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'Miért nem vagy itt, Maarten
— Miért nem vagy itt, Maarten? Nagyon hi_ 

ányzol! Ha velem  lennél, sokkal boldogabb 
lennék az új lakásban. Együtt örülnénk, hogy 
végre megint saját otthonunk van. Milyen más 
lett volna veled ma este a lakásavató is!

Yvonne mosogatott. Az alumínium serpe
nyőt sokáig súrolta, mert odaégett a sült 
uborka.

—• Maarten, mért nem vagy itt? Fáj a hi
ányod! A gyerekek miatt is. Mennyivel jobb 
lenne nekik, ha lenne apjuk.

A gyerekek már aludtak, csak Eduard, a 
legnagyobb nem. A tévé előtt ült. Egy box- 
meccset közvetítettek. A jó műsornak is örült, 
meg az új lakásnak is.

A saját tévénket nézhetem! Arra az adóra 
kapcsolok, am elyikre akarok! Ez a lakás a 
miénk, csak a miénk. Milyen boldogan ült 
apa ma este az asztalfőn. De jó itt lakni!

Yvonne engedett egy kis forró vizet a mo
sogat óvizhez. A csobogás egybemosódott a té
vé hangjával. Jólesöen hallgatta, otthonosnak 
érezte ezt a zajt.

— Eduard tévét néz, a saját szobánkban. 
Örül a srác, hogy van otthonunk. Látod, 
Maarten, most már mindenünk megvan. Már 
csak te hiányzol!

Végétért az első box-meccs. A szünetben kis- 
film  ment. Eduard nézte is, nem is. Remélte, 
hogy hamarosan kezdődik a következő meccs.

— A bíró hasonlított apára — gondolta. — 
Lehet, hogy azért, mert egyformán van le 
vágva a hajuk. Apa ma volt borbélynál. Mint
ha az új lakás tiszteletére nyiratkozott volna 
meg.

Eduardnak nem tetszett a kisfilm. Valami 
trükkös film  volt, Eduard nem nagyon értet
te. És nem is szerette az ilyen találós-kérdés-
film eket.

Egy boxkesztyű-varrodában játszódott a 
film. Először egy félig kész kesztyűt mutat
tak, azt ráhúzták egy faökölre, és elkezdték 
varrni. A következő pillanatban lecsapott az 
ököl, mert azok a filmkockák már a szorító- 
ban játszódtak, és a kesztyű egy bokszolón 
volt. Egy másik bokszoló összeesett. Valaki le
húzta a boxkesztyűt, még mindig ugyanazt 
a kesztyűt! a faökölről, és elvarrta a szálat, 
mert már megint a varroda lett, észrevétlenül, 
a színhely.

— Itt valaki hülye — dühöngött Eduard. — 
Vagy a rendező, vagy én.

A kisfilm folytatódott. Eduard sohasem tud
ta, hogy a következő percben mi derül ki: a 
bokszoló keze van a kesztyűben, vagy a fa- 
ököl. Idegesítette ez a bizonytalanság. Dühö
sen csapott a fotel sötétbarna karfájára a sa
ját, biztosan emberi öklével:

— Az ilyen hülye film ek előtt figyelmeztet
ni kellene a nézőket, hogy csak azoknak való, 
akik szeretik a hülye filmeket!

— Kedves nézőink! A bemutatott reklám
film ben Jan Kostert, négyszeres bajnok ököl
vívónkat látták, aki a múlt héten tragikus kö
rülmények között elhunyt. A film et Jan Koster 
sikeres pályája iránti tisztelgésünk jeléül ve
títettük le. Most pedig folytatjuk közvetíté
sünket az amszterdami stadionból.

— Na, végre — gondolta Eduard. — Micso
da érthetetlen film  volt! Aki játszani akar. 
menjen ki a játszótérre, ne az ártatlan nézők
kel szórakozzon.

Jan Kostert ő is sajnálta, szerette a meccseit. 
Emlékezett néhány fölényes győzelmére.

— Jó ökölvívó volt a srác, igazán kár érte! 
— gondolta.

Aztán az egyenes adásra figyelt.
Yvonne a tányérokat mosogatta. Hatot még 

otthonról hozott magával, mikor elindultak  
Európába. Hármat a nagynénjétől kapott. Né
gyet a katolikus egyházból, amikor a temp
lommal szemközti penzióban laktak. A tányé
rok visszavezették gondolatait a múltba.

— Nehéz volt a kezdet! Megszenvedtünk 
ezért a lakásért! Maarten, miért nem álltái 
mellettem a nehéz időkben? Miért hagytál el 
minket? Ha ott lettél volna, nem engedted vol
na, hogy a nagynéném egy héttel a megérke
zésünk után felköltöztessen bennünket a pad
lásszobába. Sőt, valószínűleg egyáltalán nem  
maradtunk volna nála, mert kiderült, hogy 
a lakása kábítószer-elosztóhely. De te pont ak
kortól nem voltál már velünk, s az első hó
napokban nem tudtam jobbat kitalálni: ott 
maradtunk nála. ö  volt az egyetlen ismerő
söm Hollandiában. A rotterdami nagynénikém! 
Mennyire bíztam a segítségében. Azt rem él
tem, hogy ö lesz a támaszunk a kezdeti ne
hézségekben De mi volt nála! Amikor délu
tánonként hazamentünk az idegenrendörségről, 
ahol rendszeresen le kellett jelentkeznünk, 
meg a munkaközvetítőből, szociális osztály
ról : földön heverő sötét alakokon kellett át
lépkednünk. hogy eljussunk a padlásszobába 
vezető lépcsőhöz.

Eduard lehalkította egy kicsit a tévét. A 
konyhából behallatszott a vízcsobogás. Eduard 
örült ennek az otthonos háttérzajnak.

— Anya mosogat. Jó hallgatni. És finom  
vacsorát főzött. Már rég nem volt mosogató
ja. nem volt konyhája. Végre révbe jutot
tunk! Szörnyű volt eddig. Márciusban jöttünk 
át Európába, és már december van. Először 
minden olyan rossz volt. Az a nyomor padlás
szoba. Apa m indig beverte a fejét a mennye
zetbe. S nem voltak rendes bútorok. Ládákon 
ültünk, ládát használtunk asztalnak.

Yvonne a tepsit mosogatta, a rásült csirke- 
bőr-darabokat kapargatta, súrolta. És em lé
kezett:

— Ahogy közeledett a nyár, egyre nagyobb 
lett a forgalom a nagynéni lakásában. Egyre 
elviselhetetlenebb lett a helyzet. De akkor, sze
rencsére, beköltözhettünk egy tanácsi penzió
ba. Pedig még m eg sem kaptuk a hollandiai 
letelepedési engedélyt. A penzióban szép, nagy 
szobánk volt. Jobban szerettünk ott lakni, 
mint a padlásszobában, de nehéz volt alkal
mazkodni az európai szokásokhoz. És állandó 
feszültségben éltünk, lesz-e valaha saját la
kásunk. Hosszú hónapokig kellett várnunk. S 
egyre fogyott a pénzünk, a paramaribo-i há
zunk ára. Mert a távolléted is pénzbe került, 
Maarten. S a szociális segély nem valam i nagy 
összeg ..  . Maarten, úgy fáj, hogy elhagytál 
bennünket!

— A penzióban jobb volt, mint az anya

nagynéniénél — emlékezett vissza Eduard a 
második helyre, ahol Hollandiában laktak. — 
De ott találkoztunk először az európai szoká
sokkal, életmóddal. Idegen volt minden. Sze
rencsére ott laktak Chantalék is a gyerekeik
kel, úgyhogy nem mi voltunk az egyetlen né
ger család. De eleinte nagyon nehéz volt kö
zelről érezni a kimért holland kedvességet. 
Es naponta csak háromszor szoktak enni. Ét
kezés után visszateszik a kenyeret a szekrény
be, összehajtogatják az abroszt. Ha ezt ott
hon elmesélném a srácoknak, hogy nevetné
nek! Chantal azon szokott viccelődni, hogy 
biztos arra is van szabály, hogy a házastár
sak melyik napokon alszanak együtt. Azt is 
órarend szerint csinálják. A penzió szép nagy 
épület volt, széles folyosókkal. Mindig rend 
volt mindenhol. Túl nagy rend. Mint egy ki
rakatban. A kertben szép zöld fű nőtt, de nem  
voltak pálmafák, nem voltak illatos, nagy, 
trópusi orchideák. Az utak kaviccsal voltak fel
szórva. Apa szeretett játszani Chantal kisgye
rekeivel. Néha táncraperdült velük, előfor
dult, hogy összerugdosták a kavicsokat. Olyan
kor azonnal megjelent, valaki egy gereblyével.

Yvonne a nagy rizsesfazekat mosogatta. 
Szerette a főtt rizs illatát, mélyen beleszagolt 
a fazékba.

— A penzióban az volt a jó — gondolta —, 
hogy ott lakiak Chantalék is. Szép fiatalasz- 
szony lett Chantalból. Milyen vékony kislány 
volt, mikor a tanítványom volt Paramaribo- 
ban. Most királynői termete van, és csörögnek 
rajta az ékszerek. S van férje! Nekem nincs. 
Mennyivel jobb lett volna minden, ha ott let
tél volna a penzióban, Maarten!

— A Chantal férje nem valami dolgos em
ber — emlékezett tovább Yvonne. — Nem 
nagy igyekezettel keresett munkát. Te biztos 
nem nyugodtál volna addig, Maarten, amíg va
lamilyen állást nem találsz. De te már nem  
voltál velünk, s így én próbáltam munkát ke
resni. Sikertelenül. Egyszer megígérte egy sült- 
krumpli-árus, hogy mehetek hozzá krumplit 
sütni. De aztán egy fiatal kislányt vett föl. 
Egyszer meg telefonon hívott föl egy nő, ház
tartási alkalmazottat keresett. Mikor meg
mondtam, hogy jó, elvállalom, meghallotta a 
kiejtésemből, hogy hollandiai születésű va
gyok. Először körülírva kérdezte, hogy ugye 
nem holland az anyanyelvem. De, válaszol
tam, holland. Akkor rákérdezett, hogy honnan 
jöttem. Naccsága kérem, én szürinám va
gyok, feleltem. Azt válaszolta, hogy sajnálja, 
de ő a holland nevem alapján választott ki 
a munkaközvetítőben, s hogy ne értsem félre, 
de ö kifejezetten holland bejárónőt akar föl
venni. Jón ap ot!... Az én hibám, hogy Kroes- 
nak hívnak? Tehetek én róla, hogy Surinam- 
ban sok családnak holland neve van? Ók. a 
gyarmatosítók adtak nekünk holland neveket! 
S ha fekete vagyok, akkor már nem is vár
ható el tőlem, hogy tisztán tudok tartani egy 
lakást? El voltam keseredve, hogy még taka
rítónőnek sem vesznek fel, pedig az tipikus 
néger munka De ennek a nőnek más volt a 
véleménye. Ahol meg színesbőrűeket is alkal
maznak, ott nyilván túl sok a jelentkező.

Eduard az apja sajátságos evési szokásain 
meditált.

— Hogy csodálkoztak a penzióban, mikor 
látták, hogy apa mindenhez kenyeret eszik. A 
rizshez, a krumplihoz, a makarónihoz is. Ezek 
a tenyérnyi kis kenyérszeletek, amik itt van
nak Hollandiában, a lepényt pótolják apa szá
mára.

A mosogatóvíz egyre zavarosabb lett, Yvonne 
tett bele még egy kis mosogatószert. És to
vábbra is a férjére gondolt;

— Nagyon szeretném, ha velünk lennél, 
Maarten. De nem vagy itt. Nem izgultál ve
lem, hogy mikor kapjuk már meg a letele
pedési engedélyt. Nem örültél velünk, ami
kor megjött, s így végre beadhattuk a lakás
kérvényt. Nem segítettél kiválasztani a lakást. 
Nem volt kivel megbeszélnem, hogy hogyan 
rendezzük be. hogy minden, ami fontos, meg
legyen. s mégse kerüljön sok pénzbe. Most 
sem örülsz velem, hogy találtam munkát. S 
nem is akármilyet, mert fix  állásom lesz. és 
jó fizetést fogok kapni. Szerencse, hogy pont 
most kell egy új tanítónő a Surinam gyerekek 
rotterdami iskolájába. A második félévtől 
munkába is állhatok. És itt sokkal jobban 
megfizetik a tanítónőket, mint Surinamban. 
Nem mondod, hogv ez aztán remek állás. 
Maarten. Pedig a fizetésem nagy részét rád 
kell majd költenem. Inkább dolgozom érted, 
már nem lázadozom. Amikor egyszer elfogyott 
a türelmem, és cirkuszt csináltam, hogv gvere 
vissza, kitört köztünk a háború. Az minden
nél rosszabb volt. Most sem akarok belenyu
godni. hogv nem vagv itt. de már tudom, 
hogv nem tehetek semmit. Már csak magam
ban szólítgatlak. hogy gyere vissza közénk, S 
azt is megtanultam, hogv amikor itt va<*v, s 
arra készülsz, hogy a lehető legsürgősebben 
újra elmenj, akkor nagyon óvatosan kell bán
nom veled Elég egy hangosabb szó és dühbe 
gurulsz. Még akkor is. ha jókedvű, vagy vic
ces az a szó. És a hirtelen mozdulatok is na
pvon fel ingerelnek. Például ha túl gyorsan, 
zajjal húzom ki a táskám cipzárját, mikor a 
pénzt veszem ki neked.

A box-meees egvre izgalmasabbá vált. Edu
ardnak a sűrűn zánorozó ökölcsapásokról egy 
gyerekkori emléke juto‘t eszéb°:

— Epvszer apa megmentett, mikor a srácok 
meg akartak verni Már egészen odaszon’tot- 
tak a palánkhoz, és elkezdtek ütni. S akkor 
apa megielent az utcasarkon. A srácok azon
nal szétsprieceltek.. . Bezzeg itt, Hollandiá
ban, még palánk sincs. De nagyon jó az a tu
dat, hogy apa velünk van.

Yvonne lemosta a mosogatószivaccsal a gáz
tű zhelvt.

— Maarten, fáj a hiányod! És nagyon félek  
a jövőtől. Mi lesz, ha teljesen elfogv a ház 
ára? Ha egv cent sem marad már belőle? Hát 
nem érted, hogy ha az egész fizetésem rád fo
gom költeni, az sem lesz majd elég! És lak
bért is kell fizetnünk, meg ennünk is kell! 
Honnan lesz nénzünk? Lopni fogsz? Te, Maar
ten Kroes?! Mi lesz velünk? Maarten, gvere 
vissza, hogv n° kelljen rettegnünk a jövőtől!

Eduard pillantácá* elvonta a tévéről az ab
lak. A sötétben valami fényes, kicsi, eltünede_

ző dolgokat látott. Ijedten nézte, mj lehet az. 
Nem eső volt, mert ezek a kis fehérségek  
könnyedén lebegtek. Kiment a konyhába. A 
konyhaablakon át is látni lehetett a furcsa je
lenséget.

— Mi ez? — kérdezte döbbenten.
Yvonne kinézett, elkezdett nevetni.
— Hó, Eduard, hó!
Kinyitotta az ablakot, kinyújtotta a kezét.
Eduard kabátot vett, lerohant az utcára. De 

érdekes! Hát ilyen a hó! Könnyű, nedves, pu
ha. És hidegen csiklandoz.

— Csodálatos!
Yvonne folytatta a mosogatást, Maarten is 

abbahagyta a törölgetést. Kimentek az er
kélyre, az éjszakába. Yvonne boldogan nézte a 
hóesést, s Eduardot az utcán.

— Nézd, Maarten, hogy örül a srác a hó
nak! — mondta.

A férjére pillantott, s kiabálni szeretett 
volna:

— Maarten, hozzád beszélek! Ez a fehér, 
ami hull, ez hó. Hát nem gyönyörű? És nézd 
a fiad. A fiadat nézzed! Tizennyolc éves, és 
úgy játszik a hóval, mint egy gyerek. Istenem, 
milyen aranyos! Nézd, ide-oda lépeget, és né
zegeti a saját fekete lábnyomát a vékony hó
rétegben. Nézd, Maarten, és örülj, és nevess! 
Ne ezzel a szuper-feldobott-vagyok hangulatot 
kifejező nevetéssel, amit a kábítószer o k o z ...  
Hanem te magad, te, Maarten, aki v o ltá l. . .  A 
hó és Eduard látványa igazi öröm, éld át!

Meg akarta rázni mosolygó férjét, de tehe
tetlenül hanyatlott le a karja. n uszt

BAKOS FERENC

Hiánylista
Am ikor a j- i  Á rvaház utca átellenes ol
dalán lakó szomszédasszony — kinek fiá
val valam i tisztázatlan indítékból bará t
kozott, s aki egyszál m erészen nyíló slaf- 
rokban szeretett napozni a telkükkel 
szomszédos Tisztikaszinó felé — azt 
m ondta: „Aludj ma nálunk, légy az én 
kis testőröm !“. Ámde anyjának a felve
te t t  program ra adott válasza: „Van an
nak  elég testőre, fiacskám, odaát a Tisz
tikaszinóban . . . “
Am ikor a késő őszi didergős vasárnap 
délután  utazott vissza az M. városában 
lévő kollégiumba, s a tú lfű tö tt vonatfül
kében egy feketébe öltözött, amúgy kihí
vó mosolyú, közönséges arcú fiatal nő 
m ellett ta lá lt helyet; a gyér világítás jó
tékony hom ályában ö deákos testi ost
rom ba fogott, am it is a nő leleményesen 
nyíló ruha-résekkel üdvözölt. A fülke 
utasai cserélődtek, és az ú jak  szemében 
ők ketten  m ár „együtt u taz tak“. Ami még 
em lékezetes: kam aszunk leleményes, a 
„testi oltalom “ m ozzanatait sem nélkülö
ző vigasztalása a nő nagynénjének mai 
tem etése okán . . .  A végállomás mozdu
latlanságába akkum ulátor-lám pás kalauz 
ny ito tta  s csukta m áris vissza kettejükre 
az ajtót, m ondván: „Szerelvény összeál
lításig fél ó ra!“ Ámde, deákunk kimenő
je  lejáróban, hirtelen-érzelm es búcsút 
v e tt hevü lt arcú arájától1, aki szerint: 
„Még így, még csak így is jobb volt ve
led, m in t azzal az á lla tta l b á rm ik o r. . . “ 
Az esti szilencium alatt vektorokat szer
kesztett egy, a b-i lánynak — szívbéli 
levelező barátnéjának  — ír t  levele végé
re. Az origóból1 induló, egymással he
gyesszöget bezáró zöld és kék vektoro
kat rendre  elnevezte: „barátság“, „sze
xualitás“ — a piros eredm ényvonallal 
húzott eredőt pedig: „szerelem “ . . .

Am ikor húsz-egynehány év m últán 
elégedetten-m osolygó álomba szeretkez- 
te a b-i lányt, m ost m int kerek x  évszá
m ú feleségét (aki épp a m inapában mond
ta: „Meglásd, addig tanulm ányozod a 
tao-t, hogy x-edik születésnapom ra va
lam i keleti p ip it hozol a házam ba“), és 
azon m orfondírozott, elm enjen-e m ég a 
m ásik találkára (nem kellett volna hozzá 
villam osra szállnia, hiszen a second da
te*, történetesen épp a m inapában meg
ism ert, és m eghívására a születésnap elő- 
défelőttjén kis bőröndjével a házba top
panó „kínai p ip i“ a vacsora u tán i see 
you  morning!** búcsúzását, unszolására a 
see you later!***-re  változtatva, a szom
szédos — keletre néző — szobában várt 
rá, hallható forgolódásaiból ítélve még 
m indig éberen), és a döntés pillanatában 
összesűrűsödött élete — szabadjon ez 
egyszer azt írn i: karm ája — arra  vette 
rá, hogy a megvilágosodást m egint elo
dázva, gyáván, szeretőn, oltalmazón, egy 
lehelő-csókkal ébressze a ház asszonyát 
. . .  (A reggelben aztán a b-i vonatjához 
kísérte a kínai lányt, kinek ölében — 
hite  szerint — az IBUSZ-szal elérhetet
len ókori K ínába u tazhato tt volna.) 
Am ikor a tao bölcs ösvényéről letérő bal 
lábának trombózisából félig-m eddig gyó
gyultan  felvette kocsijába a tavaszra-zöl- 
dülő ú t m ellett „stoppoló“ ápolónőt, akinek 
parfőm jébe — kék Lim ara — és az é j
szakai szolgálatra m agára kapott kis köd- 
m önébe beleszerelm esedett egy az élet 
folytatásával kecsegtető éjféli órára, a- 
m ikor is a lány, az ő m egpendített mon
datára: „Vállalna utógondozást?“, bizal
mas tegezésre váltva azt válaszolta: „Még

m it nem! De ha kuplungozni m ár tudsz, 
elvihetsz egy k irá n d u lá s ra .. .“ Az ápo
lónő ott volt há t a telefonon megbeszélt 
stoppon, és ő, valami bevezető-féle lát— 
nivaló gyanánt egészen az isten háta  mö
götti Szenna tájházaihoz ragadta, ahol 
is — délidő lévén — csak ők, magányos 
kettesben voltak a látogatók, s m iután 
az idegenvezető asszonyság áh íta tta l meg
m u ta tta  a kazettás festésű templombelsőt, 
a házak m egtekintését m ár rá ju k  hagy
ta  tovább-befelé a lányt, nem m intha, túl 
tisztaszobába — ahová m ost kétszeresen 
is tilto tt volt a belépés — odaképzelte 
kettejüket, s a lány kék Limarás közel
ségéből érezte, a felpúpozott-dunyhás 
ágy, a kemencepadka széles, csergével 
le takart lehetősége az ő fan táziáját is 
megmozgatta, ám  . . .  Ám mégsem ragad
ta  tovább-befelé a lányt, nem m intha, tú l
ién és rosszon, valam iféle megfontolás 
gátolta volna, egyszerűen megelégedett 
képzelgésével, és felült ama bam ba é r
zésnek, hogy van még ideje, hogy még 
„végtelen ideje van m indenre“ — és az 
ápolónő, a szerény, amúgy ízletes ebéd 
u tán  sietősre válto tt, hogy — másodszor 
is — férjhez m enjen, m int mondta, meg
szabadulni arról a szörnyű kórházi osz
tályról.

Mi pedig ú jra  itt vagyunk — ha nem 
is kórházi —, egy szanatórium i osztá
lyon. Frissen kem ényített ápolónő jön, 
arcán a jó hír pírjával:

— Nos, Szindbád úr, távozhat. Most az 
egyszer még megkegyelmezünk. De kí
m élje a szívét! Hagyja most m ár azt a 
listázást, ráér azzal odaát, ahol így is, 
úgy is az o rrára húzzák . . .

(A szendergés óráiban betekintést nyert 
volna e  fontos iratokba? A gyanú an 
nál inkább jogos, m ert m indentudón így 
folytatja:)

— Node, hol van az még! Talán van 
róla tudomása, Szindbád: ott, a kert mé
lyén a nővérszállás . . .  az a téliesített pa
vilon, a hűségesebb szem élyzetnek. . .  
O tt van nékem egy szobácskám, teakony
hával: a szag m iatt nem hagym ával, ha
nem hersegő paprikával sütöm  a rán to t
tét, és vacsora után , efelől nyugodt le
het, semmi m ást nem kap, csak egy po
hárka  konyakot, am it tudvalévőén a szív
hez kell küldeni, gyógyításra. Olvasó
lám pám  fényénél egy ku rta  kis szőke 
szivart is e lsz íh a t. . .  Lássa, én vállalok 
utógondozást, ha  nem is a szennai lipi- 
sen-laposon! Ha szerény meghívásom el
fogadná, az Sz-betűs napokon bárm ikor 
b e to p p a n h a t. . .  És most készülődjék, 
m ert szimulánsokkal nem foglalkozunk, 
az ám!

A jó nővér elviharzott, és Szindbád, 
még az im énti „szennai lipisen-laposon“ 
derülve, m aga elé ügyeskedte papírját, 
hogy bevégezze ezt az igen-igen hiányos, 
ám de teljességével a jövőbe m utató lis
tát:
Am ikor — sz-betűs szerda lévén — az 
őszutói délután épp búcsúzó napsugará
val karöltve átlépte azt a szanatórium i 
portát, m elyen át, ellenkező irányban, 
nem is oly rég még lábadozó szívvel tá 
vozott, és megérdeklődte, m elyik sétaút 
is vezet a nővérszálláshoz, a kert p latán
ja it kerülgető, a sietős kis női lábak te r
peszéhez idomulón kikövezett csapás egy
szeriben végeérhetetlennek tetszett, majd 
ham arost ténylegesen is a füstködbe ve
szett, m ert Ádám, a jó öreg siketném a 
kertész — kinek társaságában olykor-oly
kor lopva pipázott —, tán  valam iféle 
tisztelgő füstölés gyanánt avart ége
te tt . . .

* m ásodik randevú  (angol)
** viszlát reggel!
**■* viszlá t később!
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Butla Zsuzsi még két hétig hagyta ver- 
gouni a lán y i a lernesseg ism eliuao rosz- 
szuneieivei, im nuia  a xolieaezes uum  
nem  soKai toroone vele, ue valahány
szor tovaszuszogoit m ellette, szigorúan 
a nasara  p inan to ti, cs ívian erezte, am int 
a te iu n ittev e i niegnicsKazza a szoitnyan 
at. iviainuiia azoiiuan szm .eite a Korúul- 
üosseget, m szen e napoKDan csaKis ove- 
íe torodon, m m aen lépést kiszám ítva, 
nogy terve t ímeioDű m egvalositnassa. A 
következő kectaen, m ineiy t Book Jan i 
eiekecm ergett a keavesetól, benivatta 
magahoz es m egalkudott vele, hogy egy- 
harm auat eiengedi vum a tartozásának, 
ha a lodrasz egy ne ten nemi k iváltja  es 
maganoz veszi. ueuena ord ít a szaoa- 
duiasnak, buesuestet rendezett a lányok
ká], tere szegeden, könnyezve bizonygat
ta, hogy úri családból szármázik, s ké
sőbb, az ita lto l m egehezve követelte, 
hogy hozzanak neki nigpaiacsintát, to- 
jáslikorrel leöntve; végűi íó lfordult a 
szekkei, m agaval rán to ttá  az abroszt 
m indenestül, és csúi, rekedtes hangon 
sírt, hogy m ásnap reggel aztan szótlan- 
na szelídülve lépkedjen a napsütö tte  já r 
dán, súlyos teveleptekkel, az o rrá t pisz
kálva, m in tha tűnődve a földre zuhant 
tányérok, poharak darabjaival együ tt a 
m utatás em lékeit is össze akarna illesz
teni. Jancsi dudorászva követte, sétapál- 
cájat m eg-m egí'orgatva m utatóu jja  kö
rül, m in t aki elegedetten tereli haza vá
sár u tán  az asszonyát. Ezután lesz neki 
is családja, lesz egy tányér meleg etel 
az asztalán, ha hazatér, s m inden nap 
inget, gatyát, zoknit válthat: elég volt a 
legényéletből! — gondolta, s eszeben sem 
volt bárki előtt is tagadni a Vízközben, 
ahol kicsiny m űhelye m eghúzódott, hogy 
honnan szerzett m agának feleséget; 
sőt, hivalkodni óhajto tt vele, régi szán
dék szerint, és hivatalosan is m egesküd
ni Vilmával, m ert úgy erezte, m ár csak 
egy ilyen jó tétem ény em elheti ki a je
lentéktelenségből őt, a sérült, torz Poó- 
kot, á llítha tja  a csodálat és a hála ta
lapzatára, s boríthatja  be m ell- és h á t
púp ját az elism erés patyolatfehér köpe
nyével. S ha így van, szám ít az, hogy 
nehány surm ó, néhány dándálo kiröhögi 
a háta  mögött, m ert bordélyházi kurvát 
vett feleségül? . . .  K önnyű pofázni és 
m egjátszani az igényes úriem bert, de ezt 
csináljátok utánam , appikám! . . .  Ehhez 
m arha nagy elefántsziv kell, barátaim ! 
— szögezte le magaban, s bizonyságként, 
meg azért is, hogy el ne érzékenyüljön, 
botjával nagyot vágott egy járdaszéli a- 
kácfára.

Sánta M ária hallo tta  az éjjeli m urit, 
a búcsúzkodást, Vilma nedvesen csatta
nó csókjait, azt is hallotta, am ikor pala
csintát követelt tojáslikőrrel, reggel pe
dig lá tta  csöndes elvonulását, s még u tá 
na is lesett a kapuból; akkor még csak 
nem is gyanította, hogy a debellának 
m iatta  kelle tt ily sürgősen kihureolkod- 
nia a nyilvánosházból, s m iután össze
szedte a szódásüvegeket, felm osta a pad
lót, szellőztetett és M amuka pa
rancsára ágynem űt cserélt, találgatni 
kezdte, vajon m ilyen lány t hoz a bordé
ly osné Vilma helyett; ugyanolyan nagy
testűt, vagy kis karcsút, szőkét-e vagy 
barnát, honnan érkezik az a lány, s mi 
a próbája annak, hogy céda-e igazából, 
vagy csak am olyan m egtévedt, csalódott 
lélek? . . .  De még be sem fejezte a ren 
dezést, takarítást abban a szobában, s 
Buha Zsuzsi szólt, hogy azonnal mosa
kodjék, öltözzék át és vegyen tiszta bu
gyit, m ert Bácsikám fiákerrel tér visz- 
sza, és elviszi egy híres nőgyógyászhoz, 
akivel m egbeszélte a m ű té te t . . .  Ne kér
dezzen há t semmit, ez most fölösleges, 
hanem  tegye, am it m ondott, ha meg a- 
kar szabadulni a bajtól, a szégyentől és 
az öklendezés ingereitől, am it m ár hall
gatni is undorító . . .  Mari, miközben a 
szoknyáját engedte l'e és a blúzát gom
bolta ki, m ár a saját karja it is idegenül 
nézte, m int két élettelen  fadarabot, de 
aztán észbe kapott és fölgyorsultak a 
m ozdulatai, bár m indent gépiesen tett, 
m ert még az eddigi kínzó szagoknál, pá
ráknál is jobban re ttege tt attól a karbol
sav szagtól, am elyet a kórházi folyosón 
érzett, valahányszor édesanyját m eglá
togatta halála előtt, a tüdőgondozóban . . .  
Később a kóber him bálózása és a ló 
patáinak ütem es csattogása közben, am int 
az orvoshoz közeledtek, annyira félt, 
hogy egy idő után  el is áléit, s e néhány 
m ásodpercnyi önkívületben óriási csecse
mő jelen t meg előtte, olyanszerű, m int 
a fürdethető  kaucsukbabák: reá táto tta  a 
s - á  't, s a hóna alá nyúlva föl akarta  
emelni, hegy lenyelje . ..

Évek m últán úg.y em lékezett e láto
m ásra, m intha visszafelé kísértette  vol
na meg, m ert az érzéstelenítő injekciótól 
sokáig bódult volt, még akkor is, am i
kor Bácsikám lesegítette a konflisból, és 
a m egüresedett szobába vezette, ahol 
Buha Zsuzsi m ár várta  őt, s eléje sie
tett, hogy jobbról is, balról is megcsó
kolja az arcát.

— Lelkem, aranyom ! — k iálto tt fel, 
és a szemében könny csillant. — Egye, 
nem fá jt nagyon? . .  . Ugye, ham ar m ent? 
. . .  Olyan könnyű keze van ennek a Gó
lya doktornak, m int toliseprő, bár igaz, 
hogy meg is kéri az á r á t . . .  No, de sebaj 
m ajd ledolgozod . . .  Ez a szép kis szoba 
a tied lesz, és m ihelyt a cicádnak m e
gint vidám an csillog a szőre, a többit 
megbeszéljük, rendben, bogaram? . . .

Elsejétől egy buta képű, fudri lány a- 
ludt a fürdőkádban, vele nem volt számí
tása M amukának. M ari gyanította, hogy 
az utolsó bániig meg kell m ajd téríten ie 
az orvosi költséget, s képzeletében az ösz- 
szeg oly soknak tűnt, am ennyit talán  
hónapok a la tt sem tud  m ajd ledolgozni. 
Valahányszor e szót idézte, úgy, ahogyan 
az asszony ejtette, végigborzongott ben
ne a sejtés; mégis voltak percek, amikor 
szoktatni igyekezett önm agát mindahhoz, 
ami ezután történhetik  vele a csapdá
ban, s ha Kakas M ártonra gondolt s a 
kényszerű vetélésre, m ór nem találta  oly 
szörnyűnek, hogy egy m ás férfival is le
feküdjék, csak kedves legyen hozzá és 
segítsen kiszabadulnia innen, még ha 
nem veszi is fe leségü l. . .

M amuka egy ideig még gyöngéd volt 
hozzá, ahogy lábadozókhoz illik, ő maga 
hozta be neki a kávét a kiflivel, egy reg
gel azonban igen frissen és reális arccal

tette ie eleje a tálcát; aztán sóhajtott, 
m in t aki beieunt a szerepébe:

— A lustálkodásnak vége, szivikém!
. . .  Most m ár letisztultál, egészséges 
vagy, oeküidök hát este egy kisherceget 
hozzad, egy aranyos ta c sk ó t. . .  Még nem 
volt novel dolga, buta, tapasztalatlan, 
m int te, de fél a k itanu lt bestiáktól, es 
epp am iatt a rra  gondoltam, hogy ti meg
értenetek eg y m ást. . .  Légy kedves Hoz
zá, m ert a szülei jómódú emberek, és m a
ga Csobánka úr fordult hozzám, akinek 
öntödéje van a Vágóhíd téren  . . .

Végigcirógatta M ari homlokát, aztán 
hosszan belém cródt a szemébe, és így 
folytatta:

— I ia  látod, hogy vonakodik, babus- 
gasci, üij az óiebe, pörgesd meg a nyel
ved a fülében . . .  Mindez a m esterséghez 
tartozik, m int a fekete harisnya es a rö 
vid hálóing — l\ lányok m ajd m egtaní
tanak — , de bugyit ne végy, az csak 
elbonyolitju a dolgot; a ny ito tt pongyola 
viszont annál hatásosabb, és a m elledet 
se rejtegesd a kisjiú  előtt, ha m ár ilyen 
cicikké^ áldott meg az Isten . . .

A lány, m iután tétován belekortyolt a 
kávéba, elláto ttá  a száját és úgy hallgat
ta  M amuka szavait; könnyezni kezdett, 
végül felállt az asztalka mellől, s még 
lobbant egyet benne a paraszti önérzet, 
m ielőtt lassan végképp k ihunyt volna:

— Hogyan gondolja maga, hogy m in
denkinek a szekere legyek, csupán azért, 
m ert egy csábító hátrakötö tte  a fejem? 
. . .  Én nem akarok rosszféle lenni, értse 
meg! . . .

Mamuka m eghökkenve hátralépett, 
m intha ezzel a magázással, akár egy szék
lábbal védekezőn m cllbedöfték volna; 
még a lélegzete is elállt, de m indjárt u- 
tána m ár a lány fölé emelkedve, fölé- 
nyes-gúnyorosan m osolygott a nagy sze
me:

— Nekem itt ne játszd meg az á rta t
lant, és ne brünnyögj, kislányom, m ert 
szájon váglak! . . .  No nézz oda a pisis- 
re! . . .  M iután legázolta a harisnyáját, én 
fölemeltem a sárból, tisztára mostam a 
szégyentől, áldoztam  rá, tálcán ágyba 
hoztam neki a frustukot és tojtattam , 
hogy m ost hálaként beleharapjon a si
mogató kezembe! . . .

Fenyegetőn m agasra em elte a jobb 
karját:

— Vigyázz, te cafka, m ert a karm aim 
ban vagy! . . .  És ne felejtsd el, aki egy
szer leejte tte  a pártát, hiába hajol u tá 
na: a szüzességnek csak egyetlen próbá
ja  van, és ha leadtad a te je t korpa nél
kül, fogd be a csőrödet, amíg jól van 
dolgod! . . . Vagy talán azt akarod, hogy 
hívassam apádat, és őt kényszerítsem  az 
orvosi költség m egtérítésére? . . .  Akkor 
neked jaj lesz önmagad és a világ e- 
lőtt! . . . "

K ivárt, nézte m egvetőn: nem tudta, 
m it m ondjon még. Aztán egyebet gon

dolt, leült mellé a heverőre, rnegsimogat- 
ta, tekintetével kereste a kisírt, rejtőz
ködő szemét.

— No, mi aztán jól kiveszekedtük m a
gunkat! — fú jt nagyot. — M iért nem 
hallgatsz rám , te kis suta-buta? . . . O- 
lyan dám át csinálok belőled, hogy még 
a papok is keresztet vetnek, m ikor elbi
cegsz m ellettük . .  . Lesz pénzed, ruhád, 
oda utazol, ahova akarsz, azt eszel, am it 
szemed, szád kíván . . . Fogadj há t szót, 
kislányom, és meglátod, egy életre hálás 
leszel a te öreg barátnődnek! . . .

És este belökte hozzá a kisherceget, s 
ez volt Sánta M ari harm adik elbukása 
kálváriás ú tján. Most még m indig a 
nyüzsgést nézte odalent, ahol m ár egy 
utcasornyi házat bontottak, s miközben 
erőlködve igyekezett föltápászkodni, ül
dözőit átkozta, m ajd az éles kőzúza
léktól véresre sebzetten ism ét elindult, 
és ú jra  fölfohászkodott:

M ikor engem terem tettél, engem
akkor szerettél,

szent telkedhez szorítottál, szent
véreddel m egváltottál . . .

E helyen kell elm esélnem  a katona
ság egy újabb kísérletét, a Felhővárról: 
1831-ben legfelsőbb meghagyás fo ly tán  
a királyi korm ányszék m egrendelte a 
tanácstól, hogy a vár kerületét méresse

ki, azon czélból, hogy 100 öl távoUágon 
belül téritvény  adás nélkül senki rém - 
m it ne építhessen. A  teritvényben  Ígéret 
volt téve, hogy m ihelyt hadászati tek in 
tetek  az épület lerontását kívánják, az il
lető ellenezni nem  fogja.

A  város és várm egye m érnökei Pata
k i M ihály városi majorsagi előadóval a 
m érést m egtettek, de az .,gy eltévedett, 
hogy többé meg sem  találták. 1839-ben 
ugyanaz, m in t főbíró újabban kim érette, 
s a királyi korm ányszékhez te tt je len
tésében előadta, hogy a kincstár birto
kát tevő Felhövár úgynevezett csúcsá
tól indulva el, három oldalról sem m i é- 
pület sincs, a 10& öl szabad hely m eg
van, de vannak abba belenyúló, magá
nosoktól em berem lékezet óta örökjoggal 
bírt, dézm a és adó alatt lévő szőlők és 
puszta földek, am elyekre ha valaki épí
teni akarna, kötelezvényadásra nem  
kényszeríthető, amíg birtoklási joga 
elvétetvén  azon helyi kincstári birtokka  
nem  változik át.

A  déli oldalon m ajdnem  megszámlál
hatatlan épületek  földbe, kősziklába  á- 
so tt-vésett házikók, kunyhók  vannak, 
m elyek  földét a roin. kath. plébánus és 
a Szent Erzsébet kórház saját b irtokuk
nak tartják, a rajta lakók pedig mindig  
díjat (taxád) fize ttek . Ezeket nem lehet 
kötelezvény, (reversalis) adásra szoríta
ni a ké t egyházi birtokos akarata elle
nére és tiilajdonossági joguk m egsérté
se nélkül. A  királyi korm ányszék fe lh ív 
ta a nevezett ké t birtokost annak igazo
lására, hogy földesúri jogon vesznek-e a 
Felhővcir oldalában a lakoktól díjat, s 
ha azon, m ikor szerezték e jogot. A  fe 
lelet az volt, hogy a plébánus és a Szen t 
Erzsébet kórház azon földet, am ely haj
dan szöllö volt, egyházi alapítványként 
emberi em lékezetet felü lm úló  idő óta 
bírják, s ezen jogukat igazoló érvöket 
fölhozván, birtokjoguk kétségbevonása  
ellen tiltakoznak.

A  királyi korm ányszék előtt az ügy
iratokból kiderült, hogy a Felhövár nem  
form aszerű erőd, azelőtt nincs szabad 
vártér (Espaladne), az épületek helye  
hujdau szöllőhely volt, am elyet az egy
ház alapítványul birt, s am elyért a la
kosok dézmát, később bérdíjat fize ttek , 
és m indkét féle lakók házaikat s k u n y 
hóikat emberi em lékezetet meghaladó 
idők óta bírják; a nép legszegényebb  
osztályához tartoznak, s lakásuk oly 
hegytetőn van, melyről iszonyú alánéz
ni is, ott lakni vakm erő istenkísértés . .

A  kir. korm ányszék megírta a főhadi- 
vezérségnek, hogy nem  látja át, m ikép 
pen lehessen a különböző birtokosok tu 
lajdonjogának megsértése nélkül a szó- 
banforgó helyen az építkezést m egtilta 
ni. Csak abban az esetben, ha a katonai 
rend ahhoz való jogát k im uta tja  h- 
azok valaha a Felhóikirhoz tartóztak . .  . 
Válasziratában a föhadivezérség elism er
te, hogy levéltárában ilyesm inek nyoma

sincs, a felség erre 1845 október 16.-án 
tudatta a királyi korm ányszékkel, hogy 
a katonai hatóságok azon kívánságoktól, 
hogy a Felhővár közelében 100 ölre m in 
den m agánépítkezés m egszüntessék a kir. 
korm ányszék által fölhozott okoknál fog
va elállóit, csak azt kívánja, hogy a bir
tokosok azon helyen nagyobb s szilár
dabb épületeket ne építsenek, amit a ta
nácsnak, s a rom. katholikus püspöknek  
is megírt, s így a katonaság s a város 
közt évek során fönnállóit ezen egyenet
lenség végképpen m e g szű n t. . .

No de nézzük, ki is volt a kisherceg, 
Santa Mari első fizetövendége, aki a sors 
rendelése szerint eléje vetődött, hogy fél
szegen és tudatlanul, szándéka es aka
rata  ellenére bevezesse őt a névtelenül 
tovalibbenő örömlányok sorába. Csobán
ka Levente m ár érettségi előtt á llt ak
kor, de a szülők még nem látták, hogy 
lányt kisérgetne vagy levelezne valam e
lyikkel1, és az apa, Csobánka úr, aki a 
képes hetilap m ellett főként a háború
ban m egcsonkult Brehm-sorozatot olvas
ta, még büszke is volt rá  az elején, hogy 
a fia valam iféle kedélyes idegenkedés
sel pillant a fruskákra. M iért is csodál
ná a nőket, m int annyi más ostoba fér
fi? — gondolta. — Egyszerűen úgy te 
k in t rájuk , akár az olyan terem tm ényekre, 
am elyeket Isten szórakozottságának olló
jával m etszett ki. a legszeszélyesebben, 
hogy aztán nyuszi és zsiráf egymástól 
m egijedve iram odjanak tova a "teremtő 
m unkapadja mellől, a hulladék  pedig, a- 
m elyet az Űr ugyancsak hasznosítani tu 
dott, olyan rovarokká változzék, m int te
szem azt a molnárka, a kolum bácsi légy, 
vagy a közönséges giliszta; ahhoz viszont 
m ár kétség sem fér, hogy a tetű  meg az 
ágyipoloska az égi m űhely porából kelt 
életre, s azért van tele az öntöde fűrész
pora is bolhával, m ert a hasonlót Isten 
mindig a hasonlóhoz vezeti . . . Csobánka 
ú r szeretett m inden jelzőt, hasonlatot, 
szóképet a nagy német rendszerező kö
teteiből venni, kedvelte az olyan kifeje
zéseket, m int az élósdi, a fenevad  vagy 
a bestiális, s bár egy idő után  azt hitte, 
el tud igazodni az állatok világában, az 
alsóbbrendüektől az emlősökig, néha in
gerült le tt a csalódástól, hogy végül is 
mily fogyatékos ez a hatalm as életmű, 
ha számos állat, amely irán t más te r 
mészetű olvasm ányai ébresztettek kíván
csiságot benne, elő sem fordul a kötetek
ben. Például sehogy sem tud ta  fölfogni, 
m iként hiányozhatik a szárnyasok közül' 
a baziliszkusz, amely tudvalévőén a h é t
éves kakas fekete tojásából kél ki, s m ár 
egyszerűen a pillantásával is ölni tud, 
azon meg valósággal fölháborodott, hogy 
a m am utzsiráfgyíkot sem a hüllőknél, 
sem az emlősöknél nem leli, ami legalább 
olyan súlyos mulasztás, m int egy szót 
sem ejteni a csodálatos főnixről, jóllehet 
ez a legendás m adár m inden ötszáz esz
tendőben elégeti magát, és a hamvaiból 
újjáéled . . .

M indezeket csupán azért m ondtuk el 
Csobánka úrról, a kis fém öntöde tu la j
donosáról, aki a könyvelőjét hangyászó 
sünnek csúfolta, m ert sem m it sem lesett 
el az állatok világából, am it a hasznára 
ford íthato tt volna, és továbbra is ugyan
olyan korlátolt nyárspolgár m aradt; pe
dig ha figyelmesebben olvassa, Brehm - 
ben azt is észrevette volna, hogy pél
dául a m ajm ok mily önfeledt term észe
tességgel nyúlnak  önmagukhoz a szerel
mi éhség válságos perceiben, s főként 
fogságban, de ő nem tudott erről, és 
egy este, amikor meglepte Leventét, a- 
m int a gúlába rakott könyvek, füzetek 
fedezéke mögött a heverőn ívbe feszül
ve végzi az önkielégítés buzgó m űvele
tét, egy pillanatig  ő is a fiú  tágra nyito tt 
szemével m eredt a képzelt igézetre; látta  
a buján tündöklő női öl csodáját, a bol
dogságba átvezető rózsaszín szorost két 
m árványhegy között, és szinte felkiál
to tt, m int akinek az erkölcsi fertő el
nyelte a gyerm ekét. Aztán óvatosan be
húzta az ajtót, a szobájába m ent, hogy 
ott eméssze meg egymagában a fölzakla
tó élm ényt, s arcát tenyerébe hajtva gon
dolkozott. Miközben így vívódott az író
asztalánál, bizonyára m egközelítette az 
ördög, m ert m induntalan az a könyv 
tűn t eléje, am elyet még bérm álás u tán  
kapott a keresztapjától, de ham ar elve
szített; a kötet borítólapján sápadt és 
görbedt kam aszt lehetett látni, akinek a 
húsából m inden nedvet kiszívott a h a 
mis képzelgések láza, hogy most koravén 
szem rehányással forduljon a világ felé, 
m intha ezt mondaná: ímé, hova ju to tt, 
ha nem tud ta  azt, amit a szolnoki szüle
tésű egyházi író, apát, később címzetes 
püspök, m ajd Veszprém püspöke tudott 
az önkielégítés fortéim éról, noha az értők 
m ár akkor kaján derűvel állították, hogy 
a derék és szent életű pap elhivatottabb 
volt az ékesszólásban és a valláserkölcsi 

követelm ények hirdetésében, m int am eny- 
nyirc jártas a szerelem kusza ösvényein
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és a tudom ány terén . Nem csoda hát. 
hogy m iu tán  külön könyvben igyekezett 
kivenni a pohara t az italozók kezéből és 
cigarettát a dohányozok szájából, A 
TISZTA FÉRFIŰSÁ Gban m ár-m ár úgy 
írja  le az önkielégítés káros hatását, m int 
a bujakór agyat s gerincet, teste t s lel
ket szétroncsoló végső szakaszát. . .  An
nál m eglepőbb az a ján lo tt gyógymód: 
ésszerű táplálkozás, sportolás, kemény, 
hűvös ágy . . .

Csobánka B altazár ú r m egriadt, orvos
hoz akart fordulni, nehogy a fiá t e ha j
lam  ferde ú tra  térítse  és az azonos ne
m űek p rédája  legyen, végül a hangyászó 
sün  tanácsára, aki agglegény volt és Bu- 
ha Zsuzsi nyilvánosházának gyakori lá
togatója, elhatározta, hogy Leventét ösz- 
szehozza egy tiszta, csinos örömlánnyal, 
hadd essék á t m ielőbb a tűzkeresztségen. 
M egkereste tehá t M am ukát, s kissé hosz- 
szan s körülm ényesen adta elő az ese
tet, de am ikor m egpillantotta az udva
ron félm eztelenül kószáló kurvákat, akik 
bágyadtak voltak a nehéz éjszaka után, 
e lreste llte  m agát túlságosan szemérmes 
viselkedése m iatt, m ert úgy érezte, a 
bordélyosné tökfilkónak nézi, s h irtelen 
nyerítve felnevetett:

— Egyszóval nem  szeretném, ha a 
fiam  kézihajtánnyal érne a házasságba, 
tetszik érten i? . . .

S m iután  ezt m ondta, úgy p illantott 
az asszonyra, m in tha  azt várná, hogy ő 
is vele nevessen; de Buha Zsuzsi tud ta  
a szerepét, és tapasztalata  romlottsága 
mögül nagyon is szigorúan, szinte fed- 
dően m ered t rá csészealjnyi kék szemé
vel:

— Mi azért vagyunk itt, tisztelt uram , 
hogy m issziónkat teljesítsük, és segítsünk 
azokon, akik reánk  szo ru ln ak . . .  Mi ha
tóságilag bejegyzett intézm ény vagyunk, 
tisztelt uram  . . .

E lhallgatott, m ert látta , hogy e ko
m olyságával zavarba hozta az apát, tit-  
kolózón széttek in te tt a szobájában a pá
rolgó törökkávé fölött, m ajd bizalmasan 
közel ha jo lt a férfihoz:

— Elsőosztályú árum  van, Csobán
ka úr, és a fia oly zsenge leánykát kap, 
m in t a tavaszi galam bbegy saláta! . . .  
Még össze is illenek, m ert ennek az á r
ta tlannak  sem volt igazából férfival dol
ga! . . .  Majd elhancúroznak egymással, 
amíg öröm üket lelik  a játékban . . .

K ivárt, a ha tást leste a gyáros arcán.
— Persze, ennek a mezei pacsirtának 

az ára  is jóval magasabb, m int a többi 
közönséges lányé; de ha tudná ön, mibe 
kerü lt nekem  ez a kis angyal, bárm eny
ny it kérnék, nem  sokallná: nem csak őt 
m agát tartom  el, nevelem  és iskolázta
tom, de tám ogatnom  kell árván m aradt 
testvéreit is . .  . Elképzelheti, mi kiadá
som van vele havonta! . . .  És még vala
m it, kedves uram : itt  kezelésről van szó, 
nem szim plán arról, hogy a kicsike egy 
félórára vagy egy órára bérbe adja a szi
táját, engedelem m el legyen m ondva . . .

És m ost ő kezdett nyihogni, úgy do
bálta  m agát a széken, m intha sarkantyú 
csiklandozná az oldalát; s nemcsak a 
nyála, de még a könnye is kifröccsent a 
jó üzlet rem énységétől, s Csobánka Bal- 
tsteár egy pillanatig  úgy érezte, a telivér

nő körül fűszeres növényektől átpáro lt 
lótrágya szaga terjeng  . .  .

Abban egyeztek meg, hogy a fiú a ko
ra délutáni órákban oson be a m ezei pa
csirtához, am ikor a lányok pihennek, «2 
udvar csendes, és a vöröslámpa óriási 
vércseppje sem oldódik még a sötétség 
alján. Sánta  Mari a látogatás előtt több
ször a tükör elé állt, hol a nyakát csa
vargatva nézett el a válla  fölött, hol egy
másba kulcsolt kezére fek tette  az állát, 
hol körbeforgott, bal lábán fölmagasod
va; de bárhogyan állíto tta  be magát, m in
dig egy másik, egy idegen lány pillan
to tt vissza rá  a festékrétegek mögül, 
csak am ikor oly közel hajo lt az üveglap
hoz, hogy a lehelete foltot hagyott ra j
ta, ism erte fel saját ijedt és szomorú lé
nyét. Az egyik lány, K uksza Nuszi, aki 
szerelmi bánatában m arószódát ivott, s 
azóta egy szőlőszemet ts csak két-három  
nyeléssel tudott leküldeni égési sebek
től hegedt torkán, egész délelőtt ő t ké
szítette elő az első bordélyházi föllépés
re, s mindvégig biztatta, „ne félj, kisz- 
anvám, olyan ringyct cinálok belőled, 
hogy rögtön íö luerik  a pnszasznak a k a 
kija, ha meglát, ész nem szokáig lova
gol m ajd ra jtad “; M ari hallotta is meg 
nem is a pösze Kuksa Nusi szavait, k á 
bán billegve hagyta, hogy öltöztesse, a- 
kár egy próbababát, de csak most a tü 
kör előtt látta, m iként kell avatottan o- 
dakínálni m inden kis csábító testrészt a 
férfi elé, hogy elboruljon tőle a tek in
tete. és rem egni kezdjen türelm etlen  éh
ségében; de akár a hálóingnek feszülő 
rózsaszín m ellét nézte s az ujjbegvnyi 
bimbók selvm en átderengő m álnavörösét, 
akár alabástrom fehér lábszárát, amely 
egv arasznyira szabadon m aradt a feke
te harisnya fölött, akár karcsún fölnyú
ló nyakát, úgy találta, m intha azok tőle 
függetlenedve, sőt kicsúfolva az ő félénk 
szemérmetességét, önálló céda életre ké
szülnének, s a legalávalóbb pajzánkodás
ra. Ettől még inkább megijedt, lelkileg 
szinte lebénult. Végül leü lt az ágy szélé
re, és várta, hogy jöjjön, am inek jönnie 
k e l l . . .  Aztán ott á llt előtte a szoba 
közepén Levente, tántorgón és hunyorog
va, m int baknyúl, am elyet belöktek eb
be a pacsuli szagú ketrecbe a nőstényhez. 
Lekapott szemüvegét su tán  tarto tta  a ke
zében. a haja  hátul m agasra föl volt 
nvírva, s ő maga bátortalanul tek in te tt 
szét. Mari fölállt, elvörösödött, egv lé
pést te t t  előre, várta, hogy a vendég 
megszólaljon, kedveskedjék vele, bár ar
ra  is rákészült, hogy fogdosni, tanogatni 
kezdi, vagy durváskodik; a férfiaktól 
m inden kitelik! A kamasz azonban nála 
is zavartabb és tanácstalanabb volt, úgv 
tett, m intha előbb a szobával akarna meg
ism erkedni, s a bútordaraboknak nem 
csak a form ája, de a szaga is érdekelné; 
nagy, elszabott kezét, lábát mozgatva ó- 
vatosan körbejárta, aztán elgyötörtén az 
á.gv szélére ereszkedett.

— Hiszen ez borzasztó, kérem! — mo
tyogta maga elé, és izzadni kezdett. — 
Ez önkényeskedés! . . .  M it akarnak ve
lem? . .  . M iért hoztak ide? . . .

Megint levette a szemüvegét, s együtt 
him bálta térdei között a fejével: aztán 
számonkérő idegenkedéssel nézett föl a 
lányra:

— M agának tetszik ez a játék, kisasz- 
asszony? . . .  M agával megbeszélték, hogy 
m it kell ten n ie ? . . .  Én restellem  a dol
got, és bocsánatot kérek . . .  Ugye, nem 
haragsz ik? . . .

Sánta M ari nézte a félszeg, gyámol
talan fiút, s lassan különös változás kez
dődött benne. Előbb csak szánalmat, de 
később m ár egy kis rokonszenvet is é r
zett irán ta, s ettől elm últ a félelm e s a 
viszolygása. Már úgy fürkészte a fiú  a r
cát, m intha az öccse volna, aki szorultsá
gában tőle vár segítséget. O dalépett hoz
zá, levette a zakóját, s még egy cirógató 
m ozdulatot is te tt felé, de ez a mozdu
la t elakadt.

— Tudja, m i maga? . . .  Egy félénk ku- 
ty u s . . .  Azt hallottam , diák, de maga 
nálam  is butább . . .

Fölakasztotta a kabátot, visszatért, s 
leült a kamasz mellé. Levente így ingujj
ban m egkönnyebbülve fölsóhajtott, aztán 
elmosolyodott, de még mindig zavartan 
ingatta  a fejét:

—  Kedves, am it m ondott, én, lehet, 
hogy valóban buta vagyok . . .  Például 
fizikából négyesem  van; de sosem is ta r
tottam  okosnak magam . . .

Mari fölényben volt; érezte ezt, de 
tudta, hogy szorongatja az idő és sietnie 
kell, ha nem  akarja, hogy Buha Zsuzsi 
m egzavarja őket. Közelebb húzódott a 
fiúhoz, meleg lábszárát annak a térdé
hez szorította, s m erőn a szemébe né
zett.

Etienne Hajdú: Feszültség

— Tudja-e, hogy nekünk ma szeret
nünk kell egymást? . . .  Maga is paran
csot kapott rá, én is . ..

Egészen közel hajolt, ajkával m egérin
tette  a kamasz keskeny, hideg vértelen 
ajkát.

— Ne légy m ár olyan kis tajdak! — 
suttogta. — Dobd le egykettőre a cipő
det! . .  .

Csobánka engedelmeskedett, de utána, 
m intha nem  tudná, m it kell tennie, meg
fogott egy gombot kedvese hálóingén, 
ide-oda csavargatta lesütött szemmel, de 
m ikor odabukott a lány mellére, Mari 
érezte, m ily hevesen dobog a szíve. A 
nadrágot m ár ő húzta le róla, sietve és 
mégis gyöngéden, befordította az ágyba, 
s ügyesen alácsúszott. Nem m indjárt é r
tették  meg egymást; elfogódott buzgal
m ában Levente egy ideig ügyetlenkedett, 
de aztán a lány segített eligazodnia, és ő 
nem sokára halk, folyamatos nyöszörgés
sel fejezte ki az igazi ölelés örömét, á- 
hogy az éhségtől áléit és remegő gyerek 
tapad a csecsre, s most m ár azt is tud
ta, hogy a legszínesebb képzelet sem pó
to lhatja  az eleven női test varázsát, s azt 
az édes m ennyei bizsergést, amely a be
teljesülés ígéretes ú tján  á tha tja  a kis- 
lábújjától a feje búbjáig. Mari nem ad
ta oda m agát úgy, m int egy szeretőnek, 
de nem is volt közömbös, s néha apró, 
alattomos m ozdulatokkal, vagy csípőből 
enyhén megemelkedve kínálta oda az ö- 
lét, nehogy a fiú  csalódjék a férfivá ava
tás első élményében. Egy jó perc sem 
telt el azonban, amikor Levente fájdal
masan felkiáltott, elengedte őt, s Mari ré
m ülten látta, hogy erősen vérzik. Nem 
tudta, mi tö rténhetett; honnan is tudta 
volna, hogy Csobánka tizenkilenc eszten
dősen még fitym aszűkülettől szenved, 
hogy em iatt óvakodott ösztönösen a nők
től, s ímé a heves igyekvésben a makkal 
összenőtt bőr most fölszakadt; Mari sem
m it sem tudott, de Mamuka idejében 
m egm utatta neki a gyógyszeres ládikót a 
falon, arra az esetre, ha szakmai baleset 
történik  az ágyban; gyorsan lemosta a 
sebet, ólomecetes borogatást te tt rá, és 
kötszerrel bepólyálta. Oly izgatott volt, 
hogy am ikor elgondozta a beteget, bol
dogan el ernyedt; m ár mosolygott, nézte 
a m unkáját, s a fekete szénrudacskával, 
am elvet a szépítőszerek között talált, még 
két kis mongol szemet is rajzolt a sebe
sült jiúbabának . . .

Buha Zsuzsi és Csobánka ú r ekkor m ár 
idegesen topogtak az ajtó előtt, nem 
tudták, mi lehet az oka a benti csend
nek.

— Vajon elpároltak? — kérdezte az 
apa aggódón, s jobb kezével puhán rátú- 
maszkodott a kulcslyukhoz hajló bordé
lyosné delfinhátára; de M amukának va
lam i gyanús volt, ham ar elvesztette a 
türelm ét, a következő percben erélyesen 
lenyom ta a kilincset, és belépett. Csobán
ka Baltazár követte. Aztán m indketten 
m egálltak és tágranyílt szemmel nézték, 
ahogy a fiú meg a lány összebújva fek
szik az ágyon, m int két kis didergő á l
lat, s a kamasz jancsikáján véresen rik ít 
a fehér tu rbán  . . .

Részlet a Bábel toronyháza című készülő  re* 
gényböl

SZABÓ GYULA

K ét s z á z a d  e g y  b u b o r é k ?  9.
Magyarország nyelvileg-szellem ileg is egyre inkább „colo- 

nia“: gyarmati állapotba süllyedő ország. A felvilágosult ki
rályság reformjai német reformok, s ha a Ratio Educationist 
az európai felvilágosodás eszméi vezérlik, azokat úgy alkal
mazzák a magyarországi viszonyokra — nem utolsósorban ma
gyar urak közreműködésével —, hogy a közoktatási reformo
kat „eszközül használták föl a német nyelv terjesztésére“, ami 
annál könnyebben történhetett, mivel a szellemi „colonizálás- 
sai“ szemben annyi nemzeti „érzékenység“ sem nyilvánult, mint 
a gazdaságival szemben. Ausztriában a reformmal „a közok
tatás nemzeti jellem et ölt“, míg Magyarországon ugyanannak 
a „civilizatorikus“ reformnak „egyik czélja a magyarság nem
zeti jellem ének gyengítése az iskola szellemével, a magyar 
nyelv elhanyagolásával s a német nyelv terjesztésével“. Ez az 
a „lényeges pont“, amiben különbözik a két országban „az 
állami közoktatási politika“, s ez még lényegesebbé válik azál
tal, hogy a magyar király államában „semmi komoly akadály 
nem állott“ a németesítö-magyartalanító „törekvés útjában“, 
miután ott a műveltség éppúgy latin „deákság“ volt, mint 
ahogy a latint használták az ország hivatalos nyelveként is. 
A magyar királyság államában „a német nyelv behozása nem  
sértette a fejletlen vagy eltompult magyar társadalmat“, és 
„abban az időben nem is gondolt senki arra a lehetőségre, 
hogy az oktatás nyelve a magyar lehessen“. Mária Terézia ide
jén „természetesnek tartották a német nyelv használatát“, mert 
azzal nem állt szöges ellentétben az a másik „természetesség“, 
hogy mindaz, ami Magyarországon „nemzeti“, latinul volt 
„magyar é let“.

„Magyarországon senki sem követelte a nemzeti nyelv  
használatát vagy csak tanítását is az iskolában, mint Ausztriá
ban — vette egy summázó passzusba a visszás jelenséget 
Grünwald Béla, a németből lett magyar —, s egy idegen nyelv
vel, a latinnal, a nemzet maga szorította ki az iskolából. . .  A 
magyarok úgy sem használták nyelvüket sem a közéletben, 
sem a tudományban, sem az iskolában, sőt a magasabb osztá
lyok még családi körükben sem. s azért ha a német nyelvet 
veszik át, nem hazai nyelvükről mondanak le, hanem csak ide
gen nyelvet hagynak el egy másik idegenért. Csak a művelet

lenek beszéltek csupán magyarul, a kik, mint a nemzeti visz-
szahatás tényezői, nem is jöhettek számba épen a műveltség 
hiánya miatt.“

Azok részéről, akik a nemzeti létben tényezőkként számba 
jöhettek, legfeljebb akkor nyilvánulhatott meg némi „vissza
hatás“ a királynői iskolareformmal szemben, amikor azt látták, 
hogy Mára Terézia a „szellemileg elhanyagolt néposztálynak“, 
a parasztságnak az „oktatásáról is gondoskodni akar“, s ezért 
„népiskolák felállítását rendeli e l“; ezt a törekvést látva „a 
nemesség nem karolja fel a népnevelést, mert felfogása sze
rint jobb a parasztot tudatlanságban meghagyni“, de amit a 
királynő a népoktatás szintjén felül az iskolaépítésben-felállí- 
tásban — jórészt még a nevezetes rendelet előtt — tett, mind
azt „hálával“ fogadta még akkor is, ha az a műveltség terjesz
tésével együtt az általános németesítést szolgálta. 1764-ben, 
amikor a királynő utoljára szogáltatott gyűlést az országnak, s 
amikor a köznemesség még őrzött némi öntudatot nemzeti 
mivoltának magyar nyelvűsége tekintetében, az „országgyűlés 
posztulátumai között a szempczi gazdasági tanintézet ügye is 
előfordul, melyben az előadás nyelve kizárólag ném et volt“, s 
ennek során „a rendek hálájukat fejezik ki a királynénak 
anyai gondoskodásáért, m ellyel a nemzet művelődését elő
mozdítja“, s kérésük csupán annyi a felséghez, hogy a „kizá
rólag ném etül“ működő iskolában „még magyar vagy latin 
nyelven is adjanak elő“, annak a „nagyobb haszonnak a ked
véért“, hogy akkor azok is tanulhatnak ott, „a kik németül 
nem tudnak“, de egyébként „a német nyelvű iskola felállítása 
miatt nem panaszkodott senki, pedig ezen országgyűlésen még, 
mint Báróczi beszéli, Koller személynököt, mikor latinul be
szélt a rendekhez, elhallgattatták s azt kiáltották: magyarul, 
magyarul, hogy érthessük mindnyájan“ . . .

Még egy fokkal feljebb s hat esztendővel később a nagy- 
szombati egyetemet úgy szervezik meg „bécsi mintára“, s úgy 
nyitják meg, hogy bár az oktatás nyelve latin, nem német, 
„nem volt benne nemzeti szellem “, „még csak tanszéke sem  
volt a magyar nyelvnek és irodalomnak“ — „de nem is köve
teli senki az országban“ —, „a kinevezett tanárok nagyobb ré
sze idegen volt, kik idegen szellemet hoztak magukkal“, „a

tankönyvek valamennyi szakban ugyanazok, mint Bécsben“, és 
„1777-ig még csak a magyar közjogot sem tanítják, az egyetlen 
tudományt, mely még legalább Magyarország jogi különállá
sának tudatát képes volna fenntartani ebben a nemzeti szem
pontok iránt közönyös korban“. S ha 1777-ben aztán kezdtek 
magyar közjogot tanítani, az olyan körülmények között tör
tént, hogy akkor már tizenhárom esztendeje nem működött a 
jogi-alkotmányos különállás „legsarkalatosabb“ tényezője, az 
országgyűlés, jött viszont ahelyett olyan „rendelés, a mely sze
rint bizonyos szolgálatokhoz nem juthat, a ki németül nem  
tud“.

A felvilágosodás európai eszméi a felvilágosult idegen di
nasztia jóvoltából elhatottak Magyarországra, de ott nem a 
nemzeti megújulás eszmélését ébresztették első hatásukban, 
hanem annak éppen ellenkezőjét, a nemzeti szellem csaknem  
teljes kialvását tették általánossá. Az eszmék elhatottak, egé
szen gyakorlati reformkivitelezésben, de a nemzeti nyelv és 
művelődés igényének jóformán „nyomát sem találjuk“. Itt „a 
nemzet műveltebb része maga zárja ki saját nyelvét az ország- 
gyűlésről, a megyéből, összes hivatalaiból, iskoláiból, társal
gásából és levelezéséből s tette helyére a latint és a neme let, 
a nélkül, hogy erre egy idegen hatalom kényszerítette volna". 
Itt „a latin nyelvet a magyar rendi alkotmány mintegy alko
tórészének s biztosítékának tekintik s a magyar nyelv behoza
talát a barbárságba sülyedésnek s az alkotmányt megingató ve
szedelmes újításnak tartják“. Itt „a XVIII. század végéig senki 
sem követeli a magyar nyelv tanítását s a magyar tannyelvet 
az iskolákban, annyira elgyengült a nemzet egyéniségének tu
data s annyira hozzászoktak a latin nyelv uralmához az isko
lában“. Mindezek révén — és a szellemi gyarmatosítás súlyos 
„vámjaként“ — Mária Terézia könnyen érhetett el dinasztikus 
sikert a „nemzeti egyéniség megsemmisítésében“, és „új köz
oktatási rendszere nem csak a czivilizáczió eszköze lehetett, 
hanem lassú előkészítője Magyarország beolvasztásának, nem
zeti és politikai egyénisége teljes megszűnésének“.

Magyarország ekkor olyan Hungária volt, amely már-már 
megszűnt magyar ország lenni: „Magyarország közjogi egy
ség . . .  minden nemzeti jellem nélkül.“ Minden jelentős — kül
ső-belső — hatalmi tényező ellentétes Magyarország „magyari- 
sálásával“, s az erők összhatása már-már nemzethalál.
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SZÉCHENYI ÜTJA A DÖBLINGI INTÉZETBE. S 
OTT TÖLTÖTT ELSŐ ÉVEI 

1848— 1852

Én Széchenyinek, a kedélybeteg öreg em bernek 
végnapjait írom  le; o tt kell tehát kezdenem, hol Szé
chenyinek, az állam férfinak története  megszakad.

Ami eközött és a döblingi tébolyda között fekszik, 
az kevés, de a legerősb lelket is m élyen megrázó.

K ét jeles hazánkfia jegyzetté föl ezen átm enetnek 
válságos pillanatait, báró Kem ény Zsigmond és a gróf 
sokévi háziorvosa s barátja , dr. Balogh Pál.

Az 1848-i szeptem beri napokban, m int tudjuk, a 
forradalm i politika s annak merész hívei m ár túlsúllyal 
b írtak  a m inisztérium ban is, m elynek Széchenyi is — 
szíve ellenére — tag ja  volt.

Ez idő tájban  találkozék báró Kem ény egy bará t
jánál Széchenyivel, s ezt írja  róla:

„Ő — Széchenyi — lázas ingerültséggel beszélé, m i
ként Kossuth Buda várá t véletlen m egrohanás által 
elfoglalni vagy am int kifejezte, »a nem zet szám ára biz
tosítani-« akarja. Ezért k ravalt készít. Háromezer brüsz-

Űtközben nyugtalan  vala a gróf; s sokat beszélt éle
téből. Esztergom ban ebéd közben egész nyugodtan el
hagyja az asztalt, m ondván, hogy m indjárt visszajön. 
De nem jö tt; s dr. Balogh sietett ő t fölkeresni. Meg is 
talá lta  a fasorok közt, hol kocsijaik álltak. A kom or
nyik azt beszélé a doktornak, hogy a  gróf a kocsiból 
pisztolyt vön ki, s m agát agyonlőni akará; de sike
rü lt őt visszatartani.

Az orvos ekkor, hogy szórakoztassa, sétálni indult 
vele. Széchenyi azonban egyszerre nekiiram lott a Du
nának, és elérvén a hajóhidat, arról leugrott a folyó
ba . . .

Szerencsére egy teherhajó  érkezett éppen fölülről, 
s azonnal csónakot bocsátott el, m elyben a grófot ki is 
fogták.

Semmi sem jellemzi jobban Széchenyi kausztikus 
léleksajátságát, m int az, hogy midőn e gyászos te tt 
u tán  átöltözék, ezen megjegyzésre fakadt: „Minő bo
londot tettem  most; ezen em berek m ind tudják  itt, 
hogy jó úszó vagyok.“

Az esztergomi alispán s főpapok m arasztalták, hogy 
háljon a prím ási épületben; de alig volt ott, ism ét nyug
talan lön, s továbbutazást sürgetett.

szeli fegyvere van elrejtve, m elyet az állomány költ
ségén hozatott, de kézbe nem  szolgáltata. A nádor é rte 
sült az egész tervről; azonban fél m inden eldöntő lé
pésektől.

Míg Széchenyi a tö rtén teket elmondó, gerjedtsége 
percenként növekedett. Kezének literei kiem elkedtek, 
s m ajdnem  bogot form áidnak. »Én a csillagokból olva
so k — k iálto tt könnyezve föl. — Vér és vér m indenütt! 
A testvér a testvért, a népfaj a népfajt fogja mészá
rolni engesztelhetetlenül és őrülten. K eresztet rajzol
nak a házakra, m elyeket le kell égetni. Pest oda van. 
Száguldó csapatok dúlnak szét m indent, m it építénk. 
Ah  — az én fü stbe  m ent é le tem ! Az ég boltozatán 
lá.ngbetűkkel vonul végig a Kossuth neve — flagel
lum  dei!«

Mi biztattuk, k icsinyítettük  a veszélyt; de kértük, 
m enjen rögtön a nádorhoz a körülm ények szerinti in 
tézkedés végett.

ö  este kilenc órakor kocsijába fogatott, ígérvén, 
hogy visszajövet hozzánk betér, az eredm ényekről tu 
dósítani.

Én tizenegy utánig vártam ; akkor haza kellett m en
nem.

Hallám, hogy éjfélkor érkezve haza, a legmélyebb 
izgalmak közt virrasztóit; s a nádor nézeteivel elégü- 
letlen volt.

M ásnap sem találkozhattam  vele.
A zután rögtön Bécsbe indulék, s negyvennyolc 

órával később haliám , hogy Széchenyi is oda érkezett 
m int — őrült.“

Széchenyi ezen utazásának tö rténeté t dr. Balogh 
Pál előadá a K özlöny  1848. szeptem ber 20-i szamá
ban — az akkori viszonyokra való tekintettel. E tudó
sítást a következő adatok egészítik ki:

K örülbelül a báró Kem ény által jelzett napokban 
Széchenyi magához h ívatá dr. Balogh Pált.

Széchenyi sebes léptekkel, nagy izgalomban fu to tt 
föl s alá term eiben, fejével s ökleivel ü tö tte  a falat, s 
az ablakon kiugrani m utato tt szándékot. Dr. Balogh- 
nak sikerü lt rábeszélni, hogy hagyja el Pestet, m enjen 
Bécsbe; sőt kértére  beleegyezett, hogy ő is elkísérendi 
oda. — Kínos ú t lehetett ez m ind a hazafias érzületű 
s a gróf irán t annyira ragaszkodó orvosra, mind pedig, s 
még inkább az előbbire nézve.

Vörösvárt kiszállván a kocsiból, Széchenyi elfutott, 
a földeken át, s oly gyorsan, hogy a cselédekkel alig 
lehetett utolérni. De rábeszélések u tán  ismét megsze
lídült s visszajött, és az utazás tovább folyt.

Később Balogh ú r tő rt vön észre a grófnál, m elyet 
az re jtegetett; s nem is adott ide Balogh kértére; ha
nem biztosítá őt, hogy nem teend m agában kárt. K é
sőbb önszántából átadá neki a tőrt.

G yőrben találkozék nejével, ki őt Bécsbe kísérni 
óhajtá; de ő azt meg nem  engedte.

Mosonyig m eglehetősen haladtak előre. A gróf 
nyugtalan volt ugyan, de roham ok nélküli állapotban. 
Ott megérkezve azonban ism ét kiugrott a kocsiból, s 
lárm ázva s kiabálva fu to tt végig a főutcán, hogy ő „ég“; 
s oly dühöngésbe jött, hogy kezeit-lábait meg kelle kö
tözni törülközőkkel, s ágyba fektetni. A főre alkalm a
zott hideg borogatások u tán  némileg enyhült állapota; 
s Bécsig tűrhetőn  viselé magát.

Azonban alig érkezett meg Döblingbe a szám ára 
rendelt szobába, oly őrjöngő dühbe jött, hogy megkö
tözni kelle.

Döbiingben létének első időszakáról egyedül az in 
tézettulajdonos dr. Görgennek hivatalos vallomásai ti
tán  értesülhetünk; m ert az intézet két alorvosa, dr. 
Guszmann R. és dr. Goldberg, kik Széchenyinek ott 
időzéséről egyet-m ást íölj egyeztek, csak későbbi évek
ben kerü ltek  oda; ápolói pedig — Brach és Bichler — 
egyszerű létökre különös figyelem re méltó dolgot nem 
m ondhattak róla.

De dr. Görgen maga oly korlátolt elm éjű s triv iá
lis lelkű férfiú  volt, hogy m int később látn i fogjuk, 
Széchenyi lelki- s kedélyállapotát fölfogni vagy meg
érteni távolról sem volt képes; s eszerint dr. Görgen 
adatai egyedül am ennyiben a beteg Széchenyinek kül
ső jelenségére s viseletére és fizikum ára vonatkoznak, 
bírnak érdekkel. Szellemi vagy kedélybell állapotáról 
csak fölületesen vagy éppen badarul emlékezik.

Ebbéli állításunk igazolására elég nehány sort idéz
ni azon pareréből, m elyben Görgen nagy betegének az 
intézetbe jö ttekor lelkiállapotát ecseteli:

„A beteg beszédei — m ania desperatoriára m uta t
tak, úgy m int vallásos alappal. Szakadatlanul vádoló 
magát, hogy ő hazáját elárulta, az uralkodóhózat el
árulta, hogy az éppen kitörni készülő borzasztó forra
dalm at ő idézte elő a demokráciái pártta l való tetszel- 
gése által sat.“ (?)

így Széchenyi őrültségében sem beszélt. Az ő rü lt
nek énje megzavarodik; de azért önm agának reflexusa. 
— Miféle demokráciái pártta l tetszelgett Széchenyi? — 
Ez nyilván csak Görgen homályos fölfogása arról, m it 
Széchenyitől hallhatott, de nem érte tt; s m inek csak 
alapja igaz — tudniillik  az, hogy Széchenyi kétségbe
esett a haza sorsa fölött; s hogy annak veszte m iatt 
önmagát, saját m unkásságát, m ellyel a nem zetet szuny- 
nvadtából haladásra ébresztette, okolta; s hogy ő — 
ki mindig, vallásos volt — az Istennel való kibékülést 
lehetlennek tartó, oly borzasztóknak hivé bűneit.

Ezen s hasonló gyötrelm ek közt hánvkódatt elsöté
tü lt szelleme. -

Görgen azt írja, hogy Széchenyinek az intézetbe 
érkeztekor kezei-lábai kötözve voltak. Ez ellenkezik dr. 
Balogh előadásával. M elyiknek lehet igaza, könnyű el
találni, m iután dr. Görgőn — saját asszisztense, dr. 
Goldberg bizonysága szerint — annyira feledékeny volt, 
hogy míg egy szobából kim ent, már elfeledé, mit ren 
delt valam elyik betegnek.

A nnyit az intézet szolgái is bizonyítanak, hogy Szé
chenyi az intézetbe jö ttekor annyira dühöngött, hogy 
az ágyra lekötözni kelle. Éspedig gyakrabban kellett 
ennek történni, legkivált azért, m ert szokása volt fejét 
a falhoz vágni vagy fejével a falnak futni, nyilván ön
gyilkossági szándékban.

O ttlétének első napjai és hetei borzasztók lehettek.
Izgatott idegei, őrjöngésig fokozott képzelődése, ön

vádjai, lelkifurdalásai, leírhatatlan  félelmei, m iknek 
roham ában botot ragadott, s hátát a falnak tám asztva 
dühösen védte m agát láthatatlan  támadói ellen. Ezen 
kóráhapotok forrása a politikai eseményekben, a haza 
akkori állapotaiban lévén; ha elgondoljuk, hogy nem 
sokára Döblingbe jö tte  után következtek be a bécsi 
forradalom  válságos napjai, a m agyar seregeknek 
Schweehatig nyomulása, midőn egyes ütközetek és 
ágyúzások zaja a magas dombon s a városon kívül fek
vő intézetben közelről voltak hallhatók, m ajd a város 
bom báztatása W indischgrätz á l t a l . . .  képzelhető, m on
dom, hogy mindez m ily hatást tőn a szerencsétlen be
teg testére és lelkére!

A zaj nehány hét m úlva elnémult, [. ..] A döblingi 
tébolyda külnyugalm a helyreállt, vele alábbhagytak a 
gróf őrjöngési roham ai. Tompa fásultság á llt helyébe, 
s teljes közöny a világ iránt.

Senkit sem bocsátott magához; még im ádott nejét 
sem, ki október óta koronkint bejött Cenkről, s kísér
letet tőn boldogtalan férjéhez ju thatn i s talán lelki fáj
dalm ait enyhíteni; m ert hisz a szeretet m indig remél.

Ezen apátia k iterjed t a gróf fizikai léteiére' is. Tel
jesen elhanyagolta magát. Nem vévé észre, hogy fehér
ru h á t kellene váltani; m osdásra rábeszélni kelle; haját 
s körm ét kényszerrel kelle levágni. Asztalnál, ha sen
ki nem figyelmezteté, m arkával evett. Napközben m int 
bús oroszlán vasketrecében, föl-alá já r t szobájában, 
selyem zsebkendőit tépdesve s egymás után  rongyokba 
szaggatva.

Majd ism ét csacska lön. Az intézettulajdonossal, 
segédorvosokkal, a betegápolókkal s őrökkel folyvást 
beszélt, de rendesen ő maga, s senkit szóhoz jutni nem 
engedve. Ami lelkét nyomta, azt végtelen ism étlések
ben újra meg ú jra  k itárta  előttök, nem törődve azzal, 
értik-e fájdalm át, fölfogják-e, amit beszél. Önvádak 
politikai m últja  m iatt, hogy s. hazát ő veszté el — hogv 
nem kell vala a nem zetet életre ébresztenie — hogy

Szabó Gyula írásának -ík ,
folytatása az 5. oldalról

Magyarországon a magyar nyelv „nem fejlődik, elromlik“, 
a nemzet életében uralkodik régebbről egy holt nyelv és újab
ban egy élő idegen, amely a magyar nyelv „életére tör“. S az 
iskolában, amely a nyelv, a szellemiség, a közművelés alapmű- 
helye, ezen a téren nincs különbség katolicizmus és protestan
tizmus között: „Ebben a korszakban a protestáns tanintézetek 
sem voltak a nemzeti művelődés tényezői s latin iskolák 
voltak, mint a kato liku sokéi s a nemzeti érzület felébresztése, 
a magyar nyelv ápolása inkább egyes lelkes tanárok, 
mint a" rendszer müve "'olt. . .  A protestánsok taninté
zetei között nagy jelentőségre jutottak a kálvinisták deb- 
reczeni és sárospataki kollégium ai. . .  Azonban ezekben sem 
találjuk fel sem a magyar nyelven való oktatást, sem a ma
gyar nyelv tanítását. A kor divatja szerint. . .  a nemzeti nyel
vet teljesen mellőzték az iskolában.“ A mellőzés olyan mé
retű volt, hogy végül már a tanrenden kívül, egymás közti tár
salgási nyelvként sem használták az anyanyelvet a két fő kál
vinista mrg'Mr iskolában: „A. debreczeni és pataki kollégium  
szabályai szigorúan tiltják a magyarul beszélést.“ Két évszá
zaddal azelőtt éppen Sárospatak és környéke volt az a hely, 
ahol a magyar nyelv és szellem Balassi Bálint énekeiben és 
Károlyi Gáspár Bibliájában alkotott magyar szellemi csúcso
kat magyar nyelven, és most ugyanott „még a magyar történel
met“ sem tanítják, sem latin, sem magyar nyelven. Kazinczy 
Ferenc Mária Terézia iskolépítő és oktatásterjesztő uralkodása 
idején a pataki kollégium diákja volt, s pályájára emlékezve 
erről külön megemlékezett: , Mogy magyarnak illő volna nem
zeti történeteit ismerni . .. a2 Török Istvánnak s más valaki
nek Patakon a legszükségesebb s legfelsőbb tudomány haszon

talan örök tanulása mellett eszél*e sem tuda jutni . . .  Az én ko
romban Patakon és Debreczenben még nem tanítának hazai 
törvényt, meg még magyar történeteket, külön fogva a világ 
történeteiből.“ A magyar nyelv és szellemiség nagy hagyomá
nyú földjén is annyira „nem volt“ ékkor már Magyarország, 
hogy még nyelvét és történelmét is kirekesztették a magyar 
szellemi képzés falai közül.

Mindennek folytán maga Kazinezy is, aki később „a magyar 
nemzeti mozgalom hőse“ lesz, minthogy „belőle sugárzik szét 
a magyar irodalom eszméje, mint a magyar nemzetiség fentar- 
tásának eszköze“, úgy kelt ki az iskolából s ment tovább pá
lyáján, hogy „egészen a német irodalom hatása alatt áll“, „né
metül jobban ír, mint magyarul s nem tagadja, hogy mikor 
magyarul ir, németül gondolkozik“, miközben „házi körében 
is a német volt a társalgás nyelve“.

Ugyanakkor azonban — még Kazinczy „deák“ korában — 
el övillan az első sugara is annak, hogy a kor, amely Mária Te
rézia uralmának éveivel múlik, a „fény százada“, s annak szel
lemnyitó ereje-hatása Magyarországon, a magyar nemzeti élet
ben sem múlik el nyomtalanul, árnyékos enyészetben. A nem
zeti eszme feleszmél a magyarországi szellemi „colonián“ is, 
mégpedig olyan visszás módon szintén, hogy éppen Mária Te
rézia bécsi magyar testőrsége lesz a magyar nemzeti szellem  
„őrsége“. O tt  „fedezték fe l“, hogy „nyelv és irodalom nélkül 
nincs nemzetiség“, s ott következett be az a „nagy pillanat a 
nemzet életében, midőn néhány lelkes ember arra tökéli el 
magát, hogv magyarul fog írni oly czélból, hogy megteremtse 
a magyar irodalmat s oly szellemi mozgalmat indít meg, mely 
nem áll meg többé“. „S e nagy esemény nem is magyarorszá- 
gon történik meg — hangsúlyozza külön a kalauzunk ha
nem egy idegen ország fővárosában, B écsb e.i. . .  Az a néhány 
magyar ifjú nemes testőr, a ki ha vármegyéjében marad, ép 
oly meddő életet élt volna, mint a többi, Bécsben jut nemzete

elmaradottságának tudatára. Műveltségre törekednek s azt ide
gen irodalmakból m erítik . .  . S azért ha Bessenyei, Báróczi, 
Barcsai s a többiek nem jutnak Bécsbe s nemes buzgalmuk s 
ragaszkodásuk nemzetökhöz nem ösztönzi őket irodalmi tevé
kenységre, a magyar irodalom fonala megszakad“ . . .

Mindez a fonalhímet megtaláló szellemiség az egész hatal
mi szövevény fonákján történt. Vagy ha éltető forrás, nem a 
hatalmi viszonyok kietlen pusztáján fakadt: „Az új, terméke
nyítő elv forrása nem a hivatalos Magyarország körében fa
kad. Nem az udvari kanczellária, nem a helytartótanács, nem  
a megyék emberei közül kelnek föl az új eszme képviselői. E 
megdermedt világban, e kietlen szellemi pusztaság légkörében 
nem teremnek új eszmék és id eálok . . .  A magyar írók és 
költők a nemzetiség eszméjének első muakásai, a kik a magyar 
nyelv és irodalom megalkotásán fáradoznak. . .  A Bessenyei 
fellépését (1772) követő harmincz év alatt jelentékenynyé válik  
az irodalom munkásainak száma. Horvát István 1805-ben már 
191 magyar írót ismer. Ezek között vannak irodalmunk kima
gasló a lak ja i. . .  s korszakos működéssel valamennyit felülmúló 
Révai Miklós és Kazinczy Ferencz. Ezeken kívül nagy a jelen
téktelen, majdnem névtelen írók sz á m a ... Ez volt az irodalmi 
alacsony növényzet, melynek mint a fűszálnak nincs egyéni
sége s csak az a jelentősége van, hogy ha bőven tenyészik va
lahol, azt mutatja, hogy a föld nem vesztette el termő ké
pességét. . .  Legnagyobb része idegen irodalmak befolyása alatt 
áll. Az egyik csoport a francziát, a másik a latint, a harmadik 
a németet utánozza“ . . .  Abban a felismerésben azonban egysé
ges volt a mozgalom, hogy amint „a nemzeti műveltség hiá
nya vitte a magyar fajt az enyészet szélére, csak nemzeti mű
veltséggel lehet megtartani az életnek“. A mozgalom „lendítő 
hatása“ is — átlagában „a geniálitás nyomai“ nélkül — azál
tal vált történelmi jelentőségűvé, hogy egy halottnak látszó 
nemzet életjelét hozta látható felszínre: „Olyanok voltak ők,
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jaem  kell vala K ossuthtal szembeszállnia — hogy nem 
kell vala neki a m inisztérium ba lépnie — hogy ezen s 
egyéb bűneit Isten  soha nem  fogja neki megbocsáta
n i . .  . ezen zavarteljes szent fájdalm akat önté ki foly
vást az öt környező tudatlanok profánus füleibe.

Ezen állatihoz közelítő állapot pár évig tarto tt, míg 
a  kór önm agát kim eríté. A gróf elevenen eltem etkezett, 
u tóbb szobáiból ki sem m ent. Csak egy ízben  tö rtén t 
1850-ben, hogy a gróf dr. Görgen kíséretében behajta
to tt  a városba, o tt lakó családját meglátogatni. E láto
gatásról a grófi családon kívül máig is csak kevesen 
tudnak. A gróf feldú lt külsejével, k isírt szemeivel, be
teg kinézésével s kifogyhatlan önvádaival m egrém íté 
m ély gyászba m erü lt családját, m elynek körében egy 
■órát töltvén, ism ét visszam ent Döblingbe, honnan töb
bé nem  is jö tt be a városba.

Lassankint mégis unni kezdé magát, s szórakozást 
keresett. E lkezdett a betegápolókkal m almot húzni vagy 
farkas és kecskét játszani, ostáblázni — s annyira be- 
lehevü lt a já tékba esténként, hogy aludni m enni is 
-elfeledett.

E játékok term észet szerint fölébreszték benne a 
sakk irán ti régi szenvedélyét. Az 1850-i év u tán  né
hány évet, m ondhatni, csaknem kizárólagosan sakkjá
tékban  tölté.

Egy fiatalem ber fogadtatott föl jó fizetésért, egy 
szerény s mível't m agyar ifjú. Asbóth volt a neve. Ä 
m űegyetem en tan u lt s m agánnyelvtanításnak szentelte 
a napnak üresen m aradt óráit. Az esti órákban pedig 
k ijá rt nagy betegünkhöz. Ezzel sakkozott esti hat órá
tól fogva nehány óráig — m ajd éjfélig, gyakran haj
nalig. Akkor a szegény fiú egy földszinti szobában szá
m ára készült ágyba feküdt, s alig nehány órai alvás 
u tán  ism ét bem ent a városba, tanulm ányai után.

Persze az if jú  test e rendkívüli erőlködést soká nem 
’b írh a tta  el. Talán m ás kórokok is m űködtek benne. Ál
m atlanságba esett, ereje láthatólag fogyni kezdett. El
elm aradozott Döblingből; azt m ondák — beteg. Egy
szerre híre jö tt, hogy m egőrült. Szerencséjére nemso
kára  meg is halt.

Am i az agg betegnek üdülést, az az egészséges if
jú nak  kórt s ha lá lt okozott.

Széchenyi, ki elő tt el sem titkolák az esem ényt, na
gyon  sajnálta  az ifjú t, ki irán t nagy vonzalommal vi
seltetett.

De nem  ezen ifjú  volt az első személy, k it Széche
nyi — lelkiállapota javulván — magához boc.sátott.

Láttuk, e javulás m ily lassú volt; arányban volt az 
•a kór nagyságával, m elyet im ént nehány vonásban ecse
teltünk , s m elyet fokoztak testi bajai — m áj- és ve
sebaja, csaknem teljes álm atlansága s m inden ételnek 
egy ideig makacs elutasítása; s lá ttuk  — m int a testi 
tápo t — úgy s még kitartóbban, évekig u tasítá  el ma

c á tó l  az erkölcsit, a szellemi és szívbeli vigaszt. K iket 
az életben leginkább szeretett — nejét s gyerm ekeit 
—- legkevésbé óhajtá  látni, s u táln i látszék még a ta 
lálkozás gondolatát is.

Az idő hatalm as orvos — mondják.
Hanem  erős organizm us kell, hogy legyen, mely 

-az idő lassan ható  gyógyszerét m egbírja; és Széchenyi 
erős organizációval b írt. Széchenyi teste és lelke csak 
leroskadott — ahol másé m egtört volna. Ő eláju lt — 
hol m ás m eghalt volna. M eggörnyedt — de nem tört 
meg. Lassankint fölem elé ő magát. Ám bár . . . egykori 
m agaslatáig többé soha.

Lassanként a sakk kezdé ki nem elégíteni. M intha 
csak a sakkal ébredtek volna föl lelkierői, szellemi é r
dekeltsége és az em berek utáni vágya. 1852—53-ban 
á llt be e fordulat.

Első vagy az elsők egyike, kit látn i óhajtott, Lo~ 
novics érsek volt, ki a szám űzött visszavonultságátean 
■élt akkor Bécsben — „bellebbezve“ m int a civilizétori 
törvénykezés szótárában mondták.

Széchenyi vallás dolgában is józannak látszék s el
fogulatlannak. Néha, de ritkán, egy-egy frivol élcet e j
te t t  tán  az egyháziakra. De komoly hangulatában, lel
ke m élyében vallásos és katolikus volt. Lelki éjének 
gyötrelm ei is az Isten félelm ével voltak kapcsolatban. 
A m iért is könnyen meg tudom  fogni, hogy az első em 
ber, k it látni, ki elő tt szívének hosszas és zavaros kín- 
szenvedéseit k itárn i, kivel könnyeit közleni óhajtá — 
Lonovics érsek volt, az éppoly m űvelt elm éjű, amily 
tisz ta  lelkű s szeplőtlen papi jellem ű férfi, k it régi ba
rátságon kívül azon új kötelék is fűzött hozzá, hogy 
<ö is a haza irán ti szerete tért bűnhődik.

1853 óta nejének és gyerm ekeinek látogatásán kí
v ü l mások társaságában is kezdett öröm et élvezni; ám 
bár csak rövid ideig társalgóit eggyel, s láthatólag sie
te t t  ism ét őt eltávolítani. Sejtelm em  szerint a gróf

mint az áléit ember gyenge lehellete, mely csak a szájához tar
tott pelyhet mozgatja meg. Nem elég az életre s csak azt je
lenti, hogy a halál még nem következett be. A mit alkottak, ke
vés volt egy jelentékeny irodalmi életre, de azt mutatta, hogy 
a nemzet még nem halt meg. Azért nagy nevek ők nekünk s 
míg a magyar nemzet él, tisztelettel fogják emlegetni.“

Bessenyei György, Mária Terézia bizalmas testőre, 1780-ban, 
amikor a királynő halála „bekövetkezett“, gyásza közben egy 
akadémiai tervvel foglalkozik, s a következő évben közzé is 
teszi „a magyar tudós társaság eszm éjét“ — Egy magyar társa
ság iránt való jám bor szándék  —, s az akadémiával „a magyar 
nyelv tudományos m űvelése s a szellemi erők egyesítése lett 
volna a czélja“.

„Ha egy nagy követ, mely sokáig feküdt egy bizonyos he
lyen, onnan elhengerítünk, a kopár helyen csakhamar magatói 
hajt ki a fű“ — mondja egyik helyen a kalauzunk, s Besse
nyei György is egy követ hengerített el testöriró társaival Becs
ben a magyar szellemi „colonia“ pusztaságáról, és ha egyik ki
emelkedő társa a „hengerítésben“ Báróczi Sándor volt, Ka
zinczy sem mulasztott el mindent a nemzeti szellemű tanulásá
ban, ha későbbi „nagy“ korában azt vallotta Báróczinak: „Gyer
mekkorom óta Te voltál példányom, melyet követni igyekez
tem .“

S ekkor követte Mária Teréziát a trónon a fia, József. Már 
azelőtt társuraikodó volt mellette, szinte példátlan komolyság
gal és felelősséggel készült az uralkodásra másfél évtizeden ke
resztül, és amikor az egész birodalom az uralkodói kezére ke
rült, a legabszolutisztikusabb hatalommal látott hozzá, hogy el- 
hengerítse a legnagyobb köveket a felvilágosult eszmék alap
ján átalakítandó, egységes Habsburg-birodalom megteremtésé
nek útjából. Ö az anyja nyomdokából a radikális reformok út

m integy kísér tgette elmebeli erejét: m it s m ennyit bír 
meg? — s midőn bizalm atlan volt önmagához, véget 
vetni sietett a társalgásnak. Legalább gyakorlati ügyek
ről, jószágai kezeléséről eleinte tiszteivel, kik hozzá be
járn i kezdtek, sem akart szóba ereszkedni. „M inek —■ 
úgymond — , úgyis tönkrejutunk, s koldusbotra jő a m a
gyar nemesség.“

Azonban a gróf láthatólag üdült. A külvilág iránti 
érdeke nőttön-nőtt. M indenkit, aki kérésé, magához 
bocsátott. Társalgása kezdett nyugodt, elmés, vonzó 
lenni. Groteszk valam i mindég volt modorában — csak 
Görgen tarto tta  azt tébolyodottsága jelének.

Szellemi tevékenysége is fejlődött. írn i kezdett és 
olvasni. K ülsejére gondot kezdett fordítani, meze m in
dig válogatott, de pongyola volt, m inőnek fönnebb le- 
írám . Kopaszodó fejét betakarni akarva, de azon m ele
get nem  tűrhetve, papírfövegeket hordott, m elyek kék, 
vörös, fehér, sárga szeletekből voltak fonva — s m i
ket maga „bolondsipkák“-nak nevezett, s form ájokról 
ítélve m éltán; ám bár célszerűek valának szobában.

Időközben a gróf átszállásoltatott; azaz négy szoba 
adatott még az eddigihez; úgyhogy saját, a többi épü
lettől teljesen különvált laka, külön bejárata  s lépcső- 
zete volt.

E szerencsés haladás a gróf nejében és családjában 
m indig ébren ta rtá  annak rem ényét, hogy előbb-utóbb 
elhagyandja szomorú fogházát.

Kegyetlenül csalatott remény!
K ecskem étiig  jegyzete: Dr. Balogh Pál nyilatkozata gróf Szé
chenyi István lelkiállapotáról, a K özlöny  1848-ik évi szeptem
ber 20-i számában:

Gróf Széchenyi István
Az újabb kori események váratlan kifejlései és rendkívü

liségei minden érző kebelre kimondhatlan hatást gyakoroltak. 
Nincs köztünk senki, kinek lelkülete azok által kisebb-na- 
gyobb változást ne szenvedett volna. És még koránt sincs vé
ge a drámának! Senki sem számíthatja ki, miként jutand el 
az átalakulás vészteljes viharai közt az új aranykor élvezé
séhez. Mert a sors nem szokta olcsón adni javait, egyeseknek 
úgy, mint nemzeteknek. Szerencsés az, kj cum mente sana in 
corpore sano juthatand el a mindnyájunk által buzgón óhaj
tott, de csak becsületteljes úton kivívandó béke oázisához. 
Ezen szerencsében, fájdalom! nem részesülhete hazánkfiainak 
legnagyobbika, s átalakulásunk legrégibb hőse: gróf Széche
nyi István, ki élete legfőbb feladatául tűzé ki, boldognak és 
nagynak látni e hont. az oly rég s oly sokképp zaklató itat.

A néhány hónap előtt kifejlett világrendítö események, 
melyek által egy egész lap fordult meg Európa sorskönyvc- 
ben, a nagy férfiú folytonos küzdelmek közt levő elméjére 
megrázó hatással voltak, s felszólíttatván ő is nemzetünk élet- 
bárkájának vezetésére, aggodalmi nöttön-nöttek, midőn látta 
minden emberi kiszámítások csalékonyságát, s midőn látta, 
miként esküdt össze ármány és cselszövény, árulás és gazság 
az oly szerencsésen kivívott szabadság megbuktatására. A na
ponkint vészteljesben tornyosodó felhők imádott hona láthatá
rán visszatükröződtek lelkében, s ő. ki a béke olajágával óhaj
tá legyőzni hazánk démonait, borzasztó sejtelmeket érze ke
letkezni keblében, midőn az a lacsony. . .  cselszövények és ár
mányok által gyújtatott polgári háború lángjai csapkodni kez
űének az egekre, s pusztítani szép hazánk virágzó határait.

Beikének folytonos feszülésben volt húrjai lankadni kez
űének, s ö, ki hona javáért oly fáradhatlan tevékenységet ta
núsított, ki nem olcsó szavakkal, hanem nagy tettekkel bizo
nyító be jeli me valóságos becsét, naponkint szenv-edélyesb 
szerepet kezdt J mni.

Bizodalma a nemzet sorsába csökkenni kezdett, s a látha
tár, melyen epedve várjuk mindnyájan nemzetünk nagyságá
nak fénysugarait fellövelni, előtte naponként sötétebb homály
ba merült Mint kinek lelke a legborzasztóbb vészjóslatok
kal teljes, úgy növekedőnek a nagy férfiú szorongatásai és- 
nyagtalanságai.

Családja pár hét előtt nyári lakába költözött, s ő ezen le l
ki levertségben magára hagy(at)va,‘ az aggodalmak és szoron- 
gattatások kínjai közt élt, s minden kedvtélen hír, minden 
nem várt esemény megrezzentette keble húrjait.

Az annyi küzdelmek közt rendílhetlen hős ezúttal ingadoz
ni kezdett. Folytonos álmatlan éjjeli virrasztásai közt nem lá
tott ő egyebet, mint rémképeket, melyek ellen lelke diadalt 
vívni ki képes többé nem vala. És ezen, lelki küzdelmekhez

jára lépett, s a radikálisság nála azt jelentette, hogy reform
jait gyorsan, átfogóan és mélyrehatóan kívánta megvalósítani. 
Uralkodásában az ésszerűség és emberiesség kormányozta, s 
hogy Magyarországot is eszerint kormányozhassa, a királyi ko
ronát sem tétette a fejére. Tudta, gyors, átfogó és mélyreható 
reformjainak útjában mekkora akadályt jelentene az a di
nasztikus „gyakorlat", amelynek elődei két és fél évszázad óta 
„alávetették" magukat Magyarországon: koronázó országgyű
lés, királyi eskütétel az alkotmányra stb. Ö mellőzött mindent, 
ami abszolút királyi hatalmát korlátozhatta volna, gondolatát 
s kezét megköthette volna, s úgy „tette magát“ a reformok 
„kalapos királyává“, hogy egy idő után még a királyi koronát 
is eltávoztatta Magyarországról, odább vitette Pozsonyból 
Bécsbe, hogy ott őrizzék mint egy idejétmúlt ereklyét. S mire 
Magyarországon az ősi rendiség az ősi alkotmánnyal a kezében 
észbe kaphatott volna, már jöttek is alá Bécsből garmadával a 
racionális reformrendelkezések. A legelsők és legradikálisab- 
bak közül való volt a türelmi rendelet, mely véget vetve a pro
testantizmust és minden egyebet türelmetlenül üldöző-elnyomó 
katolikus hegemóniának, az egyházi és hitszabadság általános 
légkörét árasztotta az országra. S egymást érve jött utána a 
többi, az élet, a társadalom minden területét átfogó-átalakító 
rendelet: sajtórendelet, zsidórendelet, szekularizációs rendelet, 
nyelvrendelet, vámrendelet, közigazgatási rendelet, jobbágyren
delet, rendelet az úriszékekről, a földek felméréséről, népszám
lálásról, házak házszámozásáról stb. Kalauzunkkal véve fel a 
reform-„kulminálásnál“ megszakadt fonalat: „Mária Terézia 
uralkodásában is a reformáló királyságot látjuk, de ez az irány 
II. Józsefben kulminál, a ki gyökeresen fel akarja forgatni a 
fennállót, nem tiszteli a nemzeti egyéniségeket s a törté nel- 
mi fejlődés eredményeit, s egy rendezett, igazságos, az alatt
valók jólétéről egyformán gondoskodó állam jótéteményeiben 
akarja részesíteni Magyarországot is . .. S az elnyomottak sza

azon gondolat csatlakozott legkinosb hatással, hogy imádott 
hazája veszedelmének legfőbb oka ő maga, ő ébresztvén lel 
a nemzetet százados álmából. Ha magas lelki ereje legyőzé is 
ottan a túlságos képzeletek s kínos gondolatok furdalásait, an
nál nagyobb rohammal támadák meg azok egész valóját, s a 
legkeserűbb kitörésekre nyújtanának alkalmat. Ilyenkor min
den józan előterjesztés, minden nyugtató szó sikertelen volt. 
Az étvágy már régóta elhagyá.

Folyo hó 4-én kijelentém a grófnak, hogy ha egészségét 
visszanyerni kívánja, innen tüstént távoznia kell; hogy gyó
gyulásának múlhatlan feltétele mennél távolabb menni a 
fővárostól, hol minden szó, minden találkozás csak nagyobb 
zavarba hozza elhangult lelki tehetségeit; de a gróf nem va
la hajlandó az üdvös tanács elfogadására. Nem akarta hinni, 
hogy beteg. Az ingerültség pírjával festett arcot mutató tükör 
folytonos csalódásban tartá őt. Csak következetes sürgetések, 
többszöri szándékváltoztatások után, szülének végre benne el
határozást. Másnap (kedden) csakugyan kocsira ült a gróf tár
saságomban, nem határozva még, hová és merre, de Buda alig 
vala hátunk megett, s már a gróf leszállt, vagyis inkább ki
szökött a kocsiból, kijelentvén, hogy nem megy egy tapodtat 
sem, hogy visszatér Pestre, hogy mint miniszter, helyét el nem  
hagyhatja, s hogy ö együtt kíván veszni, ha kell, hontársai
val. Csak erélyes sürgetések után sikerült őt reábími, hogy 
ismét kocsiba üljön. A haladás azonban csak neveié a gróf 
sötét melankóliáját. Szüntelen hazája szerencsétlenségét em le
gető, s egész komolysággal fejtegető, miképp nincs többé me
nekülés nemzetünkre nézve. Beteg képzeleteinek tükrében már 
latta ö hazánk fővárosát ellenséges vad csordák által elpusz
títva; a század egyik legpompásabb mesterművét, a budapes
ti Lánchidat a hullámok mélyébe temetve, s mint Marius Kar
thágó düledékein, úgy képzeíé ö magát elpusztult hazája rom
jain. És mikor a szerencsétlen grófot meglepi az eszelősség 
haragja — mint Esquirol a dühöt nevezi —, az eltorzult arc 
barázdáin gyakran a kétségbeesés keserű könnyei görgedeznek 
le. — Ilyenkor gyakran megkísértő őt az öngyilkosság démo
na is, de lelkiereje nem engedé lesüllyedni őt a rossz játéko
sok ezen utolsó menhelyéhez, mint Napóleon nevezé. Ellenben 
számtalanszor nyilvánító, mi örömmel ölelné a halált, mint 
ki már gyógyíthatlan, s ki többé hazájának hasznos tagja nem 
lehet, S mi lelki szenvedéseit a legmagasb fokra emeli, az a- 
zon vallásos túlingerültség, mely a szemrehányások keserű 
fullánkjait mérges nyilakká változtatja. Ily leírhatlan kínos 
gyötrelmek közt, mint a gróf sokszor nyilvánító, többszöri hu
zakodások és ellenszegülések után s a legdühösb rohamok gya
kori kitörései közt, de mégis szerencsésen jutottunk Döblingbe, 
hol öt tovább; orvosi felügyelés alá adtam át. Vérző szívvel 
hagyám lelki küzdelmei közt hazám nagy polgárát, távol ked
velt családjától s idegen arcoktól környezve, kik nem értik 
lelke magas vágyait, s nem osztoznak keble nemes érzelmei
ben.

Mint a nemes gróf háziorvosa, kötelességemnek tartottam 
mindezt némi részletességgel közölni a közönséggel, különö
sen azon gyöngédtelenek irányában, kik felejtve nagy hazánk
ig ónak halhatlan érdemeit, felejtve, hogy ő újjászületésünk 
történetében oly fénypontot foglal el, nem átallották öt, kit 
leláncolt Prométheuszként hona vészteljes sorsáni kétségbee
sése mardosó féreg gyanánt gyötör, alacsony gúnyaik, gyanú
sításaik és rágalmaik tárgyául tűzni ki.

Hazánk, mely nagy férfiakban oly szegény, mint tétlen szó
hősökben gazdag, méltán fájlalhatja egy oly fiának szerencsét
lenségét, kinek keble tettdús életének minden percében csak 
hazája dicsőségéért és boldogságáért dobogott, ki ezért annyit 
áldozott, mint századok lefolyta alatt egy magyar sem, s ki 
most is ezer örömmel váltaná meg élete árán hona megsza
badulását.

Meg is vagyok győződve, hogy hazám nemesb keblű pol
gárai közt nincsen egy sem, ki a nemes gróf halhatatlan ér
demei iránti hálaérzetében buzgón ne óhajtaná, hogy az egén 
borongó sötét felhők minél előbbi szétosztásával oszoljanak el 
a. gróf leikéiül is azon sötét felhők, melyek most annak tehet
ségei* ólv kínos zsibbadásban tartják, s hogy a gróf léphes
sen fel ismét minél előbb a nagy tettek színpadára, melyen ő 
annyi éveken át oly fényt árasztva működött, s melyen öt 
minden honsáerető polgár oly bús szívvel nélkülözi.

Balogh Pál
Jegyzetek
kraval — botrány
flagellum  dei — Isten ostora
kausz'iku s  — maró, gúnyos
parere — (orvosi) szakvélemény
m ania desperaforia — mániás depresszió
önm agának reflexusa  — önmagát tükrözi vissza
profánus — közönséges, illetéktelen
m alm ot h ú z n i .— malomjátékot játszani
bellebbezve  — internálva
Uditft — felépült, gyógyult

badabban lélegzettek. Egész más világ lett Magyarországon. Az 
emberek hinni kezdték, hogy mégis van jog és igazság e föl
dön . . . Mátyás király korszaka jutott az emberek eszébe. . .  
II. József a XVIII. század felvilágosodásának eredményeit 
akarja megvalósítani az államban. A mit a franczia demok- 
ráczia alulról, azt ö felülről, a trón magaslatáról támadja meg. 
Az állampolgárok egyenlősége a törvény előtt, egyenlőség a jo
gokban és kötelességekben, a partikuláris érdeknek a közérdek 
alá rendelése s az államnak ezen alapon való újjászervezése 
volt az az ideál, melynek megvalósítására törekedett. Az egy
házi, vallási, közoktatási, igazságszolgáltatási, szocziális politika 
terén mindazt tűzte ki ezéiul, a mire később Magyarország 
legnemesebb szellemei törekedtek" . . .

Mindezek a célok és reformálások természetszerűen vezet
tek el a legnagyobb nemesi-rendi kiváltság, az adómentesség 
— és azzal összefüggésben a magyarországi „colonia“-állapot — 
kérdésének a napirendre kerüléséhez. S a napirendre tűzés egé
szen napirendszerűen történt, amikor József császár ezt 1785. 
december 30-án egy iratában felvetette: „Azért nagy jelentőségű 
pillanat volt a nemzet életében, midőn II. József 1785. évi 
deczember 30-kán ismeretes kéziratát intézte gróf Pálffy kan- 
czellárhoz, melyben Magyarországot megkínálja az addig kö
vetett végzetes gazdasági politika elejtésével, szabad kereske
déssel, az ipar előmozdításával s mind ennek nagy következ
ményeivel, ha a nemesség lemond adómentességéről s a köz
terhek viseléséhez megfelő arányban járul. Egyedül ez elhatá
rozástól iog függni, vájjon Magyarország a többi örökös tarto
mánynyal egyforma kedvezésben részesüljön a kereskedésben, 
vagy csupán gyarmatnak tekintessék" . . .

,,A magyar rendi társadalom visszautasította a császár aján
latát, azt mondják, azért, mert nem volt koronázott k irá ly . . .  
S Magyarország sorsa el volt döntve. Gyarmat maradt II. Jó
zsef alatt s azután is.“



KAMARAS ISTVÁN KAMARÁS ISTVÁN (1941. Munkács) olva
sás- és irodalomszociológus, vallásszociológus. 
Tíz évig az Országos Széchenyi Könyvtár ol
vasáskutatási műhelyét vezette. Szociológiai 
munkái mellett regénye, meseregénye, hang- 
játéka, „népszerű antropológiája“ is megje
lent Magyarországon.

Esterházy Péter: H rabal könyve
A legutóbbi idők (vagyis a jelen idő) 

legnagyobb olvasm ányélm énye számom
ra  Esterházy Péter: Hrabal könyve  cí
m ű — hogy is m ondjam , hogy be ne ska
tulyázzam ? —  könyve. Pontosabban: 
Esterházy könyve. Még pontosabban: 
Esterházyé és az enyém. M int olvasójáé, 
aki társszerzővé válhat, ha jól teszi dol
gát és m egkapja kegyelmét. Ezzel meg 
is indokoltam, m iért éppen ezt az olvas
m ány-élm ényem et választottam . Vagyis 
inkább ez a könyv választott engem, h i
szen az olvasm ány-élm ény is kegyelem.

Még azt kell megindokolnom, m iért 
nem  az Iskola a határon. A  M ester és Mar
garita, a Száz év magány  vagy a Sörgyá
ri Capriccio. Azért, m ert 1. M árquez 
dzsungeléból azóta sem keveredtem  ki, 
s még m ost is u ta t vágok, de m ost m ár 
bizonyos vagyok benne, hogy nem  kife
lé, hanem  befelé; 2. ahhoz, hogy O ttlik 
regényéről írjak, előbb le kellene m á
solnom a szöveget, m int Esterházy tette  
egy elsőre talán  nagyon bizarrnak tűnő 
beavatási szertartás keretében: 3. A Bul- 
gakov-regényre öt évet szántam  m int 
irodalomszociológus, s könyvet is írtam  
találkozásunkról Utánam, olvasó! cím
mel, A M ester és Margarita fogadtatása, 
értelm ezése és hatása Magyarországon 
alcímm el; 4. ami pedig H rabalt illeti, őt 
most Esterházy olvasatában újraolvasha
tom, így aztán régebbi szakmám m űvel
hetem : az olvasóra, az olvasatra reflek
tálok. (Mellesleg Esterházy ezt is übe- 
ro lta: ő a m agam fajta olvasáskutatóra is 
reflektált, am it errő l a „Bevezetés a szép- 
irodalom ba“ c. m űvének hivatkozásjegy
zéke is tanúskodik.)

Esterházy könyve afféle hárm asoltár 
(is). Az első képen m egjelenik m inden 
és mindenki, méghozzá a klasszikus hár
m as tagozódásban: 1. A „m enny“, vagy
is az Űr és angyalai. (Utóbbiak ez alka
lomm al Balázs és Csocsó névre hallgat
nak, és egy állam i rendszám ú Ladából 
figyelik — bűvölik? — a fejlem ényeket. 
Term észetesen még a rendszerváltás e- 
lő tt vagyunk). 2. Ä „föld“ az író és csa
ládja, felmenőik, aztán Hrabal, (akiről az 
írónak írnia kellene, de nem tud, m ert 
úgy  jár, m in t az az elsőáldozásra készü
lő kisfiú, aki a „M iért nem lá tju k  Is
ten t?“ kérdésre nem  azzal1 felelt, hogy 
„M ert szellem “, hanem  azzal, hogy „M ert 
anny ira  közel van hozzánk“), a postás, 
Carlsson, a stockholmi blues atyja, az 
angyalok ontológiájával foglalkozó szak
írók és Közép-Európa az ötvenes-hatva- 
nas-hetvenes-nyolcvanas években, a 301- 
es parcellával együtt. 3. Ez utóbbi egy 
része m ár a „pokolhoz“ tartozik, am ely
hez még Buchenwald, a kitelepítés, az 
agyonverések, az ávéhá (mi több: az á- 
vósnak nézett angyal; habár m inden an
gyal lehetséges bukott angyal, jegyezné 
m eg Esterházy), és az angyalszerű An
nában  felvetődő bűnös gondolat: az an
gyalcsinálás. Ez a „tagozódás“ azonban 
nem  szét-, hanem  összetagozódás, ilyfé- 
leképpen: „M inden terem tm ény mond
hatja , hogy én, de azt, hogy vagyok, sum, 
egyedül Isten — szólt az Űr, és nagy 
messziről kedvetlen pillantását az íróra 
vetette . Majd A nnával együtt fü tvüln i 
kezdte a kis Carlsson önéletrajzi ih leté
sű Mini P re tty  T in ijé t . . . “

A középső, intim  képen Anna a főalak. 
A m egfogant, a viszonylatokban gazdag 
(terhes? vagy inkább áldott?) asszony, a 
Teilhard  de C hardin esketési beszédében 
szereplő kozmikus örök női, az aktív  be
fogadó. (Engem még M argaritára is em
lékeztet, m iként az állami rendszám ú 
Ladából figyelő angyalok W oland alör- 
dög-angyalaira.) Férje  csak küszködik 
vele, m in t házifeladattal, de Annában 
m eg is fogan H rabal, a másik kelet-euró
pai, vele osztja meg titkát: kacérkodni 
az áldottságra nem et mondás lehetősé

gével, amellyel szintén m egajándékozta 
az Űr. M ásképpen: vagyis a nagy lehe
tőséget egy megszenvedett, kihordott 
igennel. „Dear Bohumil, ja kvam  pisu 
csivo zse bólje sto ja  magú jiscsó szka- 
zaty — Bocsássa meg, hogy vegzálom. 
Túl nagyvonalúan bántam  (fbántunk) az 
idővel.“ — Így kezdődik a második, „A 
hűtlenség fejezete“. Anna nem csak az 
anyát, az igézőt, a szeretőt, a háziasszonyt 
modellezi, hanem  az ideális olvasót is, 
a befogadót, a társszerzőt, aki ráadásul 
beleszeret az íróba, a mű írójába. De mit 
lehet szeretni ezen a cseh vénem beren? 
Legelsősorban talán  az időt, a végessé
get optim álisan betöltő életszeretetét, 
am ely még a negyedik, nem k ívánt szü
léshez is kedvet csinál. De lehet benne 
szeretni a „mi kis városunkat“ és Euró
pát, am etyet Hrabal emberi léptékében 
érzékeltet, aztán lehet benne szeretni a 
m egmosolyogtatott, de soha el nem  áru lt 
eszményt, a földreszállott (Hrabal hozzá
tenné: „és seggre esett“) mennyei derűt. 
Persze aki beleszeretett férje  feladatába

(írni Hrabalról), az óhatatlanul belesze
re t (újra) férjébe, s felvállalja gyerm e
két is. A csáb.tás trükkje: hrabali anek
doták (made is Budapest) form ájába cso
magolt vallomások, amelyek ebben a 
kontextusban kozmikussá nőnek, hiszen, 
ne feledjük, a sarkon az Űr angyalai — 
egym ást is ellenőrző őrangyalok: Anna 
szorongásos lelkiism erete? — figyelnek, 
és azt se feledjük, hogy közben életre- 
halálra  megy a játék!

A harm adik képet négy férfi uralja. 
A szaxofonos Charlie Parker, Hrabal, az 
író és az Űr. Az Ú risten az író kedvéért 
antropomorfizálódik, hogy az ilyeneket 
mondhasson: „Én vagyok az, aki va
gyok“, am ire anyja megjegyzi. „Ugyan, 
fiam, ezt majd az újságíróknak . . .“ Az 
im áról m ár az előző fejezetben esett 
szó, m árm int, hogy „az imádkozás nem 
úgy hoz megoldást, hogy m egváltozik a 
világ vagy fény gyúl az agyunkban, ha
nem azon a derm edtségen változtat sze
m ernyit, amely tökéletesen m ozdíthatat- 
lannak m utat meg m indent“. M ialatt 
A nna imádkozott, az író — aki inkább 
akart volna jó író lenni, m intsem  jó ke
resztény, aki úgy vélte, m unkájával m ajd 
úgyis szolgálja az U rat, aki ezen jó t m u
la to tt — nem imádkozott, s az Ű r ezt is 
im ának fogadta el. „Tegyem hozzá, he- 
Ivesen“, jegyzi meg Esterházy. Amikor 
A nna befejezi im áját és m egérinti őt a 
végesség döbbeneté, az író (aki m inden 
és a semmi, az Ű r és az ütó'dött közé tá 

jolható be) azonosul az Ü rral (m ert ö is 
vele?), s elhatározza, Anna kedvéért 
m egtanul szaxofonozni (ugyanis „az Űr- 
isten m indenható volt, egyet nem tudott, 
nem  tudott szaxofonozni“), méghozzá 
Charlie Parkertől, aki az U rat egysze
rűen  csak Brúnónak szólítja. Az Úristen 
meglehetősen tehetségtelen tan ítványnak 
bizonyul, pedig „azokban a percekben 
— m agyarázza a hányato tt életű  és csak
is az Űr előtt szalonképes művész — , 
amikor já tsz o k . . .  Van fogalmad, hogy 
mi m inden beleférne m ásfél percbe.“ 
Most m egértjük Anna büntudatos sza
vait: „ tú l nagyvonalúan bánunk az idő
vel.“ Az áldozatot felvállaló, m ert a ján
dékozni akaró Űr (vagyis az író kegyel
mi állapotban?) m egszólítja (m ert most 
m ár végre m egszólíthatja) H rabalt, s el 
is beszélgetnek, H rabal nyelvén. Ezt kö
vetve az Űr (vagy mégiscsak az író, aki 
„m int m inden ember, fenség“?) körülte
k in t a világmindenségen. Leltárba vesz 
m indent, s „látta az írót, lá tta  A nnát és 
azt a mondatot, m elyet ra jta  kívül sen
ki sem látott, és lá tta  saját magát. (. . .) 
Látott m indent, s ettől olyan egyedül 
lett, m int az ujjam . Az egyedüllét fen
séges és nyom orult. Helyben vagyunk. 
M ert a magányból, m int a fenyőfa olda
lán a gyanta, úgy buggyan ki az idő. 
( . . .)  Az Űr óvatosan kézbevette Charlie 
Parker szaxofonját. U jjrend, tám aszték, 
gyomor, cirkuláció, ajakcsusz, ism étel
gette a tanultakat. ( . . .)  A világm inden
ségben át zúgott az erős, fals hang, be
töltö tte  m inden zugát, ezért m inden tá 
voli öblöt, re jte tt hajlatot, ez a hamis, 
talentum  híján  való, hitvány irgalm at
lan szaxofonszó, amely inkább volt zihá
lás és hörgés, m int zene, önmaga kudar
cának beismerése, elesukló sírás és kö
nyörgés, evvel telítődött a terem tett v i
lág, ez a regény utolsó, zengő szava, ez 
az iszonyatos, iszonyatosan elrontott, kö
zönséges, ijesztő, rossz, engesztelő hang, 
ez a tehetségtelenség, egyszeriség és tel
jesség.“

Esterházy könyvét — jó, legyen, re 
gényét — olvasva igazolva érzem Pilinsz
ky t, aki szerint „mi halandók cs halha
tatlanok vagyunk, ebből a feloldhatatlan 
feszültségből született egész kultú ránk  
és m inden im ádságunk“ és U tassy Józse
fet, aki szerint „Isten: első és utolsó m e
tafo ránk“. A m üvek ugyanannak a szö
vegnek a m egfejtését kísérlik meg, ezért 
kell’ legyen életünk, ha létezés akar len
ni — m int Pilinszky írja  — szakadat
lan olvasás. H rabal m uzsikusai úgy já t
szanak, m int az angyalok, az Úristen vi
szont pocsékul szaxofonozik. Ez a két 
szöveg azonban annyira különbözik egy
mástól, m int két tojás. Esterházy Űris
tene a m egtestesülő és é rtünk  önm agát 
ajándékozó Isten t — bizarr, de számom
ra  igazán hiteles módon — m int a ked
vünkért szaxofonozni m egtanuló M inden
ható t jeleníti meg. Hrabal ehhez képest 
földhözragadt fantáziájú írónak tűnhet, 
hisz lápjain csak m agunkfajta fordul e- 
lő. Igaz, felülnézetből látszunk, ahogy 
Isten (is) lát m inket, aki „szerette há t a 
terem tett világot“ . Ezt teszi H rabal és 
ezt teszi Esterházy, és m indketten (egyi
kük tudatosabban, a m ásikuk ösztönöseb
ben, de egyik sem rosszabbul, m int a 
másik) úgy különböztetik meg a terem t
m ényt a Terem tőtől, hogy (az Ö szemé
vel láttatva) az előbbit megmosolyogják 
vagy kinevetik, (ezzel persze m egm en
tik  és megszentelik). A szaxofonozó Űr- 
isten persze csak antropom orfizálás (igaz, 
művészi, s ezért közelebb ju tta th a t m in
ket Istenhez, m int a teológiák). Azt 
is eszébe ju tta tja  a kínlódva szaxofo
nozó Űristen, hogy az ő tökéletessé
géhez képest a mi legszebb zenénk, a 
mi szövegünk is meglehetősen fals. 
Neki mégis m indenképpen kedves. Mint 
szám unkra a megszülető gyerm ek ékte
lenül ham is sírása.

(Mérleg, 1991/2).

H IB A IG A Z ÍT Á S

A Helikon 27. számának Szempont-olda
lán Marcel Proust írása alatt nem szere
pel a fordító, Medgyesi Emese neve. Ol
vasóink és a fordító elnézését kérjük.

NEMES NAGY ÁGNES

TÁJKÉPEK

K E R T V Á R O S

Üres az út, égnek a lámpák.
S  úgy buggyan, mindjárt alvadón, 

a sűrű lomb a kert falán át, 
m int szív falán a fájdalom.

A lvad t, ík  fűcsomókba gázol 
olykor a láb, halad az éj, 

s viliódzik, néma láthatáron, 
a szárazvillám szenvedély.

Hiába villog. Csonkig égve 
görcsösen mered föl a ház, 

vonalát bevájja az égbe, 
s nem  bírja megadni magát.

É J F É L

Harmónikás ablakom kitártam.
Így lehet akár Argentínában, 
oly sötét és oly magas az ég.

Lent a kovács tüze már eloltva, 
egy-egy görbe kém ény lovagolja 
apró háza nyereg-tetejét.

A  hőség is m intha elaludna.
Ném a lám pafényben ég az utca.
S  ráncos pillán, függöny ön-ráncon át 
távolabbról egy kis villa fölnéz — 
m élyebb éjbe m ost fordul a

földrész  —
nézi a növekvő éjszakát.

Szél indul. Lent imbolyog a lámpa, 
lassan lengő fénykörébe zárva 
egy faldarab vele imbolyog.
S  k in t fele jtve, odafenn a rácson, 
hófehéren borzong meg a vászon, 
s egymagában csattog és lobog.

D É L

Nagy ollóval vágja a nap 
rövidre m ind  az árnyakat, 
és úgy cikáz, hogy pontosan 
m indennek pontos árnya van.

Csak a folyó szökik maga 
árnyatlan, m in t az éjszaka, 
s hogy  látsszék — m int madár a

tollát,
k ibont két, villogó vitorlát.

O T T H O N

Ablakom ból messzire látni, 
bár köddel jő  az alkonyat.
O tt lent kovács tüze parázslik 
a deres plé-eresz alatt.

S  amott, közelegve, távolodva, 
a sík  u ta t narancs-piros 
lámpás orrával szimatolja 
a ködben bolygó villamos.

*

M int egy folyó nyugszom az ágyban, 
vászon-völgyeken, halmokon.
Testből idővé válva lassan 
a napból éjbe így úszom.

És éjszaka, elcsöndesedve, 
partjaimról magasba röppen 
ködöt kavarva egy madár, 
és ném án kóvályog fölöttem.

*

Zárd be az ajtót, míg lehet, 
hadd koeódjék a zár a széllel. 
Szorong a csönd, szorong, remeg: 
a hang m ikor hasítja széjjel.

Dobog a fal. Valaki jár.
De tart a mész, még nem  szakad. 
Szorong a csönd, koccan a zár, 
dobog a padló. Tartsd magad.

r~ T T w m B im m
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Vásárhelytől Vásárhelyig
F olyta tás az 1. oldalról

tika németországi bukása és 
D im itrov népfronti vonalának 
előtörése folytán össznépi for- 
railalmiságunk nemzeti for
mája mégis helyet talált szá
munkra az antifasiszta fron
ton. Ennek köszönhető, hogy 
Erdélybe érkezve a Magyar 
Párt Ellenzékéből alakult és 
a radikális baloldallal szövet
kező Magyar Dolgozók Szö
vetsége keretében juttathat
tam érvényre plebejusi—népi 
programomat bármely dog
matikus előítélettel szemben. 
Nos hat, itt találtam maga
mat hátbatámadva, amikor a 
MADOSZ a készülő ifjúsági 
találkozó tervével szembehe
lyezkedett. Nemcsak most 
közlöm, hanem emlékiratom  
egyik kötetében már régen 
megírtam, m iként is történt 
ütközésem ez ügyben magá
val a Kommunista Párttal. 
Bukarestből érkezett valaki a 
.pártvezetők közül, hogy a ta
lálkozó tárgyában a MADOSZ 
élén  álló Bányai László és 
köztem támadt ellentétet fel
oldja a növekvő fasizmus e l
len vívott harc frontközössé- 
ge érdekében. Egy álló napig 
tárgyalgattunk egy illegális 
találkozóhelyen fent a Felleg
vár oldalán. Az egyik szobá
ban Bányaival, a másikban 
velem  vitatkoztak, míg — ép
pen a népfronti irányvonal ér
veivel — sikerült rávennem a 
pártfórumot arra, hogy rész
vételünket a készülő Vásár
helyi Találkozón ne akadá
lyozza meg. Azért kell ezt ma 
ismételnem, hogy világossá 
váljék  bárm ely később* értel
mezés egyoldalúságával szem
lé n  az igazság- a marosvá
sárhelyi parlamentáris össze
jövetelnek a forrása nem az 
RKP, hanem saját magunk 
történelmi szükségérzete volt. 
Hasonló vitáik  és izzó tár
gyalásaik voltak különben a 
találkozóra készülődő nem bal
oldali társainknak is, akik az 
■egyházi beleegyezést főleg  
M árton Á ro n n a k  köszönhe
tően megszerezték, de már a 
Magyar Párt, sőt a Szociálde
mokrata Párt vezetőinek m eg
értésével nem találkozhattak. 
Szabad elhatározásból igye
keztünk jobbtól balig egy új, 
reálisan gondolkodó értelmiség 
közös nevezőre jutását m eg
valósítani.

MáF javában készültünk a 
tervezett kongresszusra, lezaj
lott erről a fiatal írók ankét- 
ja  is a Ligeti Ernő szerkesz
tette Független  Újságban, a- 
mikor újabb bizalmatlansági 
hullámot vert fel, ezúttal a 
jobboldali és főleg a középső 
irányzatok képviselői közt, a 
nyugati magyar emigráció egy 
váratlan beavatkozása. A több 

országban egymást követő par
lamentáris ifjúsági törekvé
sek hírére Garbai Sándor, ép
penséggel a Magyar Tanács- 
köztársaság volt elnöke, kör
leveleket intézett mindenfelé, 
hogy — Károlyi Mihályra hi
vatkozva — egy magyar v i
lágkongresszust hívjon össze 
Párizsba, jól érthetően a 
Horthy-rendszer politikájával 
szemben. Ilyen körlevél Er
délybe is eljutott, s amikor 
egy nagyváradi összejövete
len most már a szélső balol
dal próbálta összekapcsolni

a / emigránsok felhívását a 
marosvásárhelyi előkészüle
tekkel, szinte felbomlott min
den addigi igyekezetünk. Csak 
nehezen, a MADOSZ képvise
letének az Előkészítő Bizott
ságból való kihagyása árán 
volt a munka folytatható, ami 
annyit jelentett, hogy nem
csak Bányai László, hanem  
jómagam is, az illegális vita
fél, csak egyszerű tagként 
vehettünk részt a Vásárhelyi 
Találkozón.

Közben a K orunk  ismertető 
cikket közölt az Érsekújváron 
lezajlott csehszlovákiai T ava
szi Parlamentről, s az ott 
történt jelképes kézfogás Fe
jér István, a prágai Petőfi 
Kör elnöke s a katolikus nő
ket képviselő Esterházy Lujza 
között számomra elégtétel 
volt, bátorító hír a marosvá
sárhelyi lehetőségek számára. 
A kéznyújtó grófkisasszony 
katonás történeteivel édesa
nyám tanítványaként hozzánk 
is el-ellátogatott, könyvaján
dékokat hordva szét olyan 
volt katonatiszti családoknak, 
mint amilyen a miénk is volt. 
Egészen fiatalon egy Sopront 
védő különítményben harcolt, 
nekem Végvári verseit hoz
ta el. De nem is ez ütött szí
ven az Érsekújvárról érkezett 
hírre. Egy napon katonaság 
vette körül a nyitraújlaki Es- 
terházy-kastélyt, s a grófkis
asszonyt állítólagos kémkedés 
vá Íjával börtönbe hurcolták. 
Nos, az maradt számomra fe 
ledhetetlen, hogy büntetésé
nek letöltése után elmondta 
nálunk, miként sínylődött tol
vaj és gyilkos női rabokkal 
együtt. Ezektől tudta meg, 
hogy bűneik forrása a háború 
v o lt . . .  Megfogadta a börtön
ben, hogy pacifista lesz, fel 
is lépett a fasizmus ellen, s 
utoljára a Sarló  egy szociofotó 
kiállításán találkoztunk vele. 
Íme, most a közös megértés 
jeleként kezet fogott a balol
dallal!

S ha az Erdélyi F iatalok 
csoportja középutas türelmet
lenséggel nem is jött el Vá
sárhelyre, hiába kérlelte ő- 
ket Tamási Áron és Kacsó 
Sándor, ott a gyülekezet ter
mészetes összekötő kapocs nél
kül maradva is talált fogód
zót a végleteknek látszó kü
lönbségek egybehangolódására. 
Az érsekújvári kézfogásnak 
megfelelő jelképpé itt az a 
jelenet vált, amikor a mun- 
kásiró Nagy István ama köz
lésére, hogy az anyanyelvű ok
tatást biztosító egyházakra va
ló tekintettel megkeresztelteti 
iskolára érett fiát. Fodor Jó
zsef temesvári plébános fe l
kelt és válaszképpen bejelen
tette, hogy az egyház hajlan
dó a szakszervezeti munkássá
got támogatni jogos bérharcá
ban. Sokszor megírták már 
ezt a jelenetet, esek az egy
kori Erdélyi Fiatalok jobb- és 
baloldalt egyaránt a közösség
ből kirekesztő mai szószóléja 
feledkezett meg róla. Pedig ez 
akkor a fasiszta háborús ve
szély és nemzeti elnyomás el
len fellépő munkásság felé  
demokratikus szolidaritást ki
fejező gesztus volt, s ugyan
csak megerősítette a nemze
tiségi egységet hirdető és vál
laló új magyar értelmiség 
realizmusát. Az így kialakult 
légkörben születhetett meg a 
H itel főszerkesztőiétől, A lb
recht Dezsőtől az ugyancsak 
ott lévő szocialista Józsa Bé

láig terjedő átfugásban a ke
resztény erkölcs mint közös 
elvi alap elfogadása, egykép
pen elítélve társadalmi ki
zsákmányolást és nemzeti 
gyűlölködést.

László Ferenc utó-kritikájá
ban a Vásárhelyi Találkozó  ro
vására írja azt az éles vitát, 
melyet Kacsó Sándor a ma
gyarság és románság együtt
élésének és egymásratalálásá- 
nak meghirdetésével keltett, 
holott az előadónak és ellen
zékének kölcsönös őszintesége 
is hozzájárult a fogalmak tisz
tázásához. Tegyük hozzá: a- 
miképpen az ez idén lezajlott 
RMDSZ-kongresszus erejét és 
jeientöségét éppen a nyílt 
szókimondás és a közös neve
zőre jutás adta meg az úgy
nevezett mérsékeltek és ra
dikálisok közös győzelmévé 
érett dialógusban. Ezúttal a- 
zonban nem maradt ki senki 
sem a nemzetiségi keretből, 
mint ahogyan kétségtelenül 
ama 1937-es Találkozónak ez 
hiánya, hibája, mint később 
kiderült, tragédiája volt.

Történelmi folyamatosság
ban gondolkodva: ami Maros- 
vásárhelyen akkor és ma tör
tént, kisebbségi önmegtartá
sunk vagy társnemzetté válá
sunk célirányában meghatáro
zó példakép maradt. Értsünk 
szót: már ötvennégy eszten
dővel ezelőtt is egy plurális 
nemzeti demokrácia bontako
zott ki a szélsőségek lebontá
sával s a minden oldalon a- 
zonos népi-nemzetiségi érdek 
előtérbe jutásával, ami ele
ve kizárta az akár jobbolda
li, akár balos parancsuralmi 
kiszolgálás nemzetiségveszej- 
tő elhajlásait, s a maga röpke 
parlamentarizmusával mara
dandó célt szegezett mind
máig megoldásra váró felada
taink elé. Ezt a történelmi 
örökséget kár ma hiányossá
gaiból kiindulva alábecsülni, 
ahelyett, hogy a Tőkés Lász
ló szózatában 1991-ben idézett 
Vásárhelyi H itvallást, Tamási 
Áron kiállását az egészért, a 
közös értelemért vallanók és 
vállalnék.

Ha akkor az Erdélyi Fiata
lok kétségtelenül józan mér
séklete hasznos ragasztásként 
alátámasztotta volna mind
azt, amit Tamási Áron meg
hirdetett, a fasizmus előtöré- 
sével s az újabb világháború 
megpróbáltatásai közt nem  
került volna sor olyan ha
mar a Vásárhelyi Találkozó  
együttesének széthullására. A 
hitlerizmus legyűrése után 
bekövetkezett hatalomváltás
kor is bensőleg erősebb kohé
zió őrizte volna kisebbségi ön
védelmünket, mint a kezdet
ben magára maradt munkás
egységfront és a rá támasz
kodó M agyar N épi Szövetség. 
Pedig a kényszerű körülmé
nyek a világháborús hangza
varban kialakult helyzetek és 
hie leltnek véres bukásával 
kiáltóan megkövetelték mind
azt, amit az 1937-es kísérlet 
realizmusa kifejezésre jutta
tott. A semmiből kellett az 
életben maradáshoz mindent 
összeszedni, állandó harcban 
mind a settenkedő román na
cionalizmussal, mind a visz- 
szatérő magyar illúziókkal, 
végig a labilis népi demokrá
cia és a szocializmusra való 
erőszakos áttérés buktatókat 
rejtő szakaszain.

Ha a M agyar N épi Szövet
ségben  mint anyaszervezetben

sikerült is ideig-óráig rekonst-MOLNOS LAJOS
ruálni a Vásárhelyi Találko- ____ ___ ..................
zó  hagyományozta nemzeti 
egységet, úgy ez csakis azzal 
volt elérhető, hogy a V ásárhe
lyi H itvallást követő Kurkó 
Gyárfás politikája nyomról

Anno 1991

Egy eset
nyomra feltámasztotta újra 
azoknak az erőknek az össze
fogását, melyek világnézeti, 
felekezeti és társadalmi egy
oldalúságokon felülemelkedve 
a népi összefogás védelmi 
rendszerét próbálták kialakí
tani minden rendelkezésre ál_ 
ló erővel. A jobboldali elto
lódást azonban hovatovább a 
baloldali eltolódás egyoldalú
sága és kizárólagossága követ, 
te. s elbuktunk újra a harc
ban.

1949-ben minden taktikai a l
kalmazkodásunk visszájára 
fordult. Börtönbe kerültünk 
akár jobb, akár bal reform
ers humánelképzeléseink okán, 
együtt a vitafelek. A Vásár
helyi Találkozón  részvett Hi
tel-szerkesztő  Venczel József 
éppen úgy, mint a K orunk-  
szerkesztő Méliusz J ózsef,
Márton Áron és papjai éppen 
úgy, mint az MNSZ egyetemi 
tanárai, Csögör Lajos és Jor- 
dáky Lajos a vásárhelyi garni
túrából, az EMGE Teleki Ádám  
grófja éppen úgy, mint az 
élünkön járó Kurkó Gyárfás. 
Süt László Dezső is, a Vásár
helyről annak idején lemara
dó Erdélyi F iatalok  főszerkesz
tője. S ha újra meg újra fel- 
íelbukkantak megmaradásunk 
és az ellenállás próbái, immár 
anyaszervezet nélkül, egy ho
vatovább fasisztoid, nemzeti 
szocialista diktatúra megme
revedésének menetében vég
veszélybe sodródtunk minden
féle látszat-rehabilitáció e lle
nére is. Ebből a vészből csak 
1989 decembere nyomán sike
rült újra magunkhoz térni, s 
az RMDSZ politikájában meg
valósítani mindazt, ami előbb 
a fasizmus örvényében, majd 
a sztálini centralizációk út
vesztőiben összefogásunk jobb 
igyekezeteit jelentette.

A V ásárhelyi Találkozó  he
lyes értékelésével a diktatú
ra-ellenes új forradalmi ifjú
ság egyik képviselőjénél is 
találkozunk, akinek igazán 
nem vethetnénk semmiféle 
elfogultságot a szemére. Mol
nár Gusztáv egy K oru n k -érte
kezleten már 1980-ban meg
követelte a folytonosság fe l
vételét „a különböző világ- 
szemléletű, de a közösségü
kért felelősséget vállaló ma
gyar értelmiségiek“ 1937-es ér
tekezletével, rettenetes mulasz
tásnak minősítve, hogy annak 
teljes anyaga máig sincs ösz- 
szegyűjtve. „Ezt meg kell csi
nálni, meg lehet csinálni“ — 
hirdette meg, s ehhez a dik
tatúra-ellenes követelményhez 
képest visszaesés az Erdélyi 
Fiatalok egykorú passzivitásá
nak dicsérete, viszont betelje
sülés az új Vásárhelyi H itva l
lás Tőkés László 1991-es szó
zatában.

Az 1977-ben megjelent Tur- 
zai Mária-féle vagy a tíz év 
vel hamarabb kelt Csatári Dá- 
niel-féle feldolgozás a maga 
idejében átmentő értékű volt, 
de egyik sem merítette ki a 
történelmi témát, s így mi 
sem mondhatunk most többet, 
mint Molnár Gusztáv, legfel
jebb azt sürgethetnék, hogy a 
Vásárhelyi Találkozó  új fel
dolgozója tudja meghúzni a 
történtek eredővonalát 1937-től 
a mosti esztendő magasfokú 
ismétlődéséig, bukásokon és 
újrakezdéseken át meglátva 
az elérkezést napjainkig.

Délelőtt történt, a nyílt ut
cán. Egy kellemesen napfé
nyes délelőttön. Tíz és tizen
egy óra között, amidőn — ál
tala ban! — nem szokott tör
ténni semmi. Rendkívüli tör
ténés pedig — ha lehetséges 
ez — még ritkábban. (Különö
sen pont egy ilyen utcában, 
pont egy ilyen délelőttön!)

Az az eset mégis megtör
tént. És pont egy ilyen dél
előtti órában, s pont egy ilyen  
utcában.

Amint az eset megtörtént. 
Valaki azonnal telefonált a 
mentőállomásra. Legkevesebb 
három mentőautót kért. Egy 
másik Valaki az elmegyógy
intézetet hívta. Egy harma
dik Valaki a rendőrséget akar
ta riasztani — ám egy ne
gyedik Valaki leintette. „Nyu
galom“ — mondta.

A rendőrségi autó az öreg 
platánfa árnyékában állt. Fel
nyitott motorház-íedéllel.
Több, mint egy órája. Van ez 
így. Még a rendőrségi kocsik
kal is. Hogy tudniillik meg- 
motorhibásodnak. Valahol. 
Bárhol. Akárhol. Akármikor.

Elsőnek az elmegyógyinté
zet kocsija érkezett a „hely
színre“. Öreg kocsi volt. Na
gyot horrent, amikor megállt. 
Néhány perc múlva, vidám  
vijjogással, berobogtak a vö
röskeresztes kocsik is. Egye
lőre három. A fehérköpenye- 
sek-fehérsapkások pillanato
kon b°lül máris szenvedélyes 
szakmai vitába merültek.

Az időközben összeverődött 
bámészkodók (köztük a szem
tanúk is) egyelőre némán fi
gyeltek; feszülten várták a 
fejleményeket. Közben a szak
emberek egyre jobban bele
merültek a szakmai megbe
szélésbe. Közben sikerül, a 
rendőrauót is megjavítani.

„Egy szót se, uram, egy 
szót se, amíg meg nem érke
zik az ügyvédje. Ehhez ra
gaszkodom! Az ügyvédhez! . . . “
— hangoskodta egy gömböly- 
ded, csokornyakkendős öreg- 
úr, midőn a rendőrautó már 
kifordult a kis utcácskából 
egy főbb utcába. „Nyugalom“
— mondotta az öregúrnak egy 
Valaki. Az öregúr megnyugo
dott. Közben a fehérruhások 
is befejezték a szakmai vitát. 
Előbb a vöröskeresztes kocsik 
vijjogattak el vidáman, aztán

az elmegyógyintézet kocsija 
hördült neki. „Kérem, uraim, 
ez egy abszolúte és világosan  
egyedi eset. Egy roppant ér
dekes, specifikus e s e t . . . “ — 
hajtogatta a körszakallás el
megyógyász, miközben a ki- 
vénhedt kocsi, mintha levegő 
után kapkodva, araszolt fel a 
meredek utcán az Intézet 
felé.

Aztán az egyik szemtanút 
kiigazította egy másik szem
tanú. Ezt a másikat egy har
madik; mind a hármukat egy 
negyedik; valaki vélem ényt 
harsogott; valaki tanácsokat 
osztogatott, valaki kérdezős
ködve akadékoskodott — az
tán Valaki meglökött Vala
kit, az visszalökte . . .

Mire a két rendőrségi ko
csi másodjára is bekanyaro
dott a „helyszínre“, az utcács
ka már/ismét csendes volt, 
nyugodt, kihalt, napfényben 
fürdőzö. Mindössze néhány 
széttaposott paradicsom, tojás, 
eper, miegymás disztelenke- 
dett itt-amott, meg egy kifa- 
kult-barna, alaposan megtapo
sott férfikalap —

A kutya továbbra is egy
kedvűen üldögélt a bolthaj
tásos kapu előtt. Bámulta a 
csendes, békés utcát. Valami
vel később felállt, s tett né
hány lépést a járdán, majd 
megállt, és várakozva nézett 
a szemközti ház irányába. 
Egy-két perc, és a túloldali, 
mindig tárva-nyitva kapun 
kipipiskedett a barnafoltos, 
nyúlánk, karcsú kandúr, a 
Lizikeédes. Ö is megállt, 
szétnézett. A kutya végre 
morraat egy (nem túl) mér
geset, aztán nekilódult, úgv- 
ahogv. Lizikeédes hidegvérű- 
en „kivárt“, majd („szinte az 
utolsó pillanatban“) szökkent 
egyet, s máris fent volt a jó
öreg platán alsó ágán. On
nan nézte unottan, már-már 
sajnálkozva; de: már-már 
bosszankodva is a fa alatt el
hevered« Okost, az ellomhult, 
eltunvult.

kutyát,
amelyet az imént, egyes 

szemtanúk határozott állításá
val ellentétben (miként azt, 
állítják más, ugyancsak hatá
rozott szemtanúk) igenis! — 
megharapott egy ember.

Lizikeédes a fán. Okos a fa 
alatt. Megszólal a közeli 
templomban a déli harang- 
szó. Pontban tizenkettő óra 
hetes perckor. Mint rende
sem . . .

Kolozsvár, 1091. július 10.

BALOGH EDGÁR Kazinczy Magda: lisöváró

:J»

Balkán — cfossziéB,
ARGOSZTÖL — ZÁGRÁBIG

A gepidák is a gotokhoz közel álló, germ án nyelvet 
beszélő nép voltak. Ök is Észak-Európából települtek 
le délre. M ár a III. század hatvanas éveiben íelbukkan- 
tak  Dácia tartom ány határain , és egy részük meg is te
lepedett a K árpát-m edence északkeleti részén. A 280-as 
években Moesia pannoniéi provincia területén  harcol
tak  ellenük a rómaiak. A IV. században a Felső-Tisza 
vidékén részben együtt élhettek  a szarm atákkal. A hun 
korban a gotokkal való ellenségeskedésük egy ideig 
fennállt, m ajd lecsillapult. Ök és egyéb kisebb germ án 
népek verték  le aztán A ttila  fiait 454-ben, és azokat né
peikkel együ tt kiűzve, ők m aradtak i tt  a K árpét-jno- 
dence keleti részében. A keleti gótok 471-ben kivonul
tak  Pannóniából, és így a gepidáké le tt a Szerémség és 
Szlavónia, legalábbis egy ideig, amíg a keleti gótak 
vissza nem  szorították őket. Később, amikor az antik  
Sirm ium ot te tték  meg székhelyükké, ezzel Bizánc ellen
ségeivé váltak. Bizánc és a longobárdok végül győztek 
felettük  . . .  A szintén germ án herulok egykori földjén, 
a Havasalföldön m egpihent és m egerősödött avarság se
regeinek szinte gyerekjáték volt leverni a gepidákat, 
há t még úgy, hogy szövetségesei a gepida harcm odort 
jól ismerő, erős, csak önm agukban gyenge longobárdok 
küzdöttek velük együtt a döntő csatában. A bizánciak

kezén egyedül a régi róm ai város, Sirm ium  m aradt (a 
mai M itrovica mellett), m ely jó ideig a gepidák fővá
rosa volt. A legyőzött gepidák m aradtak, hogy a jöven
dő A var K aganátus egyik „őslakos“ alapnépét alkossák, 
annak keleti részein, a Tiszántúlon és Erdélyben. (Pan
nóniái húsvét, 1987.)

*  *  *

A  Tito halála (1980) u tán  kibontakozó gazdasági v á l
ság, m ajd az 1981-ben felszínre törő koszovói albán
szerb ellentétek  elvezettek napjaink általános politikai 
és alkotm ányjogi válságához. Jugoszlávia szinte folya
matossá váló válságának számos oka van. Az egyik, 
hogy az 1918. decem ber 1-jén m egszületett állam  gaz
dasági fejlettség és történelm i hagyományok szem pont
jából eltérő fejlettségű területekből jö tt létre. Ráadá
sul erőteljesen jelentkeztek a szlovén és a horvát nép
nek önálló nem zetállam  m egalakítására irányuló törek
vései. (A délszláv egység göröngyös útjai. 1991.)

* * *
A szlávoknak Möziába, Thrácziába és Maczedóniába 

való kiterjeszkedésök m ár vége felé közeledett, midőn 
a Dunán átró l újabb kivándorlók léptek a byzánczi bi
rodalom határára . Már em lítettük, hogy a szlávok A ttila 
idejében tűn tek  fel Dalmácziában. Akkor: Jusztin ián  
uralkodása alatt1 Möziából és Thrácziából többször 
ronto ttak  be, de az ő hatalm uk nem volt tartós, m in t
hogy a legfontosabb városok a róm aiak kezében való
nak és ném ely vidéken találkozónak még góth csapatok, 
valam int a legnagyobb valószínűség szerint az ős benn
szülött népesség m aradványai is. Ennél fogva nem cso

da, liogy az avarok m inden nagyobb akadály nélkül á t
lépték a Szávát és Dalmáczrát magát m eghódították; és 
m int Porphyrogeneta K onstantin  mondja; „Herakliusz 
császár uralkodása a la tt (610—641) elűzték onnan a ró
mai gyarm atosokat és az országot feldúlták. Minthogy 
az avarok nagyobbrészt nom ád népek voltak, főképpen 
rablásra vonultak ki, úgy az ő szomszédságuk Byzánez- 
nak  nem lehetett közönyös, am iért is Herakliusz elhatá
rozta magában, hogy a szlúvokat ellenük segítségül h ív
ja. Azért a horvátok (chorvatok) törzséhez fordult, kik 
a K árpátokon tú l a m ostani Galiczia nyugati részében 
laktak, m ely régente Fehér-C horvátiának h iv a to tt . .  . 
Kétségkívül a horvátok példájára kerekedtek fel az ő 
régi szomszédaik és törzsrokonaik, tudnillik  a szerbek 
is, kik Fehér-H orvátországtól keletre a Dnieszter és 
P ru t (ezen tá ja t még a mai nap is a Bojkerek országá
nak nevezik) torkolatónál lakának és átvonultak a Du
nán. Ezen régi, a K árpátokon túl fekvő Szerbiában, 
m ely azután Fehér-Szerbiának neveztetett, a hagyo
m ány szerint az atya halála utón az uralkodás két fiára 
szállott; az egyik testvér otthon m aradt, a másik a nép 
felével átvonult a Dunán és Herakliusz császártól fö ld 
birtokot kért, A Dunán való átkelés és vonulás rende
sen a mai Dobrudzsában (szlávul Dobrucsa) vagy Szi- 
lisztránál történt, vagy inkább nyugat felé Nissza irá
nyában is . .  . A császár átengedte nekik az avarok által 
elpusztított Illyricum ot és a szerbek, régi hazájukban 
való lakóhelyeikhez hasonlólag, a horvátoktól ism ét ke
letfelé telepedének le. (A szerbek és bolgárok tö rté
nete, 1890).
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Európai zeneház

Vannak-e még?

„Tegnap” üzenetei (5 )

Egyetlen tá rsadalom  sem 
lehet m eg öregek nélkül. „Ha 
nincs a házadban  öregem ber, 
vágy m agadnak“ — fordítom  
m agyarra a  rom ánok m élyér- 
te lm ü közm ondását, am ely h i
tem  szerin t nem csak a csa
lád ra  vonatkozik: a nem ze
teknek  is kellenek az öregek, 
az egész em beriségnek is. A 
k u ltú rá n ak  is.

Leg.nkóbb persze azok kel
lenek, akiket, ha nincsenek, 
nem  lehet „venni“ : az alkotás 
n agy - egyéniségei, akik  negy
ven, ötven vagy még több 
esztendeje végzik a sem m iből 
új világot terem tés titok te l
jes m esterségét, akik jóval a 
m aguk őszikéi u tán , é le tük  te 
lelőre fo rdu ltáva l is napról 
n ap ra  ú jjá  tudnak  születni 
m üveikben.

Sigism und Todufá e lhuny té
val ilyen m esterét veszítette 
el a  rom án zenem űvészet és 
zenetudom ány. M ind nagysá
gában, m ind a lko tásának  je l
legében egyedülálló  szem élyi
ség volt, ak inek  hosszú és te r
m ékeny élete a szüntelen ön- 
m eghaiadás élő pé ldájakén t 
hatott.-

A rom án zeneszerző-nem ze- 
dék társak tó l m ár az indu lá
sá t m eghatározó városok m ás
sága okán is különvált. Nem  
a  „B alkán P árizsa“, B ukarest, 
nem  a keleti rom ánság m űve
lődési és m űvészeti hagyom á
nyait őrző és folytató Ia?i, 
még csak nem  is anny ira  E r
dély közép-európai hovatar
tozására oly sokat adó, m ai 
központja, Kolozsvár bocsátot
ta  ki az életbe, hanem  a nagy 
fejedelm ek kora beli főváros, 
a püspöki székhely, G yulafe
hérvár. Ebből következőleg 
nem  le tt az ő szem élyiségala
ki tó peregrin  ációs városa sem 
Párizs, m in t annyj m indenkié 
a  rom án zenetörténetben, sem 
B udapest, Bécs vagy Berlin, 
hanem  az Ö rök város, Róma, 
ahonnan  azután  a rom ánság 
R óm ájába, B alázsfalvára ve
zete tt az életú tja . Ebben az é- 
le tra jz i összefüggésben ko
lozsvári tanévei, am ikor Eca- 
te rin a  Fotino-N egrunál zon- 
goram üvészi és M artian  Ne- 
greánál zeneszerzői oklevelet 
szerzett, közjátéknak tűnnek. 
Nem  ez évek csekély szám a 
okán, m ert azok nem  voltak 
csekély szám úak, hanem  m ert 
K olozsvár és a világi szolgá
la t csak viszonylag későn, 
harm incas életévei derekán  
rag a d ták  magukhoz, végleg.

K onzervatórium i tan árse
gédként és operaházi ko rrepe
tito rk én t kezdett új életet. P á 
ly á já t professzorként végezte. 
Közben főiskolai rek to r és 
filharm óniai igazgató is volt. 
É lete estéjén a  legm agasabb 
honi tudom ányos elism erést 
is elnyerte: a  Román A kadé
m ia egyhangúlag választo tta 
be tag jai közé. A lapításai kö
zül kettő t kell kiem elnie a 
mégoly rövid életrajzi össze
foglalásnak is: őáltala le tt Ko
lozsvár zenetudom ányos dok
to rá tu st adó várossá, és az ő 
igazgatása a la tt a laku lt meg 
a kolozsvári F ilharm ónia kó
rusa, am elyet olykor az or
szág első hangversenykórusá
nak  m inősít a szakbirálat.

E lsőként volt egyarán t nagy 
m ind a rom án zenealkotás
ban, m ind a rom án zenetudo
m ányban, úgy, ahogyan ez a 
kettősség a m ai ötvenesek és 
hatvanasok soraiban szinte 
általános — gondoljunk Ben- 
toiura, Bergerre, Nem escura, 
V ierura és még sokukra.

M int zeneszerző is musicus 
doctus volt. Egyik rom án p á
lyatársa sem uralta  oly m ér
tékben az európai zene m in 
den klasszikus stílusát és tech
n ikáját, m in t ő, a töbhszóla- 
m úságot megelőző aulódiáktól 
és a m odális canlus planus 
m űvelésétől a  reneszánsz és 
a barokk ellenpontozó techni
káin ót a beethoveni tem ati
kus fejlesztésig és szonátafor
máig. Ezek a stílusok és ze
neszerzési eljárások m ind 
mélyen m egélt és egyénien ú j
raa lko to tt szépségekként ö lte
nek teste t alkotásaiban. K i
m agasló példával bizonyítok: 
ha az ism ert történelm i okok
ból kifolyólag nem  volt, nem 
lehete tt a  rom ánságnak a n 
nak  idején  barokk  zenéje, a 
rom án zenetörténet, ha későn 
is, de étoszukban nem zeti, 
k isugárzásuk és m egform álá
suk szerin t egyetem es érté 
kekben, világszínvonalon pó
to lta be őáltala e kényszerű 
m ulasztást. A Passacagliára és 
a Vonószenekari concerto ra 
utalok. M ind a kettő rem ek
mű. M éltón állanak  a század 
egyetem esen elism ert legna
gyobbjainak a barokk  fogan- 
tatású  müvei m elle tt is.

Nincs még ahhoz kellő tör
ténelm i táv latunk , hogy föl
m érhessük, a m aga klasszi
kus a lkatával és Róm ában is
kolázott erdélyiségével m eny
nyiben ellensúlyozta Enescut 
m int a K árpátokon kívüli ro 
mán ze.nealkotás összem érhe
tetlen  nagyságát, aki m ellett 
a ko rtársak  — a fiatalabbak  
is — m ind pigm eusoknak é- 
rezték m agukat. De bízvást 
előlegezhetjük, hogy az Enes- 
cunál em beröltővel később je 
lentkezettek nem zedékében az 
ö esélye a legnagyobb arra, 
hogy a m ajdani zenetörténet- 
írók, m int Enescu hatásátó l 
viszonylag független, önálló 
nagyságot ism erjék  m ajd el.

E m lékeztetőül: am iképpen
Enescut Párizs, úgy vonzotta 
m agához B ukarest Jo rá t M old
vából, Drágoit a Bánságból, 
N egreát Erdélyből, Ion D um it- 
rescut O lténiából: e llenállha
ta tlan  erővel. Szerintem  egyi
kük m űvészete sem nyert 
csak megközelitöleg is annyit 
á ttelepülésük révén, am ennyit 
szőkébb p á triá ju k  veszített. 
Többek közt ettől oly h á trá 
nyosan fővárosközpontú a ro
m án zenei élet; am ikor m ajd 
a történelem írás is k im utatja, 
m ekkora po lihkai vétek volt 
a történelm i tartom ányok ön
azonosságának a módszeres 
felszám oltatása — a m inden- 
ároni hom ogenizálás — egy 
m akrokefális Bukarest-ország 
érdekében, a rom án zenetör
ténetírás is be fogja ism er
ni, hogy a nevezettek és tá r 
saik hibáztak. A m aga nagy
ságrendjében Todutá volt az 
egyetlen szilárd ellenálló. É let

rajzíró i külön fejezetben bon
colgatják m ajd  a fővároshoz 
fűződő különös viszonya a la 
kulását. B ukarestben m indig 
is elism erték  a  kolozsvári 
m ester nagyságát, de — így 
észlelem én — nem  szívesen. 
D íjakat, k itün tetéseket bőven 
küldtek  neki, de kevesebbet 
játsszák, m in t illenék. Hogy 
ő nem  Enescu és az Enescu- 
kultusz ellen m arad t meg ko
lozsvárinak, elégségesen bebi
zonyította, am ikor M ásodik 
szim fóniáját a legnagyobb ro 
m án zeneszerző em lékének a- 
ján lo tta , vagy am ikor m agvas 
tanulm ányokban v ilág íto tta 
meg Enescu alkotásának egyik
m ásik vonatkozását. É letének 
legnagyobb győzelmei közül is 
kim agaslik két idevágó tette: 
a rom ánság két alapvető  m í
toszát, a B áránykát és a M a
nóié m estert, am elyeket E- 
nescu oly forrón szeretett vol
na zenei form ába önteni, si
kertelenül, ö ad ta vissza nem 
zetének egyéni fogalm azású, 
nagym éretű énekes-zenekari 
zenem üvek form ájában. Sokan 
fo ly ta tják  Enescu stílusát; 
Todutá e két rem ekm űben 
önnön stílusának  föladása n '!- 
kül v á lt az Enescu-m ü méltó 
ki teljesítőjévé.

K orén őszült, de te s tta rtá 
sában és m ozdulataiban sokáig 
fiatalos m aradt, szellemi e re
je  pedig a halállal való vég
ső és egyenlőtlen vívás n ap 
jaiban sem rendü lt meg, egy 
percig sem. Aszkéta volt, leg
alábbis annyiban, hogy életé t 
teljesen alárendelte  az a lk o 
tásnak; ez utóbbi fogalom kö
rébe a zeneszerzői és a zene
tudom ányos tevékenységen k í
vül a tan ítást, az in tézm ény
igazgatást és a zenei életben 
játszott egyéb szerepléseit is 
beleértette. Ahogyan örege
dett, egyre inkább csodáltuk 
egyedülálló alkotói fegyelm ét. 
Nyolcvanadik születésnapja u- 
tán is rendszeresen je len tke
zett új és új m üvekkel, a- 
melyeken az öregkori h an y a t
lás legcsekélyebb je lét sem 
vette észre senki. M inden 
műve egyedi, öntörvényű a l
kotás, a legutolsók is. Ebben 
is p á ra tlan  példakép.

M agyar lapnak, m agyar ol
vasóknak írván  nem  hagy
hatom  szó nélkül, hogy a ze
neszerzés professzoraként 
nem csak Liviu Comest, V asi
le H erm ant, Cornel T äranut, 
Dan V oiculescut és V alentin  
T im arut nevelte alkotókká,

hanem  Csiky Boldizsárt, Ver- 
mesy P étert, Hans P e te r Tür- 
köt, O rbán Györgyöt és más 
kisebbségieket is. Rom án volt; 
alko tásának  szelleme m inden
esetre hangsúlyosan az, nem  
kisebb m értékben, m in t p é l
dául am ennyire Lucian Bla- 
ga volt legalább ugyanannyi
ra  rom án, am ennyire erdélyi 
és európai. É letrajzi különle
gességek túlhangsúlyozása h e 
lyett erre  a tényre kellene 
hogy jobban odafigyeljenek 
azok a K árpátokon kívüli 
nem zettársai, akik gyanúsnak 
ta rtják , hogy rom án létére 
S igism undnak keresztelték. 
Bár szivében Balázsfalva szel
lem e korán fölülkerekedett a 
G yulafehérvárén, tisztelte a 
m agyar értékeket. (Term észe
tesen a hazai ném etség é rté 
keit is.) Szépen cs szívesen 
beszélt A rany János nyelvén, 
az én szüleim m el legalábbis, 
akiket, am íg a F arkas u tcá
ban lakott ő is, gyakran lá 
to tt, csak m agyarul válto tt 
szót. Sok „jó m agyart“ is
m erek, akik, ha hallják , hogy 
„ösztövér kútágas hóri horgas 
gém m el“, te tszik ugyan nekik 
a szöveg, de föltételezhetőleg 
nem  egészen értik. Sigismund 
Todufä jó rom án volt, de 
nem csak zenéjében, hangula
tában  fogta volna föl a m a
gyar tizenkettest, hanem , ha 
szavalnám  neki, alighanem  
a verssor szavait is m ind é r
tené. „Ilyenek voltak  többek 
között O ctavian Goga, Iuliu  
M aniu, C onstantin Daicoviciu, 
P e tru  Groza, Tudor Bugna- 
riu , Emil Tsac, Iu liu  H ajega- 
nu, Teofil Vescan“ — sorolja 
Fey László a K orunk  februári 
szám ában, Szilágyi N. Sándor 
„fókuszált nem zettudat“-kon- 
ceptusát továbbgondoló írá 
sában. Most, hogy riad tan  né
zek körül, vannak-e, m arad- 
tak-e még a honi zenealko
tásnak élő nagy öregjei, akik 
nélkül nem  lehet meg a rom án 
zeneszerzőtársadalom , nem  ke
vésbé aggódom értünk, m a
gyarokért is: Goga meghalt, 
M aniu m eghalt, Daicoviciu 
m e g h a lt. . .  és most Todutá 
is. A rom án zenének tám ad
hatnak  új iskolaalapító p á t
riárkái, de nekünk  akadnak-e 
még ism erőink a rom án szel
lemiség ilyen vagy olyan po
litikai nézeteket valló, m in
ket szerető vagy nem  szere
tő, nagy öregjei között?

Hasonlóságok és különbsé
gek fö lött e lm élkedtünk leg
utóbb a helyi hatalom , a köz- 
igazgatás „tegnapi“ és mai 
arculatain . K ellőképpen ö r
vendeztünk az egyetlen vá l
tozásnak, am i erre  egy
értelm űen m éltónak tűn t: 
nincs többé m inden á llam ha
talm i, közigazgatási döntést 
megkétszerező, felü lb íráló  
pártapparátus. Vagy legalább 
is ny íltan  n in c se n . . .

S ezzel ki is m eríte ttük  
m indazt, am it biztatónak, elő
rem utatónak  íté lhetünk  a ma 
á ta laku lt jelenségei között. 
M ert bár szomorú, de így van: 
nem csak az kelt bennünk jo 
gos aggodalm at, am ivel a ma 
azonos a m últ jelenségeivel, 
de néha még az is, am i h a tá 
rozottan eltér tőle.

M ásik alapvető különbség
gel igyekeznénk most kissé 
behatóbban szembenézni.

Azzal ugyanis, hogy nem 
csak az em líte tt p á rta p p ará 
tus tű n t el, hanem  a dem ok
ratizm ust m ím elő helyi h a ta 
lom m inden díszlete és kellék
tá ra  is egy csapásra á tada to tt 
nyolcvankilenc decem berével 
az enyészetnek. N incs többet 
megyei, városi, községi „nép
tanács“. Nem tűzik  ki a nem 
zeti lobogót a m egyeházára, 
városházára, ha a képviselők 
„ülésszakra“ gyűlnek össze 
(mellesleg most állandóan ott 
lengeti a szél, m intha m inden 
nap ú jabb  és ú jabb  nem zeti 
ünnepre ébrednénk). A „nép
tanács végrehajtóbizottsága“ 
sem gyűl össze a  két em elet
nyi m agas tanácsterem ben, 
hogy aztán harsány  h a táro 
zatai m egjelenjenek a helyi 
sajtó hasáb ja in , tuda tva  az 
egyszerű halandóval, „válasz
to tt képviselői“ mi ú ja t ta lá l
tak  ki avégböl, hogy szinte 
m ár k ib írha ta tlan  „jó létét“ 
még tovább fokozzák, tá rsa 
dalm i közérzetei egy-egy újabb 
m egszorítással még m agasabb 
szintre em eljék.

Az elm últ m ásfél esztendő 
alatt, azt hiszem, a lakosság 
nagyon kis hányadának  tá 
m adt hiányérzete am iatt, hogy 
az „állam hatalom  helyi szer
vei“ címszó a la tt nagy gond
dal és szabályossággal, rész
ben fizetett figurákkal m ű
ködtetett báb já ték  előadásai 
egy csapásra elm aradtak . Nem 
volt nagy hiányérzete, m ert 
ha nem  volt épp javadalm a
zott szereplője, tisztában volt 
vele, hogy semmi jó t vagy 
hasznosat nem  v árh a t tőle a 
m aga szám ára.

Szaporodó gondjai és kétsé
gei m ellé a m a em bere azon
ban egyre inkább odasorolja 
a tényt, hogy gyakorlatilag 
semmi beleszólása sincs az ál
ta la  lako tt város, falu  közös
ségi dolgainak intézésébe, sem 
vélem ényére, szándékaira, e l
várásaira  nem  kíváncsi sen
ki. De h á t azelőtt sem volt 
k iv á n c s i. ..

A m it tehá t elvettek  tőle 
nyolcvankilenc decem beré
ben — a helyi hatalom  gya
korlásához szükséges eszközö
ket —, az tulajdonképpen so
ha sem volt a b irtokában. V a
ló jában  nem  döntött és nem 
határozott ő sem m it a „köz“ 
dolgaiban, csak kellem etlen
ségek elkerülése céljából el
já tszo tta  a reá kiosztot süket 
szerepet, két és fél —, vagy 
ötévenként elm ent egy „vá
lasztókerületnek“ becézett te 
rem be, ládába dobni valam i 
cédulákat, aztán az újságból 
m egtudta, hogy tu la jdonkép
pen mi is volt az ő „ak ara ta“ 
a városfejlesztés vagy, m ond
juk, a téli élelm iszerellátás 
dolgában.

Első lá tásra  úgy tűnik, kár 
is a hajdani, gyászos szín já
tékoknak erre  a fejezetére 
több szót vesztegetni. De ezen 
a téren sem engedhetjük  meg 
m agunknak, hogy a m últ t a 
nulságait szám ba ne vegyük.

Még a mi nem zedékünknek, 
a mai „öreg fiúknak“ sem. 
adatott meg. hogy valóban 
közösségi akarato t kifejező 
helyi hatalom  és közigazgatás 
körülm ényei között éltünk  
volna. A háború  esztendeiben 
a szélsőjobboldali, zöld és 
barna d ik ta tú ráknak  nyilván 
esze ágában sem volt ilyes
mivel bíbelődni. U tána követ
kezett az „egyre sokoldalúbb.“- 
szocializmus négy és fél év
tizede, mely a la tt a keleti 
„Nagy Testvértől“ kölcsönzött 
modellt sikerü lt a szussza- 
n ást sem engedő önkényura
lom valóban sajátos csúcstel
jesítm ényévé tökéletesíteni.

Több m in t öt évtized a la tt 
teljes sikerrel leszoktattak  
bennünket az állam polgári 
méltóság akár elemi köve
te lm ényeit is figyelembe ve
vő közéleti szabályok gyakor
lásáról. S ajá t tapasztalataiból 
ma m ár szinte senki sem is
m eri ezeket, legfeljebb kül
földön, vagy külföldről szer
zett benyom ások alapján . Ez 
az „elvonókúra“ olyan alapos 
volt, hogy a nyolcvankilenc 
decem bere nyom án uralom ra 
ju to tt hatalom  m ár nem  is- 
ta rto tta  szükségesnek, hogy a 
helyi közigazgatásban bárm i
féle dem okratikus já téksza
bályok kidolgozásával foglal
kozzon. Ille tve tüstén t a  for
dulat u tán  még létrehozott 
valam iféle „Ideiglenes tan á
csokat“, m elyeket bár senki 
meg nem  választott, de azért 
közületekként m űködtek, még 
mi, m agyarok is képviseltet
tük  m agunkat valam elyest 
bennük, fellebviteli fórum ok
ként viselkedtek, melyeknél' 
polgárm esteri h ivatal vagy 
megyefőnök önkényeskedőse- 
ellen panaszt lehete tt tenni.

De am int a m ájusi válasz
tás után a F ront véglegesen 
nyeregben érezte magát, egy 
rövidke törvénnyel még a- 
látszatát is elseperte annak, 
hogy létezik valam iféle h e 
lyi önkorm ányzat, vagy h a 
talm i s truk tú ra , önkényesen' 
kinevezett polgárm esterek, 
prefektusok közvetítésével, 
gátlástalan parancsolgatással 
intézi 23 m illió em ber hé t
köznapjainak életbevágó ü -  
gyeit. Úgy szám ított, a  de
m okratikusan szerveződött 
helyhatóság tapasztalataitól,, 
de még em lékétől is megfosz
to tt lakosság tű rn i fogja ezt, 
nem  lázad fel ellene.

S íme, ebben a hatalom ' 
nem  té v e d e tt . .  .

Az a tény pedig, hogy ahol 
nincs helyi akarato t tükröző 
önkorm ányzat — ott való já
ban többé-kevésbé leplezett 
d ik ta tú ra van —, úgy látszik, 
szintén nem  nagyon zav arja  
a központi törvényhozást és. 
közigazgatást. Feltehetően ab 
ban rem énykednek, hogy m á
soknak — m ondjuk, a k ü l
földnek sem szúr túlságosan 
szemet, hogy a „helyi ügyek“ 
tekintetében zavartalanul és 
ny íltan  dúl az önkényuralom .

Oda ju to ttu n k  tehát vissza, 
ahonnan k iindultunk. A nnak  
sem örü lhetünk m aradék ta la
nul, hogy „néptanács“ és csa
to lt részei le tűn tek  a színről. 
A kétségtelenül mocskos, 
szem fényvesztésre használt 
fürdővízzel együtt nagy ívben 
kidobták az ablakon a cse
csemőt is.

Az szinte bizonyos, ahg lé
tezhetett bárhol Európában a 
helyi hatalom  gyakorlására 
alkotott olyan szervezet, m ely
ből a dem okratizm usnak m ég 
az írm agjáf is olyan követ
kezetességgel irto tták  volna 
ki, m int a rom ániai nép taná
csok esetében, s alig valószí
nű, hogy bárhol enn'ú ipve- 
kezetet, pénzt és erőfeszítést 
fecséreltek volna arra, hogy 
ennek ellenkezőjéről orszá- 
got-világot meggyőzzenek.

Íme, m iért nem  tűn ik  h iá
bavaló fáradozásnak  a kö
vetkezőkben a történelem  
lom tárába k idobott „tanácsi“ 
díszleteket) is körü ljárn i, 
szemügyre venni. Közösségi 
akarato t kifejező önkorm ány
zatoknak — m elyeket ki kell 
küzdenünk m agunknak — m in
den lényeges vonásukban épp 
azok fo rd íto ttjá t kell m egva
lósítaniuk. A rossz, negatív  
tapasztalatok figyelem bevétele 
nélkül nehéz elkerülni a re 
ánk váró  buktatókat.
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FÉNYI ISTVÁN 

A B L A K O K
Az ablakon k i- és benéz az em ber 

1.
Ez is rán k m a ra d t az em ber óta, világos, 
beereszt csillagot, levegőt, napot, 
h a  törékeny is, vetéseim re láthatok, 
á lta la  tartozom  enyéim  udvarához,

közös bűn, am i volt, a  ránkhagyott, 
h á t válogathatok ezzel a két szememmel, 
am i a rem ényből még nem  veszett el, 
m it fö ldre ír ta k  vo lt kicsinyek, nagyok,

tennék  még hozzá valam it a m agam éból, 
b á r szeretetem ben is bom laszt a téboly, 
ránkszabad ítana tü lekedési lárm át,

égi eső dobol a  m eglepett fák között,
u dvari sár az egekbe gőzölög,
van szárnyuk az ab lakoknak  is, m ajd  k itá rják .

2.
M ár nem  is m utogatnak . Szellem, te  ócskaság, 
roskad t palota, beköltözhetetlen, 
ékes ab lakaid  hunyorognak beverten.
M eddig győzik m ég lom bbal a kerti fák?

A véletlen , am itől koldul az em ber, 
kihőbörgi úgyis a m aga igazát, 
űzi a  ba jb a ju to tt tö rvényeket tovább, 
s k iá ll a  té rd re  h u llt v ilággal szemben.

M esszire látás, kényszerülsz fejtetőre, 
cirkuszi bukfencezönek kiöltözve, 
kacagások közt csak hátra to lnak , 
éjszakázhatsz lovakkal, vadak ketrecénél, 
m ár csak az lehetsz, m utatványosnak  cégér, 
testeden  az ideiglenesek hada átvonulhat.

3.
| '  " ~ — • '
T arto ttam  belső ösvényeket, 
szerelm em ben lopakodtam  kertek  alatt, 
kerítésen belül a szent feladat, 
hű tö ttek  irigyeim , bejutsz vagy nem, egyre megy.

A lm om ban bejártam  ú tja im at, 
tágu ltak  rám  ékes növény-szem ek, 
ablakok, hogy a  m agára hagyato ttra  süssenek, 
bolyhok esedeztek életem re, hogy vidám ítsanak,

levél is lehettem  s fagyökér, 
vándoroltam  m egszökött szerelm eim ért, 
form áztam  k erte t s palánkot is,

áll a v ilág a nagy ölélésűnek,
csak az égiek felettünk el ne szürküljenek,
átevickélnénk néhány szakadékon is.

4.

V alahonnan csak elősom fordálnak a fiúk, 
az ab lak törd  élők, észrevétlenek, 
egy intés, hogy tám adó sorba fejlődjenek, 
s a v ilágnak a hökkenetből m egint kijut.

Nem lá thatok  m ár udvari szárnyasaim ra, 
nevelt jószágaim ra 6 m ég odébb, 
ahonnan küldözgették a bizakodás jelét, 
szem em et s életem et is valam i befonja.

V annak, ak ik  jegyeznek. Tétem  is m ár
csak anny i: m ás csillagon próbálj,
de m it tehetsz, ha azok is szorulnak, az égiek,

h írünk  elért a natg.v ködökbe,
ki em ber, az nem kell, csak lova, ökre,
hát ossza be gondját, m ig az elérhetőbe siet.



SZŐCS ISTVÁN

Kistörténetek
nagyszínháziakról
. L e v á l t o t t  k ö z ö n s é g

Csak az a vég, csak azt tud- 
inám feledni — idézte fejből 
közepes író ismerősöm, ami
kor annak idején a B uszm eg
á lló  kolozsvári bemutatója li
lán hazafelé kászálódtunk. 
N a nem  azért, folytatta, m int
ába a jelenet nem lenne ré- 
vületesen  gyom orszájonvágó, 
hanem, mert attól lélek , ez 
•egyben közeli jóslat és azon
nali program is.

Helyesen fé lt ettől. Az a zá
rójelenet valóban anticipáció  
volt; nemcsak m egérzése a jö
vőnek, hanem bejelentése is.
. Az előadás teljes mérték
ben a színpadon zajlott — ma
napság ez külön említendő, 
mert gyakori az ellenkezője — 
annyira, hogy a közönség is 

Ihevenyészett kakasülökre csim 
paszkodva, a színpadon szo
rongott. Az előadás végén a- 
zonban felm egy a vasfüggöny, 
a puszta nézőtéren kígyóinak  
a fények, s a színészek, hát
tal a (színpadi) közönségnek, 
úgy telepednek a színpad ele
jére, mintha a parttól távolo
dó hajó fedélzetének a szélén 
ülnének; és búcsúznának az 
irgalmatlanul üres nézőtértől 
. . .  ritka hatásos búcsújele
net; Tompa Gábornak való
ban különleges érzéke van az 
útnakindulások után vissza
maradó irtózatos üresség-érzés 
fájdalmának színpadi kifeje
zésére; például a V idám  sira
t ó . . .  ara-exodusának a meg
oldása; az is ilyen volt.

Félek, h o g y . . .  az a sokat 
dicsért kolozsvári magyar 
szinházközönség, az a még 
többet ócsárolt, mindent ki
bíró, mindent végigülő közön
ség, amelyik még nem is o- 
lyan régen, nemcsak operettbe 
és nemzeties vagy romanti
kus operákba járt el buzgón, 
hanem akár hat turnézó szín
h áz vendégelőadásait is végig
ülte hat hét alatt, s fizette a 
felem elt helyárakat, az most 
végre levonta a következte
tést: tudomásul vette, hogy 
rossz az ízlése; hogy elm a
radt a világszínvonaltól; hogy 
csak a népnemzetieskedő löty- 
työket szereti, valam int a 
kozmopolita tingli-tanglit; 
h o g y .. .  h o g y .. .  ÉS BEDOB
TA A TÖRÜLKÖZŐT!

Várni lehetett volna, hogy 
a  legjobban tájékozott, leg
messzibbre kitekintő rende
zők, színészek, dramaturgok, 
jegyszedők és költő-új ságíró- 
íilozófus-esztéta szócsöveik 
felujjonganak: Végre! Végre 
megszabadultunk a hájfejü és 
százfejű rémtől, am elyik csak 
ülni és bámulni akart, és 
nem lehetett bevonni a játék
ba! Végre szabadon csinálha
tunk színházat, öntörvényűén; 
nem Gyuri bácsinak és Maris 
néninek, hanem a művészet
nek, ennenmagunknak; m eg
szabadulva a közönség terror
jától, rosszízlésétől; hiszen ez 
megy ma világszerte, lásd P. 
Brook; lásd A  H ét egyik leg
utolsó számának utolsó olda
lán erről a cikket. Evőé.

Ehelyett most azért tesz
nek szemrehányást, hogy en
nek a közönségnek semmi 
nem való: „Mit NEM kedvel 
a kolozsvári közönség? W il
liam  Shakespeare-t például. 
M eg Thomas Mannt. A ha
sonló neveket folytathatnám. 
Ügy áll a dolog ezekkel a
szerzőkkel, hogy — . . .  __
nincs mit a nézőnek kezde
n ie velük“ . . .  olvashatjuk  
központi napilapjaink egyiké
ben; épp a napokban. „A po
litikai kontextus feszültségte
re híján, a Shakespeare-elő- 
adúsban is hajdan aktuális ü- 
zenetet kereső túlélő-m entali
tás csődje miatt, csupán el
csodálkozik a kolozsvári né
ző azon, hogy sikeres volt az 
A hogy tetSz ik  előadás Szege
den és Kisvárdán.“ Szerin
tem a kolozsvári néző ezen 
egyáltalán nem csodálkozik; 
őszintén elhiszi, hogy színhá
zának Kisvárdán a h elye , 
esetleg Vásárosnaményben 
Szegedről ugyanis kritikusabb 
beszámolók érkeztek; és Za
laegerszegen sem könnyű tal
pén maradni. És lám, kide
r ü l hogy eddig is a néző po- 
litizálu a színházban, és ugye, 
nem a rendező! A  néző ren
dezte a H am letét is, amelynek  
eddigi, nem shakespeare-i fe
szültségforrásokból származó 
sikerét, nemrég még a rende
zőnek tulajdonítottunk. . .

Mint a közönség megtudja, 
rádióból, lapokból, a kolozs
vári színházi intézm ények ve
zetői, ahelyett, hogy eredmé
nyüket büszkén jelentenék,

miszerint végeztek azzal a 
közönséggel, am ellyel a Zsar
nokság és rendőrm iniszterei 
sem bírtak, most humoros be
advánnyal bosszantják a mi
nisztériumot. Azt kérik, ja
vasolják, követelik, hogy a 
minisztérium — ezért? — 
küldjön nekik Pénzt. Mani- 
mani! Geld und Geld und 
wieder Geld!

Az egyszemélyes színház 
ugyanis olyan, mint az egy
személyes szocializmus: állan
dóan függetlenségről papol, 
közben szeretne a kitartottság 
állapotában üdvösségre jutni. 
(S mint a kitartottak szokása, 
ez: meg is karmolja a szpon
zor orcáját.)

Létezik egy közkeletű élet
szabály, amelynek ismerete 
nélkül hajdan az ember még 
egy jobb kocsmába sem te
hette be a lábát: A z rendeli 
a nótát, aki fizet!  Ma viszont 
még kulturális államtitkár is 
lehet az ember anélkül, hogy 
tudna a szabályról.

Mózes, átok, h im nusz

Az em lített napilap-jegyzet 
a kolozsvári magyar közön
ség végső szellemi igénytelen
ségét kegyelem-döfésben ré
szesítve, a következő szintag- 
matikus feloldást javasolja: 
„A mágnásmiskák, cirkuszher
cegnők, de még Shakespeare- 
darabok helyébe is himnusz
betétekkel oldott véres ótes- 
tamentumi történetek kellené
nek.“

Nem tudom, egészen ponto
san, mi a javaslat tartalma; 
de ha az, amit gondolok, ak
kor e dolgokkal már kísérle
teztek. És akkor sem váltak 
be. Emlékszem például, har- 
mincegynéhány évvel ezelőtt- 
ről egy kolozsvári bemutató

pen m a és itt, elviselhetetlen  
szemszögből ábrázolja tömeg 
és hős konfliktusát: előállhat 
az a történelmi helyzet? Ami
kor az önkényes, dogmatikus 
zsarnok-hősnek ad igazat 
nemcsak ő maga, hanem a 
történelem is? És nem a su
nyi, gyáva, falánk népnek? A 
nép megmaradását az bizto
sította, hogy Mózes karddal 
tanította őket Móresre, és 
negyvenéves — jó, hogy nem  
kényszeritette a pusztában, 
negyvenötéves — bolyongásra 
amiként Pol Pót, s amíg min
den régi mentalitású, rossz 
káderlapú szem ély kipusztult.

Semmi sem hozhatná any- 
nyira áthallás-közeibe az egy
személyes színház és az egy
személyes demokrácia proble
matikáját, mint az, amilyen 
irányba ki lehetne futni ma 
ezt a drámát: Mózes, far
mernadrágban átveszi a 
broadwayi hegyen P. Brook 
kezéből az újdramaturgia ki
áltványát: Ne tisztelj rajtam 
kívül más szerzőket; és ne 
legyen neked kedves a kö
zönség én előttem . . .

És mennyire le lehetne 
leplezni a közönség intoleran
ciáját! Amint a Nép (és a 
Nemzet), díszmagyarban tán
colna az aranyborjú körül, a 
kanásztánc ütemére! És az 
égi manna hullajtását ily par- 
lagian utasítaná el: Edd meg, 
uram, magad! Nem kell ne
künk a manna, még ha Tho
mas Manna is a! Rendelj né- 
künk sertéstokányt, töltöttká- 
posztát, vagy legalábbis mar
hagulyást és zsírosgörhényét!

Bár, ismétlem, a közönséget 
leleplezni, froclizni most már 
felesleges: nincs! Megszüntet
tük, azaz megszüntettettük. 
Végzett önmagával és a szín
házzal. Erre leginkább a Sha

Miklóssy Gábor: Színpad

ra: a darab nem tartozott a 
legsikerültebbek közé, ezért a 
rendező jól aládúcolt az elő
adásnak: volt benne olasz- 
perzsa-iraki színösszállítású 
zászló — azóta sent lengett 
ilyen Kolozsvár színpadán —, 
vitézkötés, tárogató és sok 
kecsegve ringó nöcomb. Az 
előadás mégis nyekkenösen 
megbukott; a harmadik elő
adásra tizenkét jegyet adtak 
('1. Legalább akkora volt a 
bukás, mint az idén a N afta- 
lin  és A z  ördög esetében. 
Ugyanis — és ez a körül
mény ne kerülje el senki f i
gyelmét — az A hogy tetszik , 
oldalán a fenti két előadás
sal, együtt bukott e l . . .  Igaz, 
himnusz-betétek csak a N af- 
talin  kritikájában voltak, a 
Naftáimban magában nem, 
abban csak egy félénk dísz
magyar dagonyázott az erköl
csi fertőben.

Azt viszont sehogy sem ér
tem. hogy éppen a kolozsvári 
színház, jelenlegi koncepciója 
jegyében, miért és hogy' nem  
adta még elő Madách Imre 
Mózes című drámáját? Vásár
helyen ugyan játszották, de 
ott a megközelítés anatómiá
ja, sőt hermeneutikája sem 
volt annyira kézenfekvő, te
nyérbe kívánkozó, mint Ko
lozsváron lenne.

A M ózes ugyanis a lehető 
legkegyetlenebbül és ma, ép

kespeare-t nagy késéssel nyo
mon követő Molnár Ferenc 
bemutató döbbentett rá.

Mi az ördög?

A z  ördög Molnár Ferenc 
legjobb művei közé tartozik. 
Egészen pontosan a Liliom  és 
a Pál utcai fiú k  közé. A szá
zad első évtizedének a vége 
felé született, amikor nemcsak 
sok remekmű, hanem sok re
mekíró és sok jó költő is a 
világra jött.

Az előadás semmiképpen 
sem volt olyan rossz, am ilyen  
szívtelen bojkottal a kolozs
vári közönség fogadta. Ki
csiny, de lelketlen nézősereg 
fintorogta végig az előadást: 
(A kisvárdai, mé.nfőosanaki és 
tekerőpataki sikerről még 
nem érkeztek meg a beszá
molók.) Holott Bíró József a 
címszerepben igazán eredeti, 
átütő, helyenként lenyűgöző 
figurát hozott; végre nem mé
la amorozó és bamba Na- 
turbursch szerepében kellett 
ámolyognia a színpadon, ha
nem olyan nekivalóban, ahol 
kiélhette alkata penetráns, di
namikus és rejtélyes vonásait. 
Rekita Rozália a festő mo
doros modelleként pedig já
tékleleményével és sokrétű 
humorérzékével bűvölte hí
veit és tündéri hajlékonysá
gával ébresztett epesztő vá

gyakat szíveikben. Igaz, Sata 
Árpád és Lőrincz Agnes, no
ha máskor annyi érzékkel 
teszik, most inkább naturalis
tán felfogott lelkiző kény
szerneurotikusokként tálalták 
az ügyefogyott, balek szerel
meseket, akiket csak az ördög 
tud a megfelelő menetirány
ba rázni; szövegüknek lega
lább a felét nem lehetett ér
teni, annyira belső átéléssel 
dolgoztak. Am azért maradt 
még az előadásban élvezhető 
elem bőven.

A rendezőn is — az emlí
tett két utóbbi színész félre- 
forgott verizmusán kívül — 
legfennebb azt kérhetném  
számon, hogy miért törekedett 
az ördög alakjának értelm e
zésére?  Ha egy bohózatban, 
azonbelül is  egy festő mű
termében egyszercsak meg
jelenik (a színpadon) az ör
dög, az éppen olyan termé
szetes, magyarázatra nem szo
ruló fordulat, mint a szerel
mes nő vagy a felszarvazott 
férj felmerülése. Hogy milyen  
szociológiai vagy ideológiai 
töltést hordoznak? — Erre 
legfennebb csak egy másik 
marxista lehet kíváncsi.

Egyszóval, a közönség, még 
nem is olyan rég, sokkal több 
megértéssel és türelemmel 
szemelgetett volna ebből az 
előadásból.

De még mindég n em  itt  te 
tőzött az apály, hogy stíluso
san fejezzük ki magunkat; 
mármint a közönség apálya.

M i a Bubus?

A leglehangolóbb az évad 
végi B ubus  fogadtatása volt. 
Igaz, a volt közönségnek 
voltak már ebbe az irányba 
mulató tapasztalatai, mert más 
évadok végén, más adminiszt
rációk alatt is előfordult, 
hogy elcsúsztak a műsorterv
vel, s akkor valam elyik má
sik színházzal bérletet cserél
tek, s nehány nap alatt leda
ráltak tíz-tizenkét előadást; s 
a néző talán joggal feltéte
lezte, hogy most is csak va
lami szezonzáró bóvlit akar
nak a nyakába varrni, ezért 
bizalmatlanul fogadta a szat
máriak vendégjátékát. Ám  
azok a közönség-maradvá
nyok, amelyek végül is el
mentek az előadásra, nagyon 
hevesen, tüntetőén tapsolták a 
szatmáriakat.

Joggal. Vaszary Gábor bo
hózatában nemcsak rutin és 
színpadi furfang van sok, ha
nem  kedély is. És Kovács Le
vente amolyan fura rendező, 
aki időnként, két divatoskodó 
hőbörgés között is meg-meg- 
mutatja, hogy azért ért ő a 
színpadhoz. Mint most is: rit
ka jól tagolt, pergő ütemű, 
szüntelenül fejlődő előadás 
volt; olyan, amilyenből egy  
évadban bizony elkelne öt-hat, 
és akkor mellette vígan te
nyészhetne a generálsötétben 
a zártkörű, hermetikos esz
meszínházi antikisérletek so
rozata is; senki sem  bánná.

Csak azért nem számláljuk 
most elé a kiváló színészek 
kiváló alakításait — Czintos 
József, Szélyes Ferenc, Méhes 
Kati, Bokor Ildikó, Fülöp 
Zoltán, Barta Enikő és még 
sokan mások —, mert tudjuk, 
hogy a szinikritika már rég 
elvesztette előttük a tekinté
lyét, és teljesen mindegy, 
hogy mit írunk; akár ne is ír
nánk a számukra; de mégis 
a közönség-maradványok nem  
tájékoztatott részével kell kö
zölnünk — annál is inkább 
kell, mert a színházak most 
már tüntetőén tartóztatják 
meg magukat a közönséggel 
való kommunikációtól —, 
hogy az évad legnagyobb 
veszteségét szenvedte el, aki 
nem ment el ebbe a nevetsé
ges című Babusba.

Külön veszteség, hogy a 
vendégjáték egyik művésznő
je, Lőrincz Erika, aki ez év  
tavaszán saját feldolgozásában 
színpadra vitte odahaza Né
meth László Iszonyát, nem 
csak a nagyszínházban, de 
még egy szerkesztőségi he
lyiségben sem kínálta fel a 
kolozsváriaknak. . .  ahogy el
nézem, alkatilag jó  Kárász 
Nelli telhetett belőle.

Az viszont, sajnos, nem a 
színház újítása, hogy egyre 
inkább k ife le  tekintget a jó  
hír és virtus megszerzése ér
dekében; a közönség egy ré
sze ezt már régebben elkezd
te: több száz kolozsvári volt 
nézőt tudnék felsorolni, sze
mélyes ismerőseim köréből is, 
aki inkább Pesten és inkább 
Bukarestben; inkább Mont- 
reálban és inkább Iszfahán- 
ban keresi az igazolását szín
házi koncepcióinak, mint a 
Sétatéren.

Itt van már előttünk a két- 
századik évforduló. Addig ki
tart, bizonyára, még igazgató, 
irodalmi titkár is . . .  a nagy 
sötét ló azonban a közönség. 
Lépni fog? Vagy meglépni; 
végleg? Azért egy párszor 
már megbocsátott, hát ne 
piszkáljuk.

DARVAY NAGY ADRIENNE

Politika és magyar 
színháztörténet, 
avagy kiegészítés 
egy interjúhoz

Az Erdélyi N apló  1991. június 6-án megjelent száma köz
li Kállai László velem készített beszélgetését, amelybe — a 
tömörítés miatt — néhány félreérthető mondat került. A  rész
letek hiányában leírt válaszaim nem fedik a tulajdonképpeni 
véleményemet, s ez inspirált arra, hogy a magyar színháztör
téneti fejlődésről, illetve a ránk jellemző „politizáló színház* 
tartalmáról és problémáiról részletesebben kifejtsem gondo
lataimat.

Más művészeti ágakkal ellentétben a magyar színház mind
eddig nem volt világhírű; nagy magyar színészeink és ren
dezőink nem hagytak mély nyomot a világszínház fejlődésén. 
Pusztán az utóbbi időben büszkélkedhetünk egy méltán vi
lághírű és sikeres budapesti Katona József Színházzal, s re
méljük, hamarosan nemcsak Ascher Tamás, Zsámbéki Gábor 
és Székely Gábor kitűnő rendezéseit fogják ismerni a ma
gyarlakta területeken kívül is, hanem éppen Erdélyből Pa- 
rászka Miklós és Tompa Gábor neve és működése szintén el
foglalja majd az őket m egillető helyet. Annak a ténynek, hogy 
az egyetemes magyar színház elsősorban nem a művészet ott
hona volt, történelmi okai vannak. A színház, ahogy minden 
művészet, mindenkor politizál, hisz nincs és nem is kell ún. 
„tiszta művészet“, l ’art pour Tart; ám a magyar színháztör
ténet kétszáz esztendőn keresztül — sajnos — nem az esztéti
kumon keresztül fejthette ki gondolatait, hanem — elsősor
ban — politikai fórumként működött. Időnként az egyetlen 
lehetőséget biztosította arra, hogy a magyarság identitását, ér
dekközösségét fenntartsa, elfojtott nemzettudatát ébren tartsa, 
hatalmi szóval elnyomott vélem ényét, érzését, örömeit és szen
vedéseit kinyilatkoztassa, kifejezze. A magyar színház hosszabb 
ideig tartotta meg a művészet eredeti gyökerét; ma is temp
lom, amely összefogja a gyülekezetét, a közönséget.

Kétszáz esztendő a történelemben alig egy pillanat, nem
zeti szempontból azonban tekintélyes időszakot foglal magá
ba. A hivatásos színjátszás pedig éppen a politikai értelemben 
vett magyar polgári fejlődéssel egyidős, és azzal szoros össze
függésben áll. A történelmi helyzet változásai miatt egyfajta 
nemzeti színházi kétközpontúság jött létre a magyarság teát
rumainak fejlődésében. Ez a két centrum a politikai, ország- 
gyűlési csatározások helyszínein alakult ki: Pest-Budán, illet
ve Kolozsvárott. 1790 októberében az első hivatásosnak tekint
hető társulat, Kelemen Lászlóék, és két esztendővel később, 
a nagyenyedi református ifjaktól indult kolozsvári színjátszók 
egyaránt azzal a céllal fordultak az országgyűlésekhez, hogy 
a birodalmi határok között élő, de a németet nem beszélő ré
tegek számára közvetíthessék az anyanyelvet, pallérozhassák 
a nemzettudatot és erkölcsöt. A kezdeményezéseknek — a 
helyzetből adódóan — nem lett egyforma eredménye. Az el
sősorban német, pontosabban osztrák érzelmű budai közönség 
hátráltatta, sőt egy időre meg is fojtotta a magyarországi fő
város hivatásos színházi életének magyar folytatását, míg a 
mindig magyar érzelmű erdélyi nemesség nemcsak elősegítet
te, hanem meg is mentette színjátszóit. Az elzártság azonban 
az erdélyi színháztörténetre is negatívan hatott, hiszen — az 
úttörő lépések ellenére (nemzeti színházi épület, magas szín
házi kultúrával rendelkező színtársulat, drámapályázat, a 
Színitanoda felállításának kezdeményezése, sőt a magyarorszá
gi színjátszás megteremtése 1806-ban) — a közfigyelem Pest- 
Budára szegezödött. A budai országgyűlés határozatai, Szé
chenyi Istvánék, Kossuth Lajosék eredményei a nemzet fej
lődése és önállósodása szempontjából a jóval később, 1837- 
ben megnyílt Pesti Magyar Színházat, 1840-től Nemzeti Szín
házat erősítették. Ide szerződtek a legkitűnőbb művészek, itt 
próbálták megteremteni az eredeti magyar drámairodalmat és 
a nemzeti operát. Politikai célokból adódóan az érdekegyez
tetés biztosítására jött létre a sajátosan magyar népszínmű; 
a hazafiasság erősítésére, példaadásra szolgált a történelmi té
mák feldolgozása, a történeti tragédiák túlsúlya. Nem vélet
len az, hogy az 1848. március 15-i forradalom egyik dicső pil
lanata kötődik a színházhoz, hogy művészeink annyira ki
vették részüket a forradalom egyéb fegyvertényeiből is. Ám 
a világosi fegyverletétel és az azt követő diktatúra, a cen
zúra gyilkos működése visszavetette a nemzeti színházi fej
lődést is. Ennek bizonyítására a kiváló színész-rendező, a Bu
dai Népszínház megteremtőjének, a nagyváradi születésű Mol
nár GyÜFgvnek korabeli vélem ényét idézem: „A nemzet vesz
teségével a színészet is veszített erkölcsileg, mert ily  időben 
és ily körülmények között alig haladhatott. A színpad inkább 
a politikáé lévén mint a művészeté, a színészek is a nemzet
tel politizáltak s nem a költőkkel, nem a művészetről eszmél- 
kedtek. A kezdő fiatalok is, bár nagy hévvel és buzgósággal 
csüggtek a pályán, de a honvédi idősb érzelmek szintén fen
nen lobogván keblükben, részint az öregebb minták, részint 
a politikával szaturált drámák és azon idők hangulata, ízlé
se, kiváaata folytán túl patetikussá, inkább tFibunkodó szóno
kokká, mint művészi egyénítőkké, előadókká váltak.“ (Vilá
gostól Világosig, 1881. 56.) A kiegyezés után a színház palet
tája és funkciója újra megváltozott. A fellendülő kapitalista 
viszonyok között egyre több épület nyílhatott meg Thália előtt, 
egyre több műfajnak lett önálló otthona. A politikával szem
ben a művészi kiteljesedés juthatott szerephez. Ezt a fejlődést 
azonban ism ét elvágta a trianoni békediktátum. A nyilvánva
ló tehetségek lehetőségei bezárultak a szomszédos országok
hoz jutott területeken: az önkényuralom színházi élete tért 
vissza talán az elődnél is kegyetlenebb formában. Volt ugyan 
az erdélyi magyarság színházi életében is egy Janovics Jenő, 
majd egy olyan, nem eléggé méltányolhat*, nagyszerű ember, 
mint Kemény János, és az Erdélyi Helikon, de az ő tevékeny
ségük is csak rövid aranykort hozott: akárcsak a __ második 
világháború után egy-két rendező, köztük Harag György mű
ködése. A második világégés után pedig újra ismétlődött a 
történelem és a színháztörténet is. Magyarországon a kommu
nista diktatúra időszakában a reformkor feladatait kellett, 
vagy kellett volna átvennie a színháznak, míg Erdélyben — 
legalábbis az elmúlt huszonöt-harminc, talán negyven (?) esz
tendőben — az „önkényuralom“ tért vissza, de még kegyet
lenebb, lélekrombolóbb formában.

Színházaink — 1989 óta — ismét új helyzetbe kerültek. 
Meg kell találniuk helyüket az új lehetőségek között, s a di
rekt politizálás helyét a művészettel való politizálásnak kell 
átvennie. A kisebbbségi színházak darabválasztási szempont
ból sincsenek könnyű helyzetben A .vidéki közönség szintén 
heterogén. Amíg bármelyik fővárosban mindenki megtalálhat
ja az ízlésének megfelelő színházat, addig vidéken és főként 
kisebbségi helyzetben, egyetlen épület és társulat kell hogy 
biztosítsa eltérő igények kielégítését: a művész-színházét, a 
népszínházét és a kísérletekét is. Mindezt magas színvonalon, 
de rossz körülmények között.

Petőfi Sándor szerint, a színház „minden művészetek fe
jén a korona“. Segítsük elő, hogy azzá váljon!



legalább ennyi!

Folytatás az 1. oldalról

hogy kifütyüljék azok, akiket 
abcugolásra biztatott nemzeti 
ünnepünkön, vagy hogy Ilies
cu úr iránt is háládatlanok 
lesznek azok, akiket megkí
mélt a szemrehányásoktól, mi
közben az Egyetem térnek 
m ég az em lékével is leszámol
ni igyekezett. De a félelem  
nem mentség. Mert maga a 
hatalom bábáskodott a szélső
ségek születésénél.

Már a kezdet kezdetén meg
torpedózta egy valós demok
rácia perspektíváit. Abbéli fé
lelm ében (még ’46-ból maradt 
szindróma), hogy a történelmi 
pártok lesöprik a politikai 
színpadról, a hatalom mindent, 
amihez a forradalomnak kö
szönhetően ' hozzájutott, fel
használt arra, hogy lejárassa 
e pártokat és gátolja tevékeny
ségüket. Lehet, egy percig 
sem gondolt arra, hogy a de
mokrácia ingatag volta mi
lyen előnyös az extrem izm u- 
sok felfutásának. Másodsor
ban a hatalom elárulta a 
nemzeti megbékélés eszméjét. 
Az örökségként ránk maradt 
gyűlöletet nem levezette, ha
nem a deliriumig fokozta és 
felelőtlen cinizmussal politi
kai fegyverré változtatta, mit 
sem törődve azzal, hogy a gyű
lölet szörnyeket szül. Sőt, be
mocskolta ellenfeleit, ahelyett, 
hogy érveket állított volna 
érvek ellenében, utat nyitott 
az alávalóságnak, rágalmazás
nak és a szélsőségesek által

nyakló nélkül használt erő
szakos kifejezésmódnak. A ’89 
óta megtett út uszítások, ösz- 
szeveszitések, széthúzások 
hosszú sora, melyek nemegy
szer a testvérháború küszö
béig vezettek. Az eredmény 
látható. A beteg, traumatizált, 
célt vesztett román társada
lom léket kapott hajóra ha
sonlít. Megteremtődtek a szél
sőséges demagógia ideális fe l
tételei. Végül: a hatalom lel- 
kiismeretéí terheli a jelenlegi 
káosz, bizonytalanság, ami

Bartha Árpád: Régi lépcső

felőrli idegeinket és egyeseket 
oda juttatott, hogy, nagy is
ten!. sajnálják a totalitárius 
rendszer bukását, vagy kato
nai diktatúrára vágynak. Lé
teznek románok, akikben él 
a rendőrség által ellenőrzött 
árak, a planifikált nyomor 
nosztalgiája. Vajon ez nem 
mind mennyei manna a szél
sőségesek számára? Már csak 
néhány szalmaszál kell a tűz
re, hogy a levegő is fellángoir 
jón, már csak a nemzeti ér
zelmet kell aduként kijátsza- 
niok a lelkek teljes megron
tására, aztán kivárhatják, míg 
a nyomor az ö malmukra 
hajtja a vizet. Félek, hogy a 
jelenlegi hatalom már nem 
segíthet magunkhoz térni, 
egymásratalálni, az oly szük
séges szolidaritásra jutni. Rö
vid idő alatt túl sok sebet

téptek fel, és túl sok vér folyt 
a forradalom után is ahhoz, 
hogy könnyű szívvel mérle
get készíthetnénk. Mégis fon
tos volna az, hogy a hatalom  
az eddig elkövetett rosszat ne 
vigye tökélyre. Legalább eny- 
nyi! A veszedelem határára 
sodort bennünket, de még van 
lehetősége arra, hogy ne ta
szítson az összeomlásba. Mért 
ne fordíthatna annyi ener
giát a szélsőségek ellen, mint 
amennyit a demokratikus 
pártok „szétzúzására” dobott 
be? Nem érzékeli a fenyege
tő veszélyt? Vagy valójában 
jobban fél a demokráciától, 
mint bármi mástól?

(Fordította N agy Mária)

(Megjelent a ROMANIA LT- 
BERA 1991. július 5-i, 435.
számában)

H O L —
® A Tiszatáj 7. száma Király Lsázló Kolozsvár — Sóvá

rad, 1990; O któberi forgács — 1990 és Nap m in t nap 1990 
című verseit, valam int Sigmond István Idus-nap  című no
velláját közli. A lapban Széles Klára elemzi Sigmond Ist
ván Félrevert harangok  cimfi regényét.

•  M egjelent a Látó  1991/3. száma. A főlaptestben verset, 
novellát, esszét közöl Bajor Andor (Valóságos irók, valósá
gos olvasók; írósorsok; Hegel sziklái), Dávid Gyula (Üszó- 
lecke a Házsongárd bejáratánál), Fényi István (Ballada a 
cirkuszi lovakról; A szabadesés törvénye; Páva), Banos Já
nos (Huzatban), Sebestyén Mihály (Behajózás avagy a ige
idők egyeztetése), Stefan Aug. Doinaj (Vadásza- sólyom - 
inai; Á z  ostrom; K iből harapunk?; A z  ezüstagyarú vadkan

* — Markó Béla fordításai), Káli István (Jobbkéz-szabály); Gál
í Éva Emese (Vershelyzet; Senkivers; Értelem), Kiss Katalin

' (K i-k inézek  az ablakon; Újból tavasz), Czigány Zoltán (Vá-
* rakozás Nagycsiitörtökön), Elekes Ferenc (H írek hervadása), 

Barabás Zoltán (Peace to John Lennon; A  kéz históriájához;
* Ulysses gúnyájában), Sántha Attila (Dcm oszthenész és a szi

tuáció; Még szerencse; ő sz i harm at u rán) és Farkas Árpád 
(A  F ekete Doboz. K isem m ize ttek  hatalma). A Disputában a 
romániai magyar irodalomról vall Ágoston Vilmos, Domo
kos Géza. Czine Mihály, Thomka Beáta, Gálfalvi Zsolt, Kocz-

j kás Sándor és Jókai Anna. A Szemlében Végh Balázs, Ked
ves Csaba és Láng Zsolt jegyzete, a mümelléklet író k  al
bum a  sorozatában Bajor Andor fotói.

•  Hsziang Van-seng kínai műfordítót tüntették ki a Pro 
C ulture H ungarica-díjjal a magyar irodalom Kínában való 
népszerűsítéséért Hsziang Petőfi és Arany müveinek fordí
tása terén végzett kiemelkedő tevékenységet.

•  A K elet — N yugat 26. számának első oldalán Tóth Ist
ván fordításában olvashatjuk Verőn Watkins Felfedezések  
című versét. A lapból kiemelendő Székely János A lapfogal

m ak  című filozófia; írása. Verset közöl továbbá Makkai 
Adám (Poé:a pórázon), Szilágyi Aladár (Kuruc deák keser
ve) és Pataki István (Messzire). Cikket, esszét, novellát je
gyez egyebek m ellett Romeo Vasiliu (A Tőkés-dosszié), 
llertha Bulcsu (M iért jönnek a fináncok?), Bogdán László 
(Szélfú tta  Vátra dokum entum ). Kelemen István (Szegény 
Lm m anuelle .. .), Gy. Szabó Gyula („Hamarjában" nem  jó), 
Gittái István (Naplólap; Tem plom -tér; Ház) és Németh Géza 
i Kelet-Európa démona). Jegyzetek az esőerdőből cím alatt 
Faludy Györgytől közöl írást a lap.

® A pozsonyi Vasárnap  26. számának G yerm ekvilág  olda
lán Ferenczes István Kaland  című verse olvasható.

•  A Romániai M agyar Szó június 6—7-i számának költője 
Tollas Tibor, Bállá Zsófia és Jánosházy György. Cikket, ta
nulmányt jegyez Kiss Zsuzsa (Talpig fehérben, örök hűség
ben), Hevesi József (K épriport czerkilencszcizharmincból), Se
bestyén Mihály (A szálak a Maros völgyébe vezetnek), Kis- 
györgy Réka (Mit NEM  kedvel a kolozsvári közönség) és 
Bölöni Domokos (Bedugulunk megint?).

•  A nagyváradi Direct (Periodic al eonvietuirii in teret- 
nice) című lap Rolul intclectualilor in  schimbätoarea Euro
pa cím alatt közli Konrád György egyik esszéjét.

•  A Kortárs 7. számában egyebek mellett Bodor Adám  
A  haio ttkém  helye- tcse Dobrin erdőkerületben  című novel
lája, valamint Csíki László Ómodi ballada  című verse ol
vasható. A lap hozza Beke György A z  utolsó orosz katona
vonat című írását.

•  Az UNIÓ  1991/2. száma Szabó Gyula Ostorod vo lt-e  
Rodostó? című esszéjét, Radu Tuculescu Kávézóban, M űve
lődési verseny, Se kinn, se benn  című írásait és Király Béla 
verseit hozza.

G É P - ÉS GÉPKOCSI 
ALKATRÉSZEKET
GYÁRTÓ VÁLLALAT  
SEPSISZENTGYÖRGY
Gyárt és elad 10-C-100 10-S-100 10-C-100T
típusú sebességváltóműveket.

10 C/S-100 sebességváltóval látják el a ma
ximum 100 daNM nyomatékú motorral ren
delkező kiskocsikat és az A-1800-as vontató
kat.

Ez a sebességváltó a 2 x 5  fokozatúak típusá
ba tartozik; közvetlen elődje az 5 C/S-100,
amelyet egy M-100 (GV) sebességmódosítóval 
társítottak.

Típusai: 10 C-100, 10 S-100, 10 C-100T (az 
A-1800-as vontatókhoz) ahonnan:

10 — a sebességi fokozatainak a száma 
C — talpcsapágyas kapcsolás 
S — szinkronizáló kapcsolás 
100  — maximális nyomaték 
T — vontató

Cím: Sepsiszentgyörgy
Sir. Brasovului 3—5 szám 
telefon: 2 30 82, 2 27 32/923 
Kovászna megye

Kőiiangú ügetés
H orváth  István  négysoros versét idézzük a vízszintes 1., 

függőleges 15., 1. és vízszintes 71. szám ú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az első sor (zárt betűk: E, A). 16. Farsangi 
álöltözet. 17. Csehszlovák színésznő (Hana). 18. Kettőzve: ha
landzsa. 19. Énekelni lehet. 20. Az idők végtelenjéig. 21. Ko
lozsvári magyar színház művésze. 22. Csorba fog! 23. Szeren
csésen ráakad. 24. Napszak. 26. Nátrium, kálium és oxigén  
vegyjele. 27. Francia tájképfestő (Claude 1600—82). 29. A né
met ábécé utolsó betűje. 31. Fordított kétjegyű mássalhangzó. 
32. Lóhalálában jön be. 35. Antimon vegyjele. 36. Becstelen. 
38. Testileg, lelkileg, anyagilag romlásba dönti. 39. Oriol szov
jet város régi neve. 40. Flza idegen változata, Renoir-festmény 
cím e is. 41. -pirul: zavarban van. 42. A közeli. 43. . . .  zene: sze
renád. 44. Szennyezödés-mentesités. 46. Import szappan-márka. 
47. Éneklő szócska. 48. Lenni fog. 49. Színtelen, szagtalan, kor
mozó lánggal égő gáz. 50. Fényérzékeny anyaggal bevont cel
luloid szalag. 51. Kibókítés. 53. Minden irányból felém. 54. Tud
niillik. 55. Más irányba hajt. 57. A dúr skála hatodik hangja. 
59. Fordított női név. 60. Elszáradva egymás után lehull. 62. 
Szánalom románul. 65. Népies habzó ital. 67. Nevezetes, közis
mert. 68. Román helyeslés. 69. Több erő együttes hatása. 71. 
Üdítő ital. 73. Alakít egynemű hangzói. 74. Libát hizlal. 75. 
Mongol uralkodó (1336—1405). 77. Young amerikai színésznő 
szem élyneve. 79. A négysoros utolsó sora (zárt betűk: A, Y).

FÜGGŐLEGES: 1. A vers harm ad ik  sora (zárt betű: E). 2. 
Magyar bányaváros lakója. 3. Régi cégtáblákon olvasható rö
vidítés. 4. Több e. 5. Comaneci személyneve. 6. Dohányáruda. 
7. Kártyaalátét.. 8. RBM. 9. A Nagy Tavak egyike. 10. Korlá
tozás. 11. Hangtalan táj! 12. Fiatalabb fiútestvér. 13. Autonóm  
állam Burmában. 14. Francia naturalista regényíró, az utolsó 
négyzetben szem élyneve kezdőbetűjével (1840—1902). 15. A vers 
m ásodik sora (zárt betűk: R, K). 23. Megtervez és létrehoz. 25. 
Irán fővárosa. 28. Masírozás. 30. Becézett apa. 32. Ádáz gyűlö
lettel fűtött. 33. Római katolikus. 34. Vissza: ipari növény. 35. 
Nézelődött. 37. Pénznemünk, többes számban. 38. Idősebb fér
finak szóló köszönés. 40. Gabonamolnár jelzője. 44. Amerikai 
(USA) elektrotechnikus, feltaláló (Nicola, 1851—1943). 45. Szen
tenciát mond. 46. . . .  mail: légipostával. 48. Nobel-díjas kínai 
fizikus. (Tsung-Dao). 50. A szükségesnél több. 52. Hímnemű né
met ö. 56. A keskenyorrú majmok egyik családja. 58. Kis áram
forrása. 60. Város Franciaország északi részén. 61. Román fér
finév. 63. Kolozsvári porcelángyár. 64. Tromfom. 66. . . .  Claire 
francia filmrendező. 70. őrm ester rövidítése. 72. Lak kevert 
betűi. 74. TTE. 76. Kínai hosszmérték. 78. Tova.

(Rám ay Tibor)

A HELIKON 28. számában közölt, Megyek fiammal című 
rejtvény megfejtése: Megyek fiammal nyári, hő mezőkön, /  hol 
búza hagyta ott arany nyomát. /  Pár ház int távolról kedves
ismerősön /  s egy templom tornya. Az már Szovát.
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LASZLÓFFY ALADÁR

M E N N I  A 
S Z E M R E

H A V A Z Á S S A L

M elengetek m ég néhány tervet, 
tartogatom nehéz napokra, 
m ikor az ú j  tél fagya fe lvet 
s zörög a kedvem  száraz csokra. 
A kkor kell újra fábrakapni, 
m in t téveszm e, m in t makacs járvány, 
m in t fu tó tű z  fübeharapni, 
titko lt á lm ok nyoméiba járván  
m enni egy havazással szembe 
Párizsba, Bergengóciába, 
s valam i fe lg yű lt szerelem ben  
hinni, hogy m égsem  vo lt hiába.
. . . Még sosem vo ltam  Debrecenben 
pedig ez rajtam  m ú lt egészen: 
nem csak ülni egy képpel szem ben, 
de egyszer szétnézni a képen, 
a jó lism ert elágazásnál 
a kettős-tornyos tiszta  téren  
járni, ahogy a hangya mászkál 
s m erengeni az ezer éven, 
m egtudni végre: onnan nézve  
m ilyen  is hátlapján az érem.
A  nóta is de régen bíztat, 
de egyre nehezebb ez, kérem ! 
Debrecen, dörmögöm magamban, 
valam it tartogat a sorsom  
s vagy újra meg fog telni abban, 
vagy végleg kiürü l a korsóm.
N em  vo lt elég csak gondolatban 
felélné, am i testszerin ti 
a halandót nevelni abban, 
ami csupéin a lelket inti, 
ideje tűnődni az elven: 
m inden t csak szépen m egtanultam , 
még sosem  voltam  kétezerben  
s nem  jártam  soha m ég a múltban. 
Lehet az jobb, ha m égse jö tt el 
a vágyo tt perc, m ely  megvigasztal: 
kisim uló belső redőkkel, 
Szenterzsébetes indulattal 
döbbeni rá, hogy ú j csalódás, 
csak eszm ények végső bukása 
itt ez a szép fehér megoldás, 
e szűzhókén t taposott kása, 
hogy végig m ennyei esélynek  
gondoltam szándékot és terhet, 
de undok vám jain  az é jnek  
kirabolnak és visszavernek, 
felism erni, hogy vízből vérré 
sűrűsödtek a puszta tények, 
elismerni, hogy csak kenyérré  
váltak a rózsáim, szegények, 
s m enni az utazással szembe, 
ontani, szórni szerte, adni, 
egyszer e lju tn i Debrecenbe, 
de azért itthon  is maradni.

t m —

MOLNOS LAJOS Anno 1991

OPTIMISTA PESSZIMIZMUS
A sepsiszentgyörgyi Európai 
Idő Kiadó — Eurid KFT —- 
megkezdte Orbán Balázs nagy 
müvének, A  Székelyföld, leírá
súnak a (majdnem) hasonmás, 
„füzetes“ kiadását. Az első 
„kötetet“ épp ezekben a na
pokban kapták, illetve kap
ják kézhez a megrendelők.

Olvasom a lap, az Európai 
Idő ez évi 28-as számában, 
hogy mintegy hétszáz h ely
ségből 32416-on jegyeztették e- 
15 magukat e könyvre. (Az 
összpéldányszám harmincöté, 
zer, tehá’ szabadárusitásra 
vajmi kevés jut belőle.)

Sok ez vagy kevés? — tű
nődöm. Ha az elmúlt évek s 
főleg e mostani könyvínséget 
(kevés cím, nagyon kis pél
dányszám, csapnivaló nyomdai 
kivitelezés) veszem alapul, ak
kor azt mondhatnám: ez a 
harmincötezer egy tengernagy 
szám, az utóbbi idők egyik 
csúcsszáma. Am, ha arra gon
dolok, hogy Romániában mint
egy kétmilliónyi magyar él, s 
hogy ezek közül az érettségi
zettek s ettől fölfelé: a főis
kolát és egyetemet végzettek

(mondjuk így: a „középfokú“ 
t s  „felsőfokú“ értelmiségiek) 
száma alighanem még mindig 
legalább kétszázezren felüli 
— nos, akkor azt kell mon
danom, ez a harminckét és 
fél ezres előjegyzés egyáltalán 
nem egetrengető „mennyiség“. 
F leg akkor nem, ha figye
lembe vesszük azt is, hogy 
nem  akárm ilyen könyvről van 
szó, s azt is, hogy „aprádon- 
ként“ kel: fizetni, mindig 
csak egy füzet árát s mindig 
csak akkor, ha már meg is 
érkezett címünkre a kiadvány, 
a soronkövetkezö „kötet“. 
(Hogy ez mekkora könnyítés 
a jelenlegi szűkös anyagi kö
rülményeink között, azt, úgy 
vélem, nem kell bizonygatni.) 
S mégis csak harminckét és 
félezer. A vagy sok, vagy ke
vés.

Nézegetem a legnagyobb 
példányszámmal feliratkozott 
helységek listáját. Kolozsvár 
(Erdély fővárosa, a magyar 
értelmiségiek „fellegvára“) 
1505 megrendelővel szerepel. 
S még e kevéssel is az elő
kelő hatodik helyen! (Ez, min

den bizonnyal, nagyon kevés!) 
De mit szóljunk akkor pél
dául Szatmárnémeti, eme
szí ntén meglehetősen nagy 
„magyar“ város esetében, a- 
melynek mindössze 645 előfi
zetőre tellett!? Temesvár ma
gyar szempontból ma már a 
„kisvárosok“ közé sorolható — 
de hogy csak mindössze 137 
előjegyzőt tudjon „kipréselni“? 
— azt hiszem, annál mégis
csak nagyobbacska! Gyergyó- 
alfalunáí mindenképpen na
gyobb — amely falu viszont 
204 előjegyzéssel szerepel e- 
zen a listán, míg Tordának 
például csak 84-re tellett. 
Vagy: az ötven „legjobb“ kö
zött (utolsó Radnót, 69 elő
jegyzéssel) nem szerepel pél
dául Bánffyhunyad, Számos- 
újvár, Dés, Nagykároly, Ér- 
mihályfalva és még sok-sok, 
jelentékeny magyar lakossá
gú település!

Lehetne még kommentálgat- 
ni egy darabig ezeket a szá
mokat. De a miért?-ekre vol
na jobb talán választ kapni. 
Arra, hogy miként süllyedt 
ilyen mélyre (és most nem
csak erre az Orbán Balázs- 
könyvre gondolok) a hazai 
magyarság kúltúréhsége, kúl- 
túra fogyasztói „étvágya“? E- 
eyik (nagyon) döntő ok, nyil
ván, a kongó zseb, a gazda-

Folytatása a 4. oldalon

VERESS GERZSON VERSEI

IGAZOLATLANUL — JELEN
Farkas Árpádnak

l
Meg kell tanulni azt a sávot, 
hol a kristály már füstölög . . .

Nemes Nagy Agnes

Ne félj! — kilobbannak a fényen 
a szánkhoz koptatott szavak, 
üressé ismételt igéink 
kimondva szertefoszlanák,

bármily rend vagy szigor parancsa 
csörditi kényszer húrjain: 
igaz csak az, mi tülhajolhat 
a jelszavak korlátain.

Szólj, nem rettenve, mindig többet 
annál, mit kér a pillanat, 
tetemre hívni létigéink, 
s bölcsőnknél állni sorfalat.
A példa kell! Azt fölmutatni: 
igazolatlan is — jelen!
— . . .  Csak szél ne oltsa szép beszéded, 
gyeplőn ne tartsa félelem.

Azt a nyelvet tanítsd e népnek, 
mely egyetlen-ki mondható: 
melyen — „eső a havazással“ — 
u tettel összeér a sző,
suttogd, dadogd, hitté kiáltsad: 
létünk e tájon úgy örök, 
ha sorssá vállaljuk a sávot, 
hol a kristály már füstölög.

C S A K  H O L N A P I G . . . !
Czegö Zoltánnak

Csillagot csalánzik az éj — 
szemedben vadvizek virága, 
ítéletté nyílna a száj .. 
ujjak kosara a pohárra.
Roppan, ökölbe gyűl a kéz, 
az éjiszaka üveghalál, 
nóta füstje, pásztortüzek: 
a fáradtság harmonikái.
Vándorlások csontvázai, 
megélhetés iszapszaga: 
két lábra áll és ügy csahol 
mellkasodban az éjszaka.
Parázsvirágzó csikkeken 
keserű dohány álmodik.
Fenékig inni ki a sorsot! — 
de túlélni. Még. Holnapig.
S átélni. Kell. Csak holnapig.
Eskü s kenyér — k ét megszegett.
A fárad tság  harm onikái 
kocsm ányi életed felett.
. . .  Kopjafáink majd égbeszúrnak, 
zászlóvá veszik az eget — 
a szélrózsák harmatkertjében 
sok kerti törpe iwegremeg,
fordul a táj majd ember-arcba
— micsoda tavasz áll a hídon! —, 
rámkgyúl a május sok virággal: 
és győzni fog — a liliom.

TÜDŐDÖN LATHATATLAN 
TÉRDEK

Bajor Andor halálára

Havak megint. Az ordas nagy7 havak!
A nap csupán az ég kútjának szája. 
Széttapsolni a tél traverzeit 
mikor csődül ránk fények orgiája?
Télbeő'zütt országló évszakok 
menekülnek magukból, mintha mából, 
pucrrfenckű, mégis-glóriás 
angyalka lop a jogok asztaláról.

A vérugató tündér kiszemelt: 
nincs menekvés: uto'só fordulóra 
int magához a kín és megjelöl, 
m íg betelik rajtad a baljós óra.
Kh.áron kiköt. Utast visz a ladik.
Isten veled — ennyi telik belőlem, 
állok a vártán, untig-fosztatott 
s to a túlparton vagy megjelenőben.

— Add jóuram, hogy köpés szelleme 
a csepíírágó mezt levesse gyorsan,
s sokdioptriás, pulzáló mosolyt 
küldjön felénk a gyűlő teleholdban.
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SASZET GÉZA

KOMMENTÁR AZ ÍLIÁSZ 
TIZENNYOLCADIK ÉNEKÉHEZ

MINT MIKOR ISTENI BARLANG MÉLY 
ZUGOLYÁN DENEVÉREK RÖPDÖSNEK 
SURROGVA, S A SZIKLÁBÓL, A CSO
PORTBÓL EGY LEESIK, MIRE OTT 
FÖNT MIND ÖSSZÉBB TAPADOZNAK, 
ÍGY MENTEK SURROGVA . . .
A NAP KAPUJÁN ÁT, ÉS HOL AZ ÁL

MOK
NÉPE TANYÁZIK: AZ ASZPHODELOSZ- 
RÉTHEZ HAMAR ÉRTEK, FÖLLELTÉK 
LELKÉT PÉLÉAIDÉSZ AKHILLEUSZ
NAK.

(Homérosz)

A hősöket,
m ióta ősök vannak, 

felnagyítja  a képzelet, 
m intha

óriások voltak, 
nem  emberek.

M ikén t a v íznek  
ize szom júságunk, 
őket idézzük  
m eg nem  szenvedett 
harcunk,

halálunk
— örökös szom júságunk  — 
izéül —

ó élet vize! 
nem  harcban,

hanem
örök fontolgatásban,
élni m enekvö m egalkuvásban,
írül

sohasem kapott sebekre, 
s ha kín  az élet, 
nagyobb k ín  nyi lehetne: 
szenvedni értelm etlenül, 
inig é le tünk halálba m erül, 
s bár üstökösök száguldnak odafent, 
ponyva hosszán m érni a végtelent!

ÍG Y  H A R C O LTA K  AZO K , M IN T  
ÉLŐ TŰ Z LO BO G ÁSA

(Homérosz)

„Senki azért ne higgye, 
hogy m ióta em berek élnek, 
va laki elhitte, 
hogy van halál, 
m ert onnan soha, senki 
nem  jö tt vissza  
m egm ondani a valót."

(Platón után)

Csak az áldozati bárány hal meg, 
m ert halál term észetesen van, 
akkor is,

ha sem m it sem  tu d u n k  róla. 
Ügy lappang bennünk a halál, 
m in t A kh illeusz sarkában, am ikor 
teljes fegyverze t hitében  
száll harcba,

m intha  Héphaisztosz
rem ekelte

ötszörös rétegű pajzsa elegendő
lenne,

hogy a halál ellen m egóvja  —
ám Thétisz

nem  a halandóság ellen, 
nem  a halál nyilai, 
csupán a halál félelm e ellen 
vértezte  fel égből kitagadott fiát.

.......  ha m eghalna m inden , am i csak élni
szokott, s halála u tán  m inden , am i m eg
halt, ugyanabban az állapotban m aradna, 
s nem  éledne fe l többé, n em  vezetne-e ez 
szükségképpen  oda, hogy végtére m inden  
holt lenne és sem m i n em  élne többé? M ert 
ha az e m b e re k . . .  m ind ig  csak m eghal
nának, hogyan lenne lehetséges, hogy vég
tére m in d en t fe l ne em ésszen a halál?

(Platón)

A  halálnak is van  halála!
Ó élet vize  —

a hős!
aki kijátssza a halál cselét, 
eltörvén a fejsze nye lé t 
és benne lakik m inden  ős, 
akinek arcát bitoroljuk  
s n evét kokárdaként hordjuk.

„M ert ha az em ber fé l  a h a lá ltó l . . .  ez 
sem  egyéb, m in t hogy bölcsnek tartja  m a
gát, holott nem  bölcs: m ert ez is csak any- 
nyi, m in tha  va laki azt képzeli, hogy tud  
olyasm it, am it n em  tu d “

(Szókratész védőbeszéde)

I
j K özben suny ítunk  nyom orékul, 

megalkuvással bizonyítékul,
| hogy valahol

a hősök is 
úgy számláltatnák

m in t bárki,

aki pihenésképp elkaláberezett,
■ am úgy rendesen  

szánio tt-vetett, 
ruhát férceit, 
vagy úgy lehet 
ö is hősnek készült ugyan, 
de sajna!

tévedésből
egy féltégla esett fejére.

Ha a harcba 
A khilleusz bokája 
nem roppant volna belé, 
hőssé sem  válhatott volna  
m inden félistenségével együtt.

Csak testünk halandósága
nyilvánvaló,

hogy ysa pu r es chomu wogmuc, 
akár harcban,
vagy párnák közt ér a halál.

„Bátran nézek-e szem ébe a halálnak, vagy  
sem. az m ás kérdés: itt  a tisztességről van
SZO.“

(Szókratész védőbeszéde)

H ányadik évfordulója annak, 
hogy nem  tud juk , k ik  vagyunk?

H ányadik évfordulója, hogy 
illik  nagy szavakat mondani?

Önnön szívünket ástuk el, s m eg
te ltü n k  denevérekkel. Hősök ránk  
hagyott sebét nyalogatjuk, s értjük , 
ha értjük, hogy a legyőzhetetlenek  -— 
halandók ők is, de harcukat, nem  
halálukat adják örökül a túlélőknek: 
a népnek, aki tú lé lte  Tróját, M ohá
csot, Haynaut, Dachaut, Hiroshimát, 
a kerékbetörést és eleven felbonco
lást, inert a nép él! M ert él a nép, 
akkor is, ha csak az adatott m eg szá
mára, hogy tegye, am it cselekednie  
lehet az élet szükségletei szerint: 
hogy a halál ellen cselekedjék, m ert 
hitt, és m ert volt istene.

Jóistene,
akit naiv festők pingálnak 
jóságos arccal 
és hófehér szakállal.

Volt istene,
Jóistene,
aki szereti a békét, 
s a töredelmes haldoklónak  
robottá ziillesztett é letét 
m egengeszteli örökléttel.

Volt istene,
m ert h itt  a jóság
és a szeretet győzedelmében,
bár az emberarcú isten  arcát
csak m eggöm yedve szem lélhette.

H ányadik évfordulója annak, 
hogy ez a nép nem  tudja, kicsoda?! — 
aki egyedül mondhatja:
EGY' ÉLETEM  ÉS EG Y H ALÁLO M  
és tenyerére em elte kedvenceit 
m indam a hősiségért 
am iben maga vérezett, 
m intha csak egyetlen szem élyben  
kívánta volna látni önmagát, 
s közben  —

nahát!
átlábolt az óperencián, 
vize t fakaszto tt a sziklából, 
meglovagolta az ördögöt, 
s levágta a sárkánynak m ind  a hét

fe jé t —
egyetlen személyben!

A hősök hőse, 
a nép,
törékeny hősöknek adta 
sebezhetetlen hitét, 
hogy kimondhassa:
EG Y ÉLETEM  ÉS EG Y H ALÁLO M !
S  az élet,

úgy, m in t a halál, 
tisztesség kérdése, s

„Ha m ég egyszer azt üzeni. 
M indnyá junknak el ke ll m enni!"

(Kossuth-nóta)

H ányadik évfordulója annak, 
hogy szem közt jő velünk, 
ó, élet v ize  —

Petőfi,
aki felgyújto tta
az ezeréves haldoklás díszleteit, 
oroszlánná bűvölte a patkányokat, 
s még a holtakat is betoborozta 
feke te  seregébe.

Ügy jő szem közt, 
m intha fordítva járnánk, 
s úticélunk hátunk m ögött lenne. 
M intha csak abban járnánk, 
hogy ne találkozhassunk  
meg nem  te tt lépéseinkkel.

Könyörtelenül jő 
m indig csak szem közt.
Istennyilából fon t 
haragos korbácsát 
cserdítve fu tta tja , 
elárult céljainkat 
m egbékült indulatunkat, 
s forgószél botjával 
ébreszti, döngeti 
a bóbiskoló tájat, 
ahol ezeréves 
gyom verte, 
istenverte
m artok tócsáiban kuksolunk
ezeréves ráolvasással,
és suny ítunk  nyom orékul,
megalkuvással, bizonyítékul,
hogy m indez jó lesz:
köszvény,
meddőség,
szem m elverés
és újabb ezerév ellen.

K érlelhetetlen
m indig csak szem közt támad  — 
b, élet vize,

Petőfi,
ólvehalók istenét uszítva  
a békével jóllakottan  
kérődző tájra.

A z  ég is bűzlik  
a hullaevő istenhez 
zarándokló 
köszvényes, 
csúzos lelkek  
tem plom i orgiájától.

Ronggyá olvasott könyvek
áristomából

közeledő, 
m indig közeledő 
garabonciás lábai 
pörgetik körbe 
az egyetlen égtájat — 
a jövőt.

így  látni ezt a szent tü ze t 
m egszelídített sütőkem encében, 
m elyből
mézeskalács szívek m elle tt 
csirizhuszárok kelnek életre, 
akik cukrozott disz alatt 
állnak őrt
az együgyű bambaságnak, 
míg szól a talpalávaló, 
hogy

je-je-je  Iluskám  
drága kis ku tyám  

s kardjukat 
ki sem vonhatják  
legalább dacból, 
vagy akár puszta hősködésből, 
am it valódi küzdelem  nélkül 
túl lehet élni!

Ó, élet vize  —
ilyen János vitézt, 

aki kemence-halálban  
kel életre,
s az óriás, 
ámuldozó
roppant vásári tömeggé változik, 
s szájtátva rácsodálkozik, 
am int a csepűrágó bűvész
v ize t facsar a kőből!

(S a költészetnek sincs értelme többé, 
ha nincs Tündér ország, 
ahol János v itéz király lehet, 
s Iluskát királynővé koszorúzzák.)

H ányadik évfordulója annak, 
ó, élei vize  —

Petőfi,
hogy a lelkünk kipányvázva  
m éricskéli a végtelent, 
s nem  tud juk  meg talán soha, 
hogy a szabadság m it jelent, 
csak suny ítunk  nyom orékul, 
megalkuvással, bizonyítékul, 
hogy halált terem az a mag, 
amelyből kipattan a szó, 
a láng, a meg nem  alkuvó, 
s a szó, az életet nem  ad.

I
Kicsit még élünk, kicsit még sírunk: 
ja j nekünk, m ert m indent kibírunk!

Ó, élet vize  —
Petőfi,

akiben m indenki
legszebb kamaszkorát látja viszont 
halál nélkül!

„F!n halni indulok, ti élni: de hociy m e
ly ikü n k  . . .  indul jobb cél felé, az m in 
denki előtt tito k  . .

(Szókratész védőbeszéde)

Egy élete volt és egy halála.
M iközben m ent szem közt a halállal, 
az egyszem élyes halállal, 
egy volt csupán a többivel: 
im m ár örökké egyek!
A kh illeusz pajzsánál 
sérthetetlenebb hite  
éppúgy nem védte meg 
a gyilkos pikától, 
m in t Iliász hősét 
Héphaisztosz remekelte  
ötszörös rétegű pajzsa 
Páris nyilától.
M ikor a m esék cserben hagyták, 
még m egtett néhány lépést 
a felbom lott sereg közt, 
m iközben
az egyfejű  cár ezerfejű karja 
könyörtelenül végrehajtott 
egy elem i
stratégiai számítást.

Azóta ő jón immár örökké szem közt, 
ó, élet vize  —

Petőfi,
akinek leghevültebb lángjában 
sült vásár fiává

János v itéz
a debreceni kirakodó vásárra, 
s az istenadta nép  
h itt benne

m ert hitt 
és tudta m it tudott: 
mézeskalács-huszárt ve tt

vásárfiának
és m egvette  a Győri Kalendárium ot 
az élet előre

és visszaszámlálható 
napjai számára.
Volt aki látta, 
am int egy tüzes mén 
vágtatott az ég re .

üstökösként,
s a kipányvázott csillagok 
hunyorogva csodálták 
ezt a szabálytalanságot.

Neki nincs sírja.
N ézzetek  csak hátatok mögé, 
vagy bárhová, 
ahol elárult célok, 
meg nem  te tt lépések 
kiáltanak utánatok: 
m indig o tt jő, 
m indig szem közt, 
élet vize  —•

Petőfi,
m uta tja  az egyetlen égtájat — 
a jövőt.

A  Homérosz-idézeteket Devecseri Gábor, 
a Platón-idézeteket Halasy-Nagy József 
fordításában közöljük.
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