta 
kultúra alkotásai. És ebben az esetben sem 
vigasz, hogy azt nézzük, ki mondja, kéri, kö
veteli, s ne azt, hogy mit követel, akar! Mert 
bizony ez a „kulturális“ szervezet is nagyon 
jól és pontosan tudja, hogy miért éppen most 
és miért éppen ezt (is) követeli — a „nép szent 
és parancsszerű óhaját, felháborodását“ stb. tol
mácsolván, úgym ond. . .

Pillanatnyilag tehát volna: egyrészt a nyílt 
úszitás a kultúra és annak jeles művelői, al
kotói ellen a szélsőségesek részéről; másrészt 
van a hatalom ideges irtózása, viszolygása az 
értelmiségiektől, a kultúrától, s az ebből (is) 
fakadó nemtörődömsége, illetve szűkmarkúsá
ga; s mint igazoló háttér-tényező: a nép, úgy
mond, kulturális telítettsége.

Bizony, soha pompásabb összejátszása a kö
rülményeknek és „tényeknek“ ahhoz, hogy hol
nap, holnapután szobrokat, műemléképületeket, 
templomokat stb. döntsünk, romboljunk le (s 
most már nem az ún. szisztematizálás ürü
gyén), és könyveket is égessünk a város pia
cán. s az esetleges (bekövetkezhető „kiharcol
ható“) boszorkányperek után akár szerzőket 
is ..  . A „sajátos“ demokráciában ugyanis bizo
nyos lehetőségek korlátlanok. . .

Kolozsvár, 1991. július 25.

SZÖCS ISTVÁN

É l e i k o r  é s
j e l l e m s z é p s é g ?

Nem igaz, írja Olvasó, hogy 
a konvhaszagú gyakorlatias
ság érdekli az embereket; sőt, 
ugyancsak hiányolják, hogy a 
szellem  táplálására szakosí
tott orgánumok, például az 
irodalom és a jobbfajta saj
tó, mindenkor metafizikai 
megközelítések nélkül tárgyal
ják az élet alapvető m egje
lenési formáit, az öregséget, 
például, vagy a fiatalságot; 
az előbbit úgy, mintha mind
össze egészségügyi kérdés len
ne, izületi fájdalmak és fele- 
dékenység sajátos vegyüléke: 
az utóbbit, mintha ennek az 
állapotnak egyetlen ertelme 
önmagának a reklámozása 
volna, illetve a hagyományos 
zenekultúra lerombolása. Mert 
amikor öregségről írnak, a 
nyugdíjas rendelőintézetek ke
rülnek a középpontba, meg 
a foghiány, és a m ajszolás a 
sutban, vagy az önkiszolgáló 
vendéglőkben az ételmaradé

kok összhappolása a használt 
tángyérokról. A fiatalság
ról szólva meg csakis egyes 
öltözködési módok, és olyan 
hangversenyek, amelyek ököl
vívó mérkőzések és iskolai 
lyukasórák hangulatát egye
sítik villanyossági szaküzletek 
reklámjaival.

Hol vannak ma — iroda
lomban, művészetben — az 
öregség kapcsán olyan fogal
mak, mint például m éltóság  és 
bölcsesség? Illetve ezen embe
ri tulajdonságok ábrázolása, 
méltatása és példaképül való 
kitűzése? Manapság egy olyan 
költői meglátáson mint pél
dául a Walt Whitmané, aki 
szerint szépek a fiatal nők, 
de szebbek az öregebbek, csak 
vigyorognak; mondván, hogy 
könnyű volt Whitmannak, mi
vel ö inkább csak férfiakkal 
szerelmeskedett. Ha pedig 
valaki a fiatalságtól ilyen vo
násokat várna el, hogy hősies

ség, önfeláldozás, rom antika. 
akkor az a válasz, hogy 
megint ágyútölteléket akarnak
csinálni a fiatalokból?

Ezernyi ellenpéldával lehet
ne felelni, hogy a dolgok nem
csak így állanak, de éppen az 
a jellegzetes, hogy az ellen
példák nem vevődnek észre, 
belevesznek egy olyan palet
tába, ahol más színek az ural
kodók. Am ami igaz, az igaz; 
én is kénytelen vagyok igazat 
adni azoknak az olvasóknak, 
akik mindég felháborodnak, 
ha azt találják a hírekben, 
hogy itt vagy ott katonák, 
terroristák, bombavető repü
lőgépek vagy röppentyűk nők, 
gyerm ekek és öregek életét 
oltották ki; mintha férfiak  
életét kioltani teljesen termé
szetes volna?

Nem kevésbé dühítő, ami
kor az önfeláldozást — a fia
taloktól várják el! Tőlük, akik 
még annyit élhetnének és 
annyi mindent tehetnének 
magukért és a világért, de 
azoktól az öregektől, akiknek 
már úgyis lejárt, akiknek 
már nincs sok vesztenivaló
juk, azoktól beérik azzal, ha 
mammognak a szenvedésről. 
A rohamcsapatok tagjai, csak- 
úgy, mint a vértanúk, az 
aprószentek, a tízezer szüzek, 
az önmagukat benzinnel leön
tök és tiltakozásul fáklyául 
elégők inkább kerülnek ki 
egyetemi hallgatók, mint e

gyetemi dékánok és rektorok 
közül; pedig — az utóbbiak 
foglalkoztak többet etikával, 
példamutatással; és ők azok 
akik már semmi mást nem 
várhatnak az élettől, csak az 
érelmeszesedést késleltető sze
reket. Egyetlen esetet ism e
rek a történelemből, amikor a 
római szenátus testületileg 
maga ment rohamra egy bi
zonyos ügyért; de ki tudja, 
hogy amögött is mit tudná
nak kideríteni az oknyomozó 
történészek?

Olvasom valahol, hogy V an
nak bátor pilóták és vannak  
öreg pilóták, de öreg bátor 
piló ták nincsenek. (Pon Y 
Vairooh) Mindegy, hogyan 
értjük ezt: úgy-e. hogy a bá
tor pilóták nem szoktak meg
öregedni; avagy, hogy öreg 
pilótákból már nem lesz bá
tor pilóta? — egyremegy.

Egyesek meg is gyanúsítják 
az emberiséget; lehetséges, 
hogy a fiatalok bátorsága nem  
is bátorság, csak botorság? Az 
öregek bölcsessége pedig csak 
a sötétben, a sötétfelé botor
kálok óvatossága?

Azért talán — mégsem  
ilyen egyszerű a dolog?

Igaz, hogy bátorság (vagy 
valami hasonló) kell ahhoz, 
hogy az ember egy döntő 
pillanatban meg tudjon, meg 
merjen halni. De ugyanúgy 
bátorság, vagy valami hason
ló kell ahhoz is, hogy az em

ber — merjen é l n i . . .  Nem  
egy-egy kivételes pillanatban, 
hanem éveken, vagy korsza
kokon át. Hányszor érzi úgy 
az ember, mennyivel egysze
rűbb, kényelmesebb, kelle
mesebb volna — nem élni. És 
mégis, meri kivárni a szemé
lyes halálánál rosszabbat is 
hozható jövőt. Annyira el kell 
ezen gondolkoznunk, hogy 
egyszerre csak ránktör a felis
merés: a bátorság nem a ha
lálfélelem  legyőzése. A gyá
vaság nem a haláltól való 
rettegés — ezek, úgy látszik, 
teljesen !«ülön dolgok.

A bátor az, aki elsősorban 
nem a halálra, hanem a harc
ra kész; bátor az, aki vállal
ja a küzdelmet, sőt még a 
győzelem kockázatát is.

Vannak emberek, akik azért 
nem képesek győzni, mert 
nem tudják elképzelni: meg
felelnének-e a győztes helyze
tében? Nincsen arra program
juk; s ezért szívesebben fo
gadják el a vereséget. Ez utó
lag mindég sokkal kiadósabb 
alkalmat ad a filozofálásra 
A győztes filozofáló szervei 
pedig visszafejlődnek. Nem az 
a bátor ember, aki úgy megy 
a harcba, hogy legfennebb 
majd meghalok! Hanem: leg
fennebb majd megöllek ben
neteket.

Amitől ugyanis az ember 
legjobban fél: az, hogy eset
leg gyilkossá kell válnia.

AsétQ
Csak az a kérdés: minden 
ember — ember-e?

Karinthy Frigyes állítólag a 
nagyerejü Krúdy Gyulának 
kötötte eredetileg a lelkére 
(később le is írta) ezt az 
életbe vágó tanácsot: M ilyen  
sötét, elhagyatott környék! N e  
járj arra egyedül, m ert még  
leütsz valakit!

A  gyáva  szó eredeti jelen
tése nyelvünkben, amint ezt 
a népnyelvből még ma is sok
szor ki lehet hámozni, az, 
hogy gyenge . . .  e rő tlen ,. . .  
képtelen. Lehet, hogy az öreg
ember nem is gyáva, illetve, 
nem hiányzik belőle a bátor
ság; csak tisztában van vele, 
hogy nincs esélye a győzelem
re, a sikerre? . . .  Lehet. Mi
ért ne lehetne. Ámde . . .

Azért akármennyire körül
ményes meghatározni a bá
torság ellentétét, az mindég 
egyszeriben nyilvánvaló, ami
kor valóban bátorság esete 
áll fenn. S azért le kellene 
végül is szokni arról, hogy fi
lozofáljunk a bátorságról. Ha 
valaki szembetalálkozik a bá
torsággal, hát legalább tisz
telje; és ne kezdje azzal, — 
„hát hogyis mondjam csak?“

Keszeg Vilmos: Egy kortárs mítosz értékintegráló erese
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A sorozat előző folytatásában nagyjából ké t igen tág 

értelm iségi kategória '89 u tán i szerepváltását, „átiga
zolási“ k ísérleteit, helykeresését próbáltuk közelítget- 
n i; no meg ezek egyikén belül, az újságíró-társadalom  
m agáratalá lását —  m indezt az új hatalom  vonzása-ta- 
szítása m eghatározta „viszonyoknak“ megfelelően. És 
az t is láttuk , szám vetésre, m últ-m egvallásra sok ha j
landóságot egyik „szféra“ sem m utatott.

Nos, ugyanígy tovább lehetne követni e m etam or
fózisokat, számos m ás csoportra lebontva az értelm i
séget, e nagyon is am orf társadalm i réteget, esetleg 
ugyancsak foglalkozási ágak s az ezeknek megfelelő 
intézm énykötel'ékek szerint. Ám itt, az alább követ
kezőkben, igyekszünk keskenyebbre venni a pászmát, 
hogy ezzel a m agunk legközvetlenebb gondjaihoz is 
elérkezzünk.

Lássuk tehá t a honi irodalm i s részben m űvészeti 
é le te t (ebből is elsősorban az ún. rom ániai m agyart) 
s az ennek megfelelő „intézm ényes keretek“ (irodalmi, 
m űvelődési folyóiratok, kiadók, színházak stb.) háza 
tá já t — m ely régióban a váltás, az „átállás“ a h írla
pokénál sokkal bonyolultabbnak látszik. Elsősorban 
„társadalm i nyilvánosság“-jellegük másmilyensége, va
lam int „m egörökölt“ helyzetük különbözősége m iatt. 
H iszen míg a korszakváltást megelőző évtizedben — 
m int m ár em líte ttük  — a napi sajtó t szinte teljes 
m értékben pártpolitika-eszközzé alázta a dik tatúra, 
addig ez a „folyam at“ az irodalm i-m űvészeti életben 
az „utolsó p illanatig“ sem m ent végbe m aradéktala
nul. (Ami nyilván nem  a hírlapíró  „gyarlóságán“ m ú-

M entség m indenekelőtt az alkotás. S ha a m űvet 
ráadásul m aradandónak fogadja el s ítéli a  múló idő: 
betonm entség. Szilágyi Domokos poémái, Sütő András 
hetvenes évekbeli drám aciklusa, Szabó G yula tö rténe
ti tudósítás-folyam a (hogy itt  csak a m onum entálisabb 
vállalkozások közül ragadjunk ki néhányat — anélkül, 
hogy valam iféle névsorolvasásba kezdenénk) — nos, 
ezek m ind az e lm últ 45 esztendő aílatt íródtak; m ond
hatná egyébként olyan valaki is, aki netán  magát a 
m ostoha korszakot akarná m entegetni. [Igaz, ebből a 
m ásfél em beröltőnyi időből mindössze fél em beröl- 
tőnyi vo lt az a „szakasz“, m ely a la tt a  valóban jelen
tős m űvek zömmel tere t ny itha ttak  m aguknak; m ert
hogy ennek az irodalm i-m űvészeti érték-m egáradás- 
nak a sodrása tova két évtizeddel a m ásodik világhá
ború (vagyis az előző rendszerváltás) u tán  le tt szám ot
tevőbb, hogy m ajd a hetvenes-nyolcvanas évek fordu
lójától, a d ik ta tú ra  teljes elzordulásának évtizedében 
ú jra  beálljon az érték-árapály.] Jellem ző továbbá, hogy 
ebben a  korszakban m ára időtállónak látszó alkotás 
m inden m űvészeti ágban született: zenem ű csakúgy, 
m int festm ény vagy szobor, de erre  az időszakra esett 
a legem lékezetesebb drám abem utatók jó része is.

Ám, hogy a szépirodalom nál m aradjunk: igen, le
het, az igazán jelentős vers, novella, drám a, esszé, re 
gény, mely, úgymond, korát túlélheti, el fog m ajd fé r
ni 20— 30 fokosabb kötetben; ez azonban csak látszó
lag (m indenekelőtt á  négy és fél évtized összterm é
séhez képest) kevés. Ahhoz képest, hogy e negyvenöt 
esztendő a la tt kiadóinknál bizonyára m egjelent m in t
egy 1500—2000 verskötet, esszé-, novella- és drám a
gyűjtem ény meg regény; sőt folyóirataink is kollek
cióikba kötöttek (am int utánaszám oltunk) kb. 500 kö
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lő tt; avagy a m ásik régióban a folyóiratszerkesztő, 
színházi rendező stb., pártirány ítást kijátszó „dörzsölt
ségének“ volt köszönhető.) M ásrészt (erre is u ta ltunk  
m ár), am ennyiben az alkotó értelm iség „m egnyilatko
zásai“ felé irányuló  közérdeklődést tek in tenénk a leg
főbb jónak, úgy az irodalom, a színház stb. az íro tt és 
beszélt napi sajtóval szemben ’89 decem bere u tán  
hátrányos helyzetbe került. M indezek a „másságok“ a1 
szám vetés-ügyek m ikéntjeit, hogyanjait is m eghatá
rozzák. Amíg egy feltétlen  engedelmességre kötelezeti- 
kényszeríte tt testü le t fölött nincs mód pálcát törni, 
addig, ahol tenyérny i „ já ték té r“ is m egm aradt, ott 
m indig vissza lehet kérdezni: a szemernyi, a m ara
dék lehetőséggel — ameddig az létezett — éltünk-e, s 
hogyan? Az előző esetben ez csupán olyanform án te
vődhet fel: m iért ragaszkodtál a foglalkozásodhoz azu
tán  is, m iu tán  gúzsba kötve kelle tt járnod a csűrdön- 
gölőt; míg például egy könyvkiadó vagy szépirodalmi 
fo lyóirat esetében a kérdés úgy is elhangzódhat: az a 
m egalkuvás-ár, am it fizettél, arányba állítható-é azzal 
az értékkel, m elynek „átm entését“ m egkísérelted. A 
hírlapírás-szerklesztés a m aga naponta egyszer-adott 
vo ltában  valahogy m inden körülm ények között azo
nos önm agával, m íg a m ásik „szféra“ (még a legzor
dabb pártcenzúra körülm ényei között is), m iután le
ró tta  a szezonnak megfelelő vezércikk-kvótát, kihozta  
tisztelgő kötetét a dinasztia születésnapjaira, összege- 
reb lyé lt pár tucat ún. hazafias verset — a fennm ara
dó akár százszor átv ilágíto tt kéziratállagból még m in
dig kikeverhet a szerkesztőségi tördelőasztalon vala
m iféle m aradék m űveltség-üzenetet. Hisz hetente, ha
vonta (végig az egész korszak ideje alatt) jelentős szá
m ú kortárs író és m űvész folyam atosan épülgető élet
m űvéből „ idegeníthetett“ ki novellát, festm ényt, v e r 
set, grafikát stb. s illeszthetett új „szövegkörnyezet
be“ (az ún. laptestben vagy például egy kiállítási te 
rem  falain) — bárm ennyire nyomasztó a végén rango
sabb alkotások szám ára ez a bizonyos környezet . . .
KUFFEK VIZIT

Ha egy képzel&tbeli „kuf fér vizitet“ rendeznénk, s 
ezt, m ondjuk, nem  feltétlenül a rendszerváltás pilla
n a tá ra  időzítenénk, a rom ániai m agyar alkotóművészek 
szám ára, de akár az anyanyelvi kultúrához kapcsolódó 
előadóm űvészek szám ára is, igen jelentős m entség-fo- 
gózkodók kínálkoznának. Ezek m egannyi „egyéni“ 
esetben szinte látványosak — miközben talán éppen 
ennek a rom ániai m agyar értelm iségi csoportnak len
ne legnehezebb elszámolni m últbeli megalkuvásaival.

Tornay Endre: Elő alak

te tny i (á 350 oldal) csak szépirodalmi közlést (bár en
nek később nagy része ugyancsak a könyvkiadás ga
ratjába  öntődött).

ÉRTÉKRENDVÁLTÁSOK

Tehát ehhez a töm éntelen m ennyiséghez m érten  a 
bő egy százalék valóban elenyészőnek tűnhet — csak
hogy i t t  nem  m értékegység sem a tonna, sem a rőf. 
(Jóllehet annak a kilencvenkilenc százaléknak m asszív 
hányada talán m ár m egjelenésekor sem é rt többet, 
m int am ennyit a papírbegyüjtő  m érlegén nyom ott vol
na — s ezen m it sem változtat, hogy ezekről a köny
vekről „a m aguk korában“ sok kolum nás m éltatások 
íródtak, iratódtak, s persze érettségi dolgozatok . . . )  
Hanem itt inkább arról van szó, hogy ennek a „cse
kély“ két tucatnyi könyvnek is talán  csupán néhány 
darabja (a maga idejében?) értékrendet rúgo tt félre  
(ha ugyan a pro letkultnak  volt volna olyan) — de 
m indenképpen értékrendet honosított (részint azzal, 
hogy helyezett vissza a jogaiba), m elyet az elkövetke
zőkben sem valószínű, hogy félresöpörne az idő. E 
m egújhodásnak köszönhetően a hetvenes évekre az öt
venes évek irodalm ának nagy része önm aga paródiája
kén t ha to tt; de még azzal a hányaddal sincs m it kez
deni, melyből „stilárisan“ nem űzött csúfot az idő, 
m erthogy a való élethez, a kor em beréhez (melyről 
oly sokat papolt), ez is a szoc-reál rózsaszín-kormos 
üvegén át „viszonyult“, s így m ára kortörténeti do
kum entum ként sem vehető számba* — esetleg alkotás
lélektani kórkép dokum entum aként. [Erről az idestova 
jó huszonöt évvel ezelőtt végbem ent előző „váltásról“ 
— mely végül is hosszú éveken át tartó  folyam at e re d 
m ényeként teljesedett ki — tévedés volna azt hinni, 
hogy aki az ötvenes évek irodalm ában jeleskedett, az 
most duzzogva a sarokba húzódott, m ajd m indent fél
resöpörve fölviharzottak ifjú  titánok, akik hozták új 
időknek új dalait. Mindez korántsem  így történ t, még 
akkor sem, ha a Forrás első nemzedéke egyébként a 
közvetlenül megelőző években indu lt és frissebb, é r
zékenyebb életérzést, esztétikai krédót hozott — a leg- 
bám uíatosabb (e sorok írója szám ára legalábbis) a 
negyvenes évek végén indult meg a náluknál is jóval 
korosabb pályatársak (néhol m ár-m ár szaltószerű) meg
újhodás-kísérlete volt.] Nyilván ez a hatvanas évek
ben nálunk (is) elkövetkezett irodalm i-m űvészeti é r 
tékrendváltás összefügött számos politikai oldódás
m ozzanattal meg szellemi nyitáskísérlettel, sőt K elet- 
Európa felé ekkortá jt elgyűrűző nyugati eszm eáram lat
hatással — ám mindez aligha érvényesülhetett volna, 
ha ennek a mi viszontagságos sorsú m ikrokultúránk- 
nak nincsenek akkor  a megújhodáshoz saját e rő tarta
lékai. (Szinte fölfoghatatlan, hogy honnan — m ár ak
kor is.) (Sajnos ezt a szellemi v ita litás- és tehetségm eg- 
áradás-készséget m ára viszont m ár nem érzékeljük — 
legalábbis azt, hogy feszítene — , m ikor talán  egy újabb 
értékrendváltásnak kéne elkövetkeznie.) B ár m ostaná
ban — fán túl sokat is töprengvén ezen — egyre in 
kább olyan felism erés kísért, hogy politikai rendszer- 
váltások korántsem  járnak  együtt szellemiek feltétlen 
m egújhodásával is. Ez utóbbiak bizonyára afféle ár- 
nvékhullám -m ozgásként inkább eszm erendszerek egy- 
m ást-váltását kísérik. M árpedig az az eszmerendszer, 
m elyen a közelm últban megingott, m ajd összeomlótt 
d iktatórikus pártá llam -struk túrák  épültek, három  évti
zeddel ezelőtt csődállapotba korhadt (1956 után?; vagy 
ta lán  m ár 1953 táján  elkezdődött a  bomlás?); kétség
telen, 1968 u tán  „a létező szocializmus“ m ár csak po
litikai rendszerként, katonai töm bként konszolidálód
hato tt — sajnos ekkor még m indig újabb két évtized
re. Tehát azokat a harm inc évvel ezelőtti eszm erend
szer-bom lás szim ptóm ákat rezegte volna el felénk is az 
az akkori kor, hogy aztán tájainkon is szellemi bék
lyók oldódjanak? A z  értékrend-váltás, m elyről i tt  szól
tunk, am a kronológiákat m indenesetre követi. Tehát 
a •. . rend  m ár az akkori váltás óta érvényes lenne, 
m ost csupán ú jabb  érték  . .  . kerestetnék, m ely az 
„ado ttat“ kiteljesíthetné valam errefelé? (De ezekről tn-
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Ián m ajd később, egészen más vétetésű töprengések
ben.)

A MENTSÉG ÁRA?
. . .  H anem  lép jünk  vissza azon előbbi állításhoz 

(feltételezéshez?), m ely szerint a jelentős mű a hazai 
m agyar alkotó értelm iségi számára „mentség“ le h e t . . .  
Ámde — ha ez valóban így van — ettől csak még k í
nosabb a m últbéli gyarlóságainkra való visszakérde
zés. Vagyis: ha ennek a m egsanyargatott etnikum nak 
az írói, művészei képesek voltak valódi értéket terem 
ten i (mely tehetség stb. megléte esetén és m ellett is 
m orális „ ta rtá s t“ feltételez), hogyan vállalhatta e ku l
tú ra  mégis a „nyom orító hatalm akkal“ való m inden
napos érintkezést; nom enklatúra-kegyek keresését, 
vagy akárha ezek elfogadását is csupán? [Persze itt 
bárki azt m ondhatná: X szerző, Y pályatárs nem al
kudott. csupán Z és N te je lt le nekik — tehát ne á l
talánosítsunk. Nyilván így igaz. Csakhogy — bárm ily  
furcsa — éppen ezért beszélünk kultúráról — tehá t 
általánosítunk. M ert ha néhány írónak, művésznek s i 
kerü lt is saját „kívülállást“ biztosítania, alkudott a 
m űért (az ún. kívülálló m űvéért is) a kiadói lektor, a 
folyóiratszerkesztő, a színházigazgató, a tárlatrendező. 

.Egyszóval a ku ltú rának  a maga „evidenciáiért“, ezek 
érvényesítéséért állandóan a hatalomm al kellett érint
keznie. (Hogy ebben a m inikitérőben mégis m iért a 
kultúrát, ezt az agyonnyúzott gyűjtőfogaim at rongyol- 
juk  tovább — nos tán éppen, mórt egyébre m ár nem 
való; annyira „sokoldalúan“ tömődött jelentésekkel, 
hogy m aholnap úgyis kihasad s végleg összehuttyan, 
am int kiviszi belőle a fűrészport a h u z a t ...) ]

. . .  Tehát: annak, hogy ma azt az akár csekély szá
m ú igazán jelentős m űvet is tovább örökíthető é rték 
ként szám bavehessük, annak  ez a megalázó, fogcsikor- 
gatva-bólogató kényszerűség volt a feltétele? A válasz 
sajnos egyértelm ű: igen. Még ha ez amúgy ifjúsági 
kalandfilm -képletbe lenne is behelyettesíthető: ahol a 
m aréknyi igazgyöngyöt (remek versciklusok?) csak ju 
ta- s tengerifű-bálák (deszkriptív-eredm énvriportok, 
ü resjára tú  vallomásosdi) alá rejtve  kellett „szállítani“, 
hogy végül a kevéske rakom ányt még ezek utón is 
csak tengeri rablókkal, kalózokkal egyezkedve-osztoz- 
kodva lehessen „haza“-m enteni? Valahogy így. Persze, 
ha egy kérdésre a válasz nem „kielégítő“ — m árpedig 
a m orális ügyekben sorra kerülő elszámolások esetén 
soha sincs egyetlen  m agyarázat, sőt a számos sem lesz 
m aradéktalanul „m egnyugtató“ — a kérdések csak to 
vább gyarapodnak, szinte tenyésznek a kifáslizott se
beken. Például: szabad volt szellemi javacskák áram ol
ta tását hoci-nesze ügyletekkel intézni? És: m egérte? 
Vagy: egyáltalán lehetséges ilyen összetevőkkel (téte
lekkel?) szám vetést elkezdeni? Hiszen (bármily szten- 
torin  hangzanék:) az alkotás méltósága és a kufár- 
ügyeskedés igencsak különböző minőségű dolgok — ha 
mégoly egyaránt „em bertől valók“ le tt légyenek is. 
Na de egyenlegbe egvmáshoz kénvszergetni őket — 
nem valam iféle isienkísértés még ez is? . .  .

ÉP ÉSSZEL?
M ásrészt: „ép ésszel“ vállalható volt az, hogy Ste

fan Gheorghiun idom ított, bornírt agyaknak m agyaráz
zuk az irodalom m indennapos bizonyítványát? Azt pél
dául, hogy Köntös Szabó Zoltán a Kár volt sirni Je
ruzsálem ben  című kisregénye Iskárióti Júdásnak m eg
form álásakor nem Ceauseseu elv társra gondolt? (Holott 
rá, de annyi baj legyen . .  .)

Nos, ha m ár m egtörtént „esetet“ is emlékezetünkbe 
idéztünk, talán nem volna érdektelen, ha az alább kö
vetkezőkben m indenestől aprópénzre váltanánk a „té
m át“, és keresetlenül leírogatnánk mindazt, ami cen
zúráról, pártirányításró l eszünkbe jut. A velük való 
érintkezés „gyakorlatát“, akár a „technikáig“ menően 
. .  . Ugyanis túl sokat em legettük az elm últ másfél esz
tendőben (mi is; és „sajtószerte“ mindenki) ezt a ré
met, m um ust — ahhoz, hogy m aholnap egyfajta misz-
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