
B O G D Á N  LÁSZLÓ

A LÉTRA
ÉS A K U T Y Á K

„ . . .  milyen jólesően és földszabadultan 
szereti barátait az ember, ha egyedül van.“

(Kenneth Koch)

tegnap éjjel1 két ágú létrát cipeltem át a városon 
a madárijesztő2 mint mostanában mindég 
nyomomban caplatott 
nyakamban éreztem savanyó leheletét 
savanyóbb volt mint a sör a feketetói vásáron 
féltem 3
a kutyák is ott somfordáltak a nyomunkban
a madárijesztö nyomában 
az is lehet két madárijesztő volt 
kettő? három? 
és jóval több kutya 
a kutyák ugattak
nyöszörögtek hörögtek vicsorogtak
nem a létrára a holdra4
a múltra5 víziókra6
ugattak csak ugattak
a holtak felvonultak7
indult a kísértethajó3
na jó na jó na jó
jöttek m egint a holtak9
mindenkit megugattak10
hörögtek vicsorogtak11
a le ttek és a vo lta k12
bohócnak és koboldnak13
álltak és besúgónak14
vagy önjelö lt súgónak15
a lett m esterlövészek16
sorakoztak elértek
a régi képzelgések17
félszek és rettegések15
így egyszerűen: /é lek 19
vacog bennem a lélek20
„jópofa“ — mondhatta volna attila21 nyolcvan tavaszán

akkoriban
film ezhetett le  engem és gombócot a református vártemplom  
m elletti réten egy olyan ember kellett a diplomafilmjébe 
aki — mint én is ugye? — vidéken él a világfalu szélén22 
de azért európai (európában é l vidéken) és föllendíti a 
környezetét23 lebírja a visszahúzó erőket24 
mert egyfolytában fújja a magáét25 akár Creangá meséjének 
nevezetes hőse a kását mégis kijét fújjam a tiédet26 
kérdeztem én nyeglén magam sem hagyva el27 hiszen

attilának
a film jéhez mégiscsak egy olyan valaki kellett aki
nem hagyja el magát — és pulikutyáját — aki csorba béla

újvidéki költőtársunk23
szellemes meghatározása szerint — a film en legjobb 
tudomásunk szerint el is hangzott ha ugyan elkészült valaha 
is az a diplomafilm? — „pluralista ugyan de nem

mindenevő“29
persze attila a ravasz azért jókat derülhetett rajtam  
aminthogy én is jókat derültem rajta30 
néha egymás szemébe is röhögtünk egymást röhögtük 
ohne érzékenység! ezt persze nem tudom31 nem is tudhatom 
amikor egyik közös ismerősünkkel sokat sejtetően

összenéztek
és ő elmondotta igen-igen a vidéki kultúrigazgatókat 
pontosan úgy képzeli el ahogy engem 
(nagydarab és a bárgyúságig jóindulatú) azért 
valam ifajta düh hasonlatosan a harci kakasok gőgjéhez 
mégiscsak motoszkálni kezdett bennem de azután32 
ennek is vége lett és nemcsak ennek hiszen ezután 
én nézhettem össze cinkosan közös ismerősünkkel33 
barátunkkal költötúrsunkkal (sőt ő volt a költő!) 
kritikusunkkal34 titkaink tudójával s elmondhattam  
hogy én viszont a vidéki hotelportásokat képzelem el úgy 
(olyanformán) mint ő igen-igen egészen olyannak képzelem  
sovány és természetesen mozgékony plusz állandóan beszél 
nyilván mert sokat tud és önzetlenül meg akarja osztani 
a többiekkel igen van ilyen és sejteti azt is hogy 
benne van a dolgoknak hogyismondjam a kellős közepében35 
a damjanich utcai kutyás házban36 négy évvel később37 
felevenítettük mindezeket és jókat röhögtünk egymáson 
és magunkon jópofa nem? kérdezte attila és én az álnok 
ebben is egyetértettem vele az elején  mindenben33 
mert hol is voltak akkor már a régi dipomafilmek diplomaták

diplomák
eljött az idő teljessége  amit viszont én jósoltam meg neki 
kritikámban»9 AZ OTTHON ÜJRATEREMTÉSE40 igen 

vári a dé utcában 
tizenkét kutyás házban 

tegnapban és a mában 
szórt hazátlanságban

szájprémig legendákban 
és tört elégiákban41 

készülődik42
hogy mire azt ugyanakkor még nem tudtam m eg43 
részleteket viszont hallhattam a mester behízelgő hangján44 
saját felolvasásában A  befalazott török  című készülő 
regényéből de ez már persze azután volt hogy úgy

nagyjából45
kitakarítottuk a kétszintes mamut lakás egyik szobáját 
a szakemberek különben — adalék a varos belső

életviteléhez —
nyolcvanezerért vállalták volna ebből bárki olvasó és kritikus 
képet alkothat körülbelül a ház nagyságáról és az évek 
évtizedek során felhalmozódó koszról hiába ahol 
tizenkét kutya él hosszú ideig el lehet képzelni MI VAN 
a műterem ablakait az ostrom után moshatták le utoljára 
de lehet hogy már akkor sem pucolták hanem új

ablakszemekkel
helyettesítették a kitörött régieket amelyek ugye a
légnyomás következtében egyszerűen kitörtek
nos ebben a műteremben nyugodtan rendezhették volna az
országos asztalteniszbajnokság döntőit is a farkas mihály
egész alakos lovasszobráról készülő képet46
csodálhattál volna meg az izgatott versenyzők szervák és
horribile dictu leü tések47 közepette ahogyan mi is

megcsodálhattuk
én mint tudós de vidéken élő s ezért visszataszítóan 
törekvő kultúrigazgató ő mint egy lendületes 
feljövőben lévő vidám vidéki hotelportás utána43 
igen mindezek után attila megvilágította számomra 
— aki az lehettem volna aki már nem lehetek s mindez 
már valószínűleg csak az én hibám49 vagy mégis

a társadalomé?
azaz kenjünk mindent az államra50 — hogy milyen

összefüggések
vannak a damjanich utcai ház műtermének ablakai 
farkas mihály egyébként nem is létező egész alakos 
lovasszobráról készülő igenis létező és monumentális 
festmény valam int az állandóan berregő telefon51 között? 
EZEKRŐL KÉSŐBB52 most még nem tartunk itt 
most még a damjanich utcai mamut lakás előtt tartunk 
mindenesetre kitartunk ottan állunk az utcán és 
barátunkat53 várjuk aki piáért ugrott le az önkiszolgálóba 
de pillanatokon belül megjelenik és akkor54 
de akkor sem volt világos hogy m it  is kerestem én 
kétágú létrával a vállamon az utcákon éjszaka 

hátán létrával átoson 
a félig  alvó városon55 
aztán felállítja a létrát 
zsebébe tesz két téglát56 
hogy el ne vigye a huzat57 
hogy találja meg az utat53 
és nekifog kifesteni a jövőt 
zöldre pirosra hupikékre59 
satöbbi60

AZ URALGÓ LÁBJEGYZET

„ . . .  egy veres hajú ifjú tudósjelölt keményen 
felelősségre vonta Pándj Pált, azért mert írásai
ban nem használ lábjegyzeteket. Tudománybeli 
fogyatékosságként jellemezte ezt a hiányt. Pándi 
Pál elsápadt erre a feltételezésre. Következő 
recenziója, noha ez nem volt szokás, lábjegy
zettel jelent meg . . . “ (Wéber Antal)

1. Vagy húsz éve délután? Mit tudom én?
2. Egy vidéki (kelet-középeurópai) félrecsapott acélsisakú 
madárijesztő.
3. Miért? Mikor nem? Amikor írtam — amikor írok! — 
nem félek?! Mi ez? Fetisizmus? Az írás határtalan erejébe 
vetett végtelen  bizalom? Infantilizmus? Szórakozottság?
4. A holdra is igen. S akkor én ismét fé ln i kezdtem. Mert 
nem írtam. Nem lehet írni is és félni is egyszerre. Inni kell 
és emlékezni bizonyos képekre, amelyek bennünk élnek — 
mondotta egyszer a vadász
5. Elő kell bányászni magunkból. Bizony.
6. Lásd a kezdő képet: engem, létrával a vállamon a sötét 
(félsötét) városban. Ez egy élő (konkrét) vízió.
7. Legelöl egy püspök jött, hatalmas kereszttel. Mögötte 
kurvák, egy zsidó kabalista, két beliigyes ezredes s a me
netet barátaim zárták le.
8. Csíki versében indult el, azóta is jön-megy az erdélyi 
felségvizeken. Én is utaztam már rajta, te is, ki nem?
9. A püspök, az ezredesek, a kabalista, a kurvák és végül 
barátaim. Mindenki itt volt, kivéve azokat akik nem lehet
tek itt, mert élnek. (Meddig?)
10. Naná. M inkenkit azért nem veszünk be.
11. Nyilván a kutyák, s nem halott barátaink. ^
12. Minden megvolt, akár egy gömbben. Sértetlenül. És ösz^ 
szóért. Csakúgy szikráztak a felismerések. Ezekről másutt.
13. Pici légies lények. A valóság felett lebegnek öt centivel, 
hónuk alatt gordonka. Időnként részleteket adnak elő a 
holdfényszonátából.
14. Szóval felvételüket kérték.
15. Költői túlzás. Kik súgtak volna be, kinek, hol és miért?
16. Történetüket egyszer majd még megírom.
17. És a vadonatújak is. Bizony.
18. Ezoterikusnak tűnő részlettel tudom megvilágosítani, 
melynek magyarázata roppant egyszerű: a városi takarító- 
hálózatnál tevékenykedő utcaseprők — megannyi derék ci

gányember —, egy kisebb de lelkes csoport, tizenheten, mint 
a hirhedett lett mesterlövészek, egyszer egy éjszaka, vala
mikor a hatvanas évek végén vagy a hetvenes évek elején — 
négykózlábra ereszkedve valóban  megugattak minket Attilá
val, amikor lélegzetvisszafojtva, behúzott nyakkal osontunk 
át a félig éber városon. Hogy miért? Soha nem tudtuk meg. 
Cimboráikkal tévesztettek volna össze? Meg akartak ijesz
teni? Részegek voltak? Játszottak?
19. Hogy mitől? Ö, felsorolásuk hosszú lenne. Például mos
tanában többek között az a fixa ideám, hogy egy lett mester
lövész, egy a tizenhét közül, egy toronyból célbavesz és a cél
kereszt megállapodik lassan a lapockáim között. Ügy élek, 
hogy minden pillanatban eldördülhet ama puska. És akkor?
20. Azért nem olyan nagyon.
21. Akkor a bukaresti filmrendező-fakultás végzős növen
déke.
22. A  keleti felén: huzatban, sötétségben.
23. Vagy az húzza vissza őt? Akkor viszont szétbeszéli!
24. Nemcsak a hallgatás: ki-, sőt lehallgatások is, a meghall
gatásokról nem is beszélve. Éngemet ki hallgat meg? — kér
dezem mindég tájszólásban és patetikusan. Engem húzná
nak vissza az emlegetett erők?
25. Meg is lakói érte.
26. „A tó e félvak szemgödör /  lohol az éjszaka elől. /  És mit 
tehetnek a halak? /  E szimbólumban alszanak.“
27. Erről MOST nem.
28. Az ö egyik versének nevezetes sora a főszöveg beveze
tője. Az első sor, ami körül az egész elforog . . .  („Ha . . .  
megfelelően pontosan sikerül megszerkeszteni a tengelyt, 
akkor szükségszerűen minden irányban el lehet indulni a 
rádiuszok mentén, anélkül, hogy elveszítenők a kontinuum  
összefüggését, zárt szerkezetét,“ — Lawrance Durell)
29. Ezt persze nem kell azért szó szerint érteni.
30. Egymáson derültünk, legalább hagytuk a fenébe a v i
lágot.
31. Mindent azért én sem.
32. Még a Damjanich utcai végtelen beszélgetések — meg
annyi formás monológ, ami nem szerveződik az istennek  
sem dialógussá — a kiborulások előtt.
33. Farkas Árpád (1944—) költő, publicista, lapszerkesztő.
34. Valóban írt könyveinkről, lapjában, az Igaz Szóban.
33. Divergál azért azóta is, mostan például jobbra.
36. Vörös sipkás honvédtábornok. Aradi vértanú.
37. 1984 júniusában.
38. Azután — ahogy az lenni szokott — feltámadt az el
lentmondások ördöge és már semmiben . . .
39. Az Igaz Szóban jelent meg.
40. Ez volt a — lá tnoki — címe A  virágm adarak hajnalban  
lehullnak  című regényéről írott bírálatomnak.
41. Marosvásárhelyiekben, csakis és csakazértis.
42. Még mire? Mire még, istenem . . .
43. Azóta sem.
44. Ő volt a román televízió magyar adásának legnépsze
rűbb bemondója és munkatársa, amíg irigységből meg nem 
fúrták.
45. Költői túlzás: viszont, ami igaz igaz, négyszer ürítette 
ki egyetlen  szoba kitakarítása után a porszívót, amíg én a 
fényben és a huzatban ellebegő gyönyörű kutyaszőröket fi
gyeltem — még mind m egvoltak. . .  Hát ennyi kutyaszőrt 
életemben nem láttam, ö sem, ráadásul ő még utálta is, ezért 
a padlót egyedül mostam fel, egy üveg Vilmos körtepálin
káért (!)
!6. Lovasszobor nem volt — közölte szíves szóval Attila —, 
de ez csak növelte a kép becsét.
47. Nem egymást ütötték le, hanem a kicsi pattogó fehér
labdát.
48. Itt valami nem stimmel. Mindegy . .  .
49. Egészen fenomenális az a céltudatosság és az a hatá
rozottság, ahogy menekülsz önmagad elöl — jelentette ki ő. 
Vagy talán mégis én? Sokat köszönhetünk neki — mondta 
ö, ha mégis az utóbbi eset történt meg. Nem volt világos, 
hogy kinek? Farkas Mihálynak? A festmény megalkotójá
nak? Az istennek?
50. Nemcsak mézet és lekvárt, ahogy én szódé módon szok
tam . . .
51. A kutyák és a ház tulajdonosát, a festmény megalkotó
ját egyfolytában kereste valaki telefonon a múltból, és már 
fájt a szám, annyiszor ismételtem azokban a napokban, hogy 
leköltözött vidékre. Az igazság az volt, hogy az emlegetett 
kutyák miatt kellett leköltöznie, a szomszédságot zavarták 
az ugatások. Képzeld el. áradozott boldogan Ata, amikor 
mind a tizenkettő ugatni kezdett. Amikor egyszerre kezdték 
ugatni a lakásból a holdat. Fenomenális lehetett, mit mond
jak. eine kleine nacht-musik . . .
52. Azaz soha.
53. Csíki László (1944—) költő, prózairó, szerkesztő és világ
utazó.
54. Igen, igen, akkor majd . . .
55. Vagy mégis: félig éber?
56. Vagy hármat?
57. Huzat is van szivem, szívem

— mondogatta akkoriban valaki hozzám közelálló — 
a huzat jön-megy: elviszen!
Vigyázz magadra gyermek!
Mindenütt kanálisok, vermek 
és verm elt arcú férfiak.

38. Azóta megtörtént.
59. És a szivárvány minden színére. Ahogy tetszik!
60. És megint elölről. Nincs más, csak a m intha. . .
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SZ A B Ó  G Y U L A

K é t  s z á z a d  egy b u b o r é k ?
Bizonyára Berényi Tamás gróf is vallotta, hogy „Extra 

Hungáriám“ nincs élet, de amikor azt látta, hogy a magya
rokat kizárják a bécsi titkos tanácsból, háborogva kérdezte: 
„Vagy csak ökrüket terem-e Magyarország, mint német szom
szédaink szeretnek gúnyolni? Sürgetnünk kell tehát, a mi ha
zánkat szoros igazsággal m egilleti.“ A császári birodalom a 
„magyar marhát“ inkább igénybe vette, mint a „magyar ta
nácsost“, s Magyarország „szoros igazsága“ helyett még a bor. 
ban is a gyarmat, a „colonia“ igazsága folyt: „A híg, mester
séges osztrák borokat Magyarországba minden vám nélkül le
het behozni, ellenben a jó magyar borokat több mint har- 
mincz százalékos vámmal terhelik, ha Ausztriába viszik. A 
ném et birodalomba való bevitel Ausztrián keresztül el van 
tiltva s nem szabad a Dunán fölfelé Ausztriába vagy a bi
rodalomba bort vinni.“ Még borban is folyt a „németesítés“, 
s miközben a rendkívül korlátozott alkotmány „igen szűk ha
tárok közé szorította az országgyűlés törvényalkotó tevékeny
ségét“, e közben „a nemzet gazdasági függetlenségének meg
semmisítése, a lealázó s kártékony gyarmati viszony“ is úgy 
szűkítette — „organizmusának megcsonkításaként“ — az or
szágtest határait, hogy „Magyarország majdnem minden ol
dalról körül van véve a bécsi udvari kamarától igazgatott 
vámterületekkel, mint az örökös tartományok, a temesi bán
ság, Erdély s a Határőrvidék“, ami mind „külső eszköz Ma
gyarország gazdasági függésének biztosítására“.

A „Trézia“ uralkodásában látott „révpart“ ebben a füg
gésben „végzetes“ vámhatár volt: „Mária Terézia uralkodása 
végzetes Magyarországra nézve, mert ekkor érik meg az a 
gazdasági politika, mely az osztrák érdekek kedvéért meg
akasztja Magyarország magasabb gazdasági fejlődését. . .  s 
Magyarország gazdasági függését és kizsákmányolását rend
szerré emeli s az osztrák tartományok jóléte s a gazdaság 
magasabb formáira való em elkedése alapjának tekinti.“

„Az egykorú kiválóbb szellemek tudták, hogy Magyaror
szág Ausztria gyarmata“; a „német magyar“ Berzeviczy Ger
gely is tudta, aki magyarul nem beszélt s munkáit latin nyel
ven irta; mindjárt a századküszöb után külön könyvet irt „a 
gyarmat súlyos állapotába“ való süllyedésről, s szenvedélyes 
hangon mutatta, milyen élet van Magyarországon kívül, Auszt
riában, a magyarországi gyarmati állapotokból kifolyólag: 
„Mennyi hatalom és gazdagság kútforrúsa ez Ausztriára néz
v e ! . . .  A parasztok Ausztriában jobban, kényelmesebben s 
kellemesebben élnek, mint nálunk a kisebb nem esség. . .  Míg 
mi a természet adományainak bőségében szegények vagyunk . . .  
addig ők gazdagságuk magaslatáról, felsöbbségök tudatában, 
büszkén tekintenek le reánk, kiknek erejével tündökölnek. . .  
hon.nét veszik a jogot, ezt a szolgaságot ránk erőszakolni?“ 
Ö maga az ország jogállamiságát, alkotmányát vette elő pe
relésének „szoros igazságához“: „Magyarország önálló biroda
lom; saját léte és alkotmánya van. Gondosan biztosította e 
fontos nemzeti jogait, midőn a királyi koronát az osztrák ház
ra ruházta . . .  Minden fejedelem az osztrák házból új diplo
mával és esküvel erősíti meg e jogok szentségét és sérthetet
lenségét. Magyarország tehát sem politikai igazgatásában, sem 
gazdaságában, iparában és kereskedésében nem rendelhető 
alá más tartománynak. Az osztrák tartományokkal szemben 
teljesen önálló és független . .  . Ha Magyarországnak nem vol
na Ausztriával közös uralkodója, akkor ez a vámrendszer, az 
ipar és kereskedés elnyomása tűrhető volna-e?“

Széchényi Ferenc éppen Berzeviczy könyvének német nyel
vű megjelenése idején készíttette könyvtárának katalógusát, 
s amikor „a szép Magyar Könyvháznak lajstromából“ a fiának 
is adott, a „gyenge idejében“ lévő István hálás levélsorokban 
— „Irta az ő 12 esztendős korában“ — köszönte meg Pesten, 
1803. december 26-án a „Kegyes A tya“ karácsonyi ajándékát, 
amit azért kapott, „hogy én is példáját valaha kövessem és

édes Hazámnak boldogságát, amennyire tőlem kitelhet, előre- 
mozdítsam", mihez képest fogadta is, hogy „Fogok is ipar
kodni, jól tanulni is, ahogy csak lehet“ . . .

A századküszöbön innen és túl akkor már Ferenc császár 
uralkodott egy jó évtizede, s az Európát „sarkából“ kifordí
tó francia forradalmak és háborúk hatására mind gyakrabban 
hívta egybe az országgyűléseket — mi több: Pozsony után már 
Budára is lehetett egy idő óta országot egybehívni —, olyany- 
nyira, hogy „uralkodásának első 19 évében hét országgyűlést 
tart, tehát többet mint a mennyit a törvény rendel“, és ami
kor „a franczia háborúk nagy költségei“ még jobban „kény
szerítik“, már évenként is tart gyűlést 1807-ben és 1808-ban. 
Mindezek révén nem véletlen, hogy Kazinczy éppen 1808-ban 
ír a levelében „boldog constitutióról“, s hogy az országgyűlé
si rendek is 1807-ben, „a királyhoz intézendő fölirat“ tárgya
lásakor úgy folytatnak vitát a felirat-tervezet „statum quasi 
Colonicalem“ kifejezése felett, mint akik — félig ellentmond
va Berzeviczynek, de másrészt ugyanúgy az alkotmányjogok 
„révpartjával“ a lábuk alatt — elégedetten nyilvánítják ki, 
hogy Európában „nem igen van szabadabb ország Magyar- 
országnál“, és végül is — miután a vita lényegileg oda veze
tett, hogy Magyarországon kívül „non est vita“ — mellőzték  
a „colonia szót“ a feliratban: „Ez valóban szokatlan és isme
retlen szó az európai országlásokban; a hol is, ha igazat aka
runk mondani, nem igen van szabadabb ország Magyaror
szágnál. Hogy lehessen tehát ezt Coloniának m ondani. . .  Fő- 
képe.n a külső nemzetek előtt ez valóban szemet szúrhat és 
ilyen kifejezésekkel hazánknak függetlenségét meggyengíthet
jük. De nem is lehet semmiképen e szót Magyarország álla- 
potjához alkalmaztatni. Az igaz, hogy Magyarország az auszt
riai monarchiának egyik elválaszthatatlan t a g ja . . .  A feje
delem mint ennek a polgári testnek feje, vagyis közönséges 
attya, szeme előtt köteles viselni a helybeli polgári s termé
szeti környülállásokat. . .  Hogy pedig Magyarország ebből a 
közhaszonból illendőképen részesittetik, bizonyítják jószá
gainak mostani jövedelmeinek nagyobbodása; és az egész or
szág lakosainak könnyebb s majd csaknem fölösleg csinos
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Kecskem éthy Aurél 1827-ben született egy elszegényedett, sok- 
ítversnekes nem esi családban. A 48-as forradalom előtt a Fia- 
tűi Magyarország körében Petőfivel is barátságba került, a 
szabadságharc idején Görgey jogi ügyeinek intézőiéként a tá
bornok bizalmas környezetében élt. A szabadságharc bukása 
lilán  a líach-rendszer szolgálatába állt. Hírlapíróként, röpira- 
tok szerzőiéként már az első időktől kezdve a Habsburg-ha- 
talom  szószólója lett, s 1854-ben császári-királyi rendőrbiztos
nak nevezték ki Becsben. Rendőrbiztosi-cenzori feladatköre 
m ellett jó tollú újságíróként széles körű publicisztikai tevé
kenységet fejtett ki, s életének folyásáról 1851 -töl kezdődően 
haláláig, 1877 áprilisáig naplót írt. Széchenyi Istvánt először 
1857-ben látogatta meg a Bécs m elletti nyaralóhelyen, Döb- 
lingben (ma Bécs külvárosa), ahol a „Görgen-féle magánté
bolydában“ akkor már kilenc éve élt-lakott „a kedélybeteg 
öreg ember“. Attól kezdve közel három évig — majdnem  
Széchenyi utolsó napjaiig — rendszeres látogatója volt 
Döbling nagy nevű betegének, s az állandó-szoros kapcsolat 
revén „forrásértékűnek“ tekinthető munkában írta meg ..a leg
nagyobb magyar“ sorsának tragikus végkifejlését. A Szépiro
dalm i Könyvkiadónál megjelent Kecskeméthy-emlékirat gon
dozója és előszavazójo, Gergely András szerint Kecskeméthvrö! 
..állítólag maga a császár“, Ferenc József „jelenti ki: vagy 
Széchenyit, vagy a rendőrséget csalta meg — értvén, hogy 
vagy feljelentője volt a grófnak, vagy ezt a kötelességét elm u. 
lasztotta“. Mi a Széchenyi-cvforduló alkalmából kisebb rövi
dítésekkel tíz folytatásban közöljük az emlékiratot, a Szép
irodalm i-kiadvány alapján.

ELŐSZÓ

G róf Széchenyi Istvánnak, a stá tusférfiúnak  je l
lem - és é le tra jzá t nálam nál hivatottabb to lira  bízom; 
sőt az m ár meg is van írva; és ám bár nem kim erítő, de 
klasszikus töm örségében gyöngyét képezi tö rténetiro 
dalm unknak. —  Értem : báró K em ény Zsigmond mo
nográfiá já t a M agyar szónokok és stá tusférfiak  köny
vében.

Én Széchenyi, a honfájdalom  álta l lesú jto tt kedély
beteg öreg em ber önszám kivetésének s önválasztotta 
döblingi fogságának éveit s gyászos és erőszakos h a 
lá lának  körülm ényeit akarom  röviden vázolni, részint 
á lta lam  m int szem tanú gyűjtö tt, részint m ásnem ű hi
teles forrásból v e tt adatok nyom án.

A zt hiszem, e két Széchenyi egym ást m egm agya
rázn i segíti.

Viszontagságos életének utolsó éveiben m eghittebb 
koréhoz tartozván, e föladatra m integy h ivato ttnak  
érzem  magam.

Ne irigyelje tőlem  senki e szerencsét. Kevés örö
m et, sok fájdalm at okozott az nékem. [ .. .]

De m indazon kellem etlenségeket, m iket reám  néz
ve gróf Széchenyivel való rövid, de feledhetetlen vi
szonyom m aga u tán  vont, ellensúlyozza bennem  azon 
öröm, hogy legalább addig, míg e kis m ű hazai közön
ségünk kezén forogni fog — csekély nevem  is a nagy 
Széchenyi névvel együ tt fog em legettetni.

K. A.

ELSŐ LÁTOGATÁSOM DÖBLINGBEN

Az 1857-i ősz valam elyik estéjén első ízben m en
t e "  el gróf Széchenyi Istvánt m eglátogatni Döblingbe, 

"’cg az ottani Görgen-féle m agán tébolydába.
' losszú és m élabús út ködös őszi estén. A nyáron 

d e rü lt Döbling, hol naponta ezrenkint tolongnak élv- 
hajhász és „zöld“-kedvelő bécsiek — télen elhagyott, 
r ú t  sárfészek. Volt időm kissé elm erengni azon kis és 
nagy em lékek fölött, m ik lelkem  elő tt k ísértetileg el
vonultak, míg Széchenyi István képével foglalkozék.

M iyen lesz? Hogy fog kinézni? Mit s m iként fog 
beszélni velem?

M int ifjú  láttam  őt u to ljára. Bizonyosan m egvál
tozott azóta. Nem lesz azon ruganyos, epés, gúnyos fe
kete ember, k it mi, fiatalok, ju rá tu sok  és tanulók, any- 
nvira im ádtunk, míg a K elet Népe  meg nem  jelent; s 
aztán (mint ez nálunk  a m egfontolatlan fiatalságnak 
ma is rú t  szokása) anny ira  hazaárulóztunk és piszkol- 
tunk  a Pilvaxban, de m indam ellett, ha az utcán lá ttuk  
esernyővel hóna alatt, vörös selyem  nyakravalóval, eg
zotikus eleganciával öltözötten vagy kalapot em eltünk, 
vagy tiszteletteljes érdekeltséggel néztünk sötét szemöl- 
dei alá s azon kivételes, különös arcvonásokba, m ikben 
fölületes em ber csak gúnyt láto tt; de pszichológ és 
arcism erő m ély gondoknak s egy ki nem elégített lé
leknek azon baljóslatú jeleit fedezé föl, m iket ma e szó
val fejezünk ki: idegesség.

Azóta annyi év m últ el! Forradalom  jö tt közbe. 
Szabadságmámor. Háború; rövid diadal és végvereség 
— és azon irtóztató „vér-vér“, m elyet midőn Széche
nyi prófétai lelke előre látott, a látm ányban megtébo- 
lvodott.

B űnt követett-e el, hogy nem  lehetett elvesznie 
a Duna hullám aiban, hanem  fönn kelle m aradnia na
gyobb szenvedéseknek, hogy nagy szívét az öngyilko

lás őrültségéig m egm arja az elveszettnek h itt haza 
fölötti kétségbeesés? — ezt kérdém  sokszor magam tól 
később, midőn tanú ja  valék a honszeretet m ártírja  
évekig tartó  gyászos tengődésének; m ert valóban Szé
chenyi életének utolsó évei — kevés derü lt p illana
tot leszámítva — csak gyászos tengődés valának.

Nem m ondhatom, hogy akár a hazafiúi, akár a tisz
tán  em beri húrok keblem ben kellemesen vagy derí
tőn lettek  volna érintve, m időn Döblingbe ballagtam . 
Sejtelm em  volt-e, hogy valam i végzetteljes befejezése 
lesz ezen kezdetnek? Vagy más m agyarázata is volt ke
délyállapotomnak?

Igenis. Mióta Széchenyi és a haza elm erült, annyi 
év m últ. Magam férfivá "fejlődtem; és a forradalom , 
m elynek utcagyerkőcségei s idétlen hősei irán t csak 
gúnyt és m egvetést éreztem , kom olyabb tényeit pedig 
ifjú  létem re is nem  annyira örvendeteseknek, m in t fé
lelm eseknek tarto ttam  — m elyeknek gyászos ered
m ényét előre éreztem  — , csakugyan oly véget ért, m ely 
korán é re tt politikai józanságom at teljesen rideg p rak- 
ticizmussá fagyasztá.

Egy bécsi h ivatal rejtekéből, hova szegény legény 
létem re — m iután a tekintetes ú rrá  kvalifikáló latin  
nevelés következtében, m in t legtöbb hazánkfia, más 
önálló kenyérkeresetre képtelen valék — m enekülnöm  
kelle, ha csalni vagy mások rovására — m int az ná
lunk elég gyakori — élősködni nem  akartam ; egy cen
zori hivatalból néztem  a germ anizáló bürokrácia sar
latánkodását M agyarországban, m elyet ő civilizátori te 
vékenységnek keresztelt, s m ely választóvíz gyanánt 
m űködött az ország politikai, erkölcsi s gazdászati fel
oszlatásán.

1857-ben a Bach-rendszer csúcspontját érte  el. Nem 
kell neki csak még egy évtized, mondák, hogy kihal
jon a régi nemzedék, mely még a 48 előtti alkotm á
nyos élet em lékeit őrzi. Azon ifjú  generáció, m ely az 
1848—49-i harcokban részt vön, kevésbé ta rta to tt ve
szélyesnek az új rendszerre.

Némelyek a forradalm i hárm as jelszóból legalább 
az „egyenlőség“ eszm éjének látszólagos valósultával v i 
gasztalták m agukat; s a dem okráciával identifikálták 
a Bach-rendszert.

M ásokat az életfönntartás gyakorlati kényszere a 
hatalom  részeseivé vagy szolgáivá tőn. Ki a h ivatal
ban, ki a hadseregben állt; s csak elvétve, emlékezett, 
de em lékeztetni nem  szeretett arra, hogy egykor „hon
véd“ nevet viselt, s a rra  büszke volt. [ . . .]

Hogy a főnemesség jobbjai s idősbjei nem szűntek 
meg a függönyök m ögött és a rendőrség által a ny il
vánosság elől elcsempészett óvástételekben, memoran
dum okban legfölsőbb helyen m űködni az ős alkotmány 
m egm entésén, arról a nagyközönség csak fülheggye1 
hallo tt valam it.

A hallgatásra kárhoztato tt napisajtó dicstelenül lé
zengett, s egy-két közlöny kivételével a többi nyegle 
pénzhajhászat eszköze volt.

Szóval M agyarország megfojtva, a nemzet veszve 
látszott.

Legalább az én lelkem  abszolút sötétségébe nem 
hato tt be a szebb jövő rem ényének egy halvány meg
tö rt sugára sem. Feledni igyekeztem — ha lehet —, 
hogy m agyar vagyok; feledni m indenekfölött a m agyar 
m agán- és közjogot, — m elyet idő és erőszak lom tár
ba helyezett; feledni a haza tö rténetét s mellőzni az 
a rra  vonatkozó m inden m unkát, mely a meddő m úl
tak  küzdelm einek fájó em lékét elevenítheté föl. — El
hagyóm  a haza földét, m ely megszűnt „haza“ lenni, s 
csak egy nagy rendőri fogház vala.

K izárólag külföldi irodalomm al foglalkozóm, m ire 
igen kedvező alkalm am  vala, m ert a pompás című 
„cs. k. központi könyvvizsgáló bizottm ány“ elnökhe
lyettese minőségében asztalom volt a világsajtó m in
den term ékeinek légyottja, m ielőtt azok a piacra ke
rü ltek . Cenzor valék, hivatalos kóstolója s előízlelője 
m inden szellemi eledelnek, melyből m it lehessen 
A usztria harm inchatm illiónyi népeinek nyújtani, hogy 
gyom rukat el ne rontsák, a bürokrácia bölcsessége s 
én, annak egy atoma, határozó el.

Dicső hivatás! S m egható bizalom a kormány ré
széről, m ellyel a cenzorok dicsekedhetnek; m ert rólok 
azon föltevés uralkodik, hogy nekik nem árt azon m é
reg, m elytől a népeket megóvni kötelességük. [ .. .] .

Elég az hozzá, a haza m últjából teljesen elszakad
va, bárm i dicső volt abban egyes törekvés s hazafiúi

KECSKEM ÉTHY AURÉL

GRÓF SZÉCHÉNYI ISTVÁN 
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élete módja. A mi függetlenségünk pedig hazánk sarkalatos 
törvénye szerint abból áll: hogy vágynak Magyarországnak 
különös törvényei s szabadságai. Nem is lehet Magyarorszá
got e szerint, mint ő felségének más tartományait kormá
nyozni. Hogy lehessen tehát Magyarországot coloniának monda
ni?“

•

Természetesen Magyarország is lehetett volna „colonia“ s 
„provincia“ helyett boldog révpart a XVIII. században, akár 
annyira, hogy mire Széchenyi István 1791-ben megszületik, 
már véget is ér egy nagy horderejű reformkor, minélfogva 
Széchenyi István születése sem válik különösebb jelentőségűvé 
a későbbi évtizedekben s az utókor emlékezetében. A Habs- 
burg-dinasztia ugyanis a maga birodalmában szintén „felvi
lágosult abszolutizmusként“ munkálta az európai fejlődés pol
gári „közboldogságát“, és kalauzunk az igazság szavával ka
lauzol, amikor figyelm Atet, hogy „a támadások egy részét, 
m elyeket az osztrák ház a nemzet közjoga ellen intézett, nem  
szabad különösen és kizárólag a magyarok ellen irányozot- 
taknak tekintenünk“, ugyanis: „A magyarok közjogi és nem 
zeti beolvasztása a birodalomba volt a törekvés, mely ki
zárólag ellenünk volt intézve. De egyébként a közjogi viszo
nyokat illetőleg nem tettek különbséget közöttünk és az oszt
rák tartományok k özött. . .  A rendek önzése és korlátoltsága 
és meddősége éles ellentétben áll a királyság kezdeményező, 
nagyratörő, a közjóra irányzott tevékenységével. A királyság 
a XVIII. században a haladás föltételeinek megalkotója, a 
szabadelvű, reformáló eszmék képviselője . . .  a jogrend biz
tosítására törekszik, melynek mindenkit egyformán akarnak 
alávetni . . .  Ezzel az európai áramlattal érintkezésbe jut Ma
gyarország i s . . .  III. Károly uralkodása kezdi meg a refor
mok korszakát, a hadi szervezet, az igazságszolgáltatás és köz
igazgatás terén .. . Mária Terézia uralkodásában is a refor
máló királyságot látjuk, de ez az irány II. Józsefben kulmi
nál“ . . .

József, a Habsburgok nagy reform-császára valósággal kü
lön reformkorszakot teremt a maga „kulmináló“ évtizedével 
a XVIII. századj történelmünkben, s ennélfogva jelen „uta
zásunknak“ is külön állomása „leend“ hamarosan. Az uralko
dás reformáló-,.népboldogító“ jellege azonban már József ko
ra előtt is szembetűnő volt: „A mi nagyobb reform e kor
szakban létrejött, a királyságra vezethető vissza nálunk is. 
A lendítő erő a királyság, volt itt, a rendek a mozdulatlan
ság képviselői.“ Ha mégsem következett be Magyarországon 
a nemzeti-polgári „ideál“ győzelmének „ünnepe“ a rendiség 
felett, mint szerte Európában, az a már eddig több „körben" 
látott történelmi visszásság, „rendellenes“ történelmi viszony 
és képződmény tragikus folyománya. „Ha a király: palitika 
csak a rendek érdekeivel állott volna ellentétben, a helyzet 
sokkal egyszerűbb lett valna — magyarázza tovább a kalauz. 
— De a királyság idegen volt. szelleme, törekvései Magyaror
szág léteiét veszélyeztették. Mikor a nemzeti érzület végkép 
kialudtnak látszott a nemzetből, akkor is ösztönsrerűleg érez
ték ezt az emberek. S minthogy a reformok ugyanattól a ki
rálytól indultak ki, a ki ellensége volt Magyarország külön
állásának s e reformok s a beolvasztásra irányzott kísérletek 
rendszerint együtt jártak, a helyzet komplikáltabb és zavaro
sabb le t t . . .  Á magyar király a legjobb esetben is. mikor a 
haladás és reform képviselője, nem volt előmozdítója, de aka
dálya a nemzeti élet fejlődésének.“ Még komplikáltabb és za
varosabb lett a helyzet a magyar rendiség „szereptévesztése“ 
folytán, amelyben a maga kivételes és egészében nemzetel
lenes előjogait védő nemesség a nemzeti érdek védőjének jel
mezét vette magára: „Mert midőn a rendek előjogaikat véd
ték, ugyanakkor alkalmuk volt fennen hangoztatni az ország 
alkotmányának, önállóságának fenntartását is s kifelé azt a 
benyomást tehette fellépésük, mintha lelkesedéssel és kitar
tással küzdenének a nemzeti érdekekért és jogosultnak látszott 
a legszükségesebb reformok ellenzése is.“

Érre az ellenző fellépésre azonban csak József évtizedé
ben — s annak is főleg a végén — kerül látványosabban sor, 
és a komplikálíabb-zavarosabb helyzet is akksr lesz még lát
hatóbbá. „Trézia* uralkodása idején még inkább csak „egy 
oldalúan“, a reformáló királyi hatalom körében látszott meg 
az, hogy a helyzet nem „egyszerű“. Kalauzunk igazságán itt 
némileg igazítani való az. hogy a föbaj item a királyság „ide
gen“ volta, hanem az, hogy a magyar királyi korona csak

egyike a Habsburg-dinasztia koronáinak. Ha Magyarország va
lóban „külön áll“, és saját külön királya van, a király lehe
tett volna akár Habsburg-dinasztiából való uralkodó is, Ká
roly. Terézia vagy másvalaki személyében, mert az akkor a 
maga idegen voltában is egész „egyszerűségében“ gyakorol
hatja az országlást, „nemzeti királyként“ lehet „lendítő ere
je“ az ország nemzeti-polgári fejlődésének. Egyik helyen mond
ja is a kalauzunk, hogy milyen az, amikor a király, a „feje
delem" úgy van „otthon“ a saját országában, mint az osztrák 
Habsburg Ausztriában: „Ha a király törvényt hozhatott vol
na országgyűlés nélkül is, mint Ausztriában az államélet min
den ágában, ugyanaz történt volna, a mi ott; a fejedelem meg
adóztatta volna a kiváltságos osztályokat, felmérette volna 
földjeiket, rendezte volna a jobbágyok viszonyait s kivon
hatta volna hatalmuk alól, szervezte volna a legalsóbb fokig 
az igazságszolgáltatást s közigazgatást s megtörte volna a ren
dek h a ta lm á t... és átalakította volna az egész jogrendet.“ A 
komplikáló fóbaj Magyarországon — amint ez az „utazás“ so
rán többször szóba került — abból fakad, hogy az ország egy 
idegen birodalom része, s ennélfogva a magyar királyság is 
„idegen“ hatalomként gyakorolja az országlást. Amint igazí
tásra nem szoruló igazsággal mondta nemegyszer a kalauzunk 
is: „a nemzeti királyság s az önálló állami élet hiánya“ a fő- 
baj. Ezért aztán a királyság egyoldalú körébe eső egyszerű
séget és kompAkáltságot két ellentétező kijelentésben meg le
hetett fogalmazni: „Ha a királyság nemzeti lett volna, csak 
a rendek jogait veszélyezteti. De a magyar királyság idegen 
volt, a nemzet fejlődésének akadályozására törekedett“ . . .

Magyarországon a nem-nemzeti királyság nem szüntette 
meg a nemzet érdekében a rendi jogokat, s ha elkezdte a 
„népboldogító“ reformokat, azok is nemzetelleneseknek bizo
nyultak, a nemzet fejlődését akadályozták. Az abszolutizmus 
mngaban véve Magyarországon is úgy álít, mint általában 
másutt: „A királyság az állam, a közérdek képviselője s a 
nép nagy tömegei reménykedve tekintenek feléje, mint az 
egyedüli hatalomra, m ely megfékezheti a társadalom önzésbe 
merült erőszakoskodó elem eit.“ A hatalma is megvolt a ki
rályságnak ahhoz, hogy a közérdeket képviselje. A sok egyéb
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önfeláldozás, „annyi ész és oly szent akara t“ — én a 
költővel, „az átok súlyában“ hittem ; a haza veszve 
volt.

Bocsánat e k itérésért csekély személyemre, de ezt 
szükség vala elmondanom, hogy m egértessem  az olva
sóval azon lelkiállapotot, m elyben ta lá lt T. J . akkori 
barátom  azon fölszólítása, hogy látogassam meg gróf 
Széchenyi Istvánt. Ö ism eri nevem et; olvasta ném ely 
cikkem et a Pesti Napló-ban, tud ja  állásom at, ism erni 
óhajt — m ondá.

Képzelhető a m ondottak után, hogy e közlés nem 
tőn reám  különös s örvendetes benyomást. Széchenyi 
nagy m ú ltja  a nem zet m ély süllyedtével arányban tö r- 
pü lt szem eim ben. Nem is óhajtám , hogy látása föl- 
szagassa a filozófia ragasza a la tt rosszul behegedt ha
zafiúi sebeket, s fájdalm ai háborgassák azon epiku- 
reusi s kozm opolita életm odort, melybe évek óta el
m en té in  lényem et.

Nem is követtem  a m egtisztelő fölhívást, míg az 
más, még bizalm asabb úton nem  ism ételtetett.

Egy parknak  m ondható tágas kertben, kies k ilátás
sal m inden oldalra, fekszik azon polgári villastílben 
épült kétem eletes ház, m ely m int dr. Görgen m agán
tébolydája vala ism eretes. Sok kedély- és elmebeteg 
azilum a volt az; ám bár külseje nem áruiá el a szo
m orú rendeltetését.

A park  m ellékutain  egy folyosóajtóhoz érni, attól 
ba lra  vezetett föl a lépcső az emeletbe, a gróf laká
hoz. A fölötte lévő szobának ablaka éppen azon m a
gas gát által' e lzárt kertbe nézett, hol a betegek rendes 
sétájokat tevék; hol Széchenyi gyakran m egfordult, de 
egyedül, kerü lve az em bereket. I tt  lá tta  meg őt egy 
ízben, s k iá lto tt rá szintén az intézetben volt, később 
m agát agyonlőtt szerencsétlen Szalbeck György, s így 
köszönté őt: —  Üdvözlöm a nagy grófot! —  Nem nagy 
gróf, hanem  nagy bolond! — viszonzá Széchenyi bosz- 
szúsan; s többé nem m u tatta  m agát a kertben.

A lépcsőn fölérve, a balra  fekvő ajtón kopogtatók. 
Egy öreg szolga ny ito tt ajtót, a félig süket Brach, ki 
még egy B ichler nevű társával őr, betegápoló és kam - 
m erdieneri hárm as minőségben szerepelt a grófnál.

— Jelen tse  őexcellenciájánál a pölöskei inspektort 
— m ondám  én.

A gróf üzente volt, hogy „pölöskei inspektor“ ne
ve a la tt jelentsem  be magam. Én ennek okát nem tud 
tam  még akkor. Az öreg ú r szeszélyének tartám . Ne
kem  nem volt okom titkolózni, s nem láttam  át, m iért 
volna neki. Nem sokára kisült, s reám  nézve elég rosz- 
szul sült el.

Elég az hozzá, hogy jókat nevettünk, midőn még 
jóval későbbi időkben is váltig „inspektor ú r“-nak cí
m eztek a kom ornyikok, e szót Pölöske, egyiknek ci- 
vilizátori nyelve sem bírván kimondani.

Alig m en t be a kom ornyik, m ár m egnyílt ism ét az 
ajtó, s az öreg ú r maga jö tt ki elém, kezet adott, s 
mosolyogva kérdé, ném etül, nyilván, hogy m eghallja 
a két szolga is: — M ikor jö tt ön Pölöskéről, m it csi
nálnak  a juhok!

— N yírják  — mondám  én. Októberben! Hanem a 
cseh-ném et kam m erdiener is alkalm asint csak úgy tud 
ta, m int én, vajon októberben nyírják-e a juhot.

Széchenyi haho tára  fakadt; s azalatt beértünk  a 
m ásodik szobába.

Ez hálószobája volt; széles ágy foglalta el közepét: 
előtte nagy, kényelm es zsöllyeszék, ennek átellenében 
hasonló; egyikbe ő, a m ásikba én ereszkedénk le.

Igen jóízű beszélgetés esett így egymással szemben. 
O ldalt egy asztal szivarkészletekkel', órákkal, mögötte 
nagy üvegszekrény; az ő karszéke m ögött állványka, 
újságokkal és könyvekkel és a többi.

Széchenyi szám ra öt szobáinak fényképei ezer pél
dányokban forognak azóta közkézen, s m indenki ké
pezhet m agának azokról körülbelőli fogalmat.

Egymás átellenében ültünk , s az öreg u ra t csak 
m ost volt időm közelebbi szemle alá venni.

Nem hiszem, ha vele az utcán találkozom, hogy 
m egism ertem  volna; legalább első p illanatra nem.

Ha azt m ondom: Széchenyi m egöregedett — sem
m it sem m ondtam . M inden em ber m ásképp öregszik
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meg, egyéniségének túlnyom ó tulajdonai szerint. Szé
chenyi öregsége is re jté ly  volt, különös és egyetlen, 
m int egész élete.

Elsőbben is feltűnő vala külseje és meze. E csontos 
fejű, őszbe vegyült, hosszú bozontos szakállú, torzon- 
borz ősz bajuszú s roppant szemöldű férfi — vörös 
nadrágban, könnyű, sárga, hegyes orrú  csizmában, sö
tétmeggy színű, egyszerűen zsinórzott zekeform a o tt
honkában : egyiptomi basa ideálja vala.

Öltözete bizarr volt mindig, de nem  ízléstelen. Ö 
három  nem zetet ta rto tt okosnak —- az angolt, törököt 
és m agyart. Öltözete is e nézeten alapult, eklektikus 
vala.

De m ennyire más volt arca, m int az, m elyet még 
alig egy évtized előtt az egész ország és fél Európa 
ism ert. Fehérlő rövid haja csak gyéren árnyékold be 
roppant hom lokát, csaknem m inden fogai kihullván, 
beesett ajkai férfias arcának az aggság kifejezését köl- 
csönzék. Szemeinek sötét fényét gyakori bágyadtság 
váltá föl. Erőteljes hangja töretlen  volt ugyan, de fo
gai hiánya érezhető vala kiejtésén.

Nem a fizikai idő rom bolt i tt  egyedül; ennek vajm i 
soká ellenállt volna szívós szervezete. Feszítő m unka, 
honfiúi gondok s ezeket követett mély, irtóztató szen
vedések szent barázdái ü ltek  e tisztes és m ost is je
lentékeny arcon.

Szép és bölcs, habár beteg öreg em ber arca volt az.
Kíváncsian lestem, m in kezdendi a társalgást.
Szivart adott kezembe, a legfinomabbak közül, s 

midőn látta, hogy valam it keresgélek, a tetszés ny il
vános jelével nyú jto tt acéltűt, m ellyel a szivar végét 
keresztben átdöfni szokta; s elmond, m ennyire nem
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szenvedheti, ha valaki a szivar hegyét leharapdálja; s 
azután m agyarázgatá, m ennyivel előnyösebb átszúrni a 
szivar végét, m in t levágni; hogy azon mód szerint a 
dohánynedv a szivar végében m arad, s nem jön az em
ber szájába és a többi.

A zután személyes viszonyaimról kérdezősködék, 
m int pszichológ, tapogatva, kivel van dolga. E részben 
rövid valék; s általán  egyszerűen beszéltem azon pátosz 
és „legnagyobb m agvar“-féle frázisok nélkül, m elyek
kel rendesen u n ta tták  őt látogató hazánkfiai; úgy vi
seltem magam, m int egy tiszteletrem éltó idősb férfi 
irányában illőnek véltem, s a következésről ítélhetem , 
hogy ném i kedvező benyom ást tevék reá.

Majd nagyobb tárgyakra té r t  a társalgás, köz
viszonyokra, m iknek boncolgatásában akkoriban nem 
nagy kedve te lt a m agyar embernek.

M int m ár előbb mondám, a Bach-korm ány akko
riban látszólagos sikerének tetőpontján állt. K atalin 
cárnő híres utazásának, a nép boldogságát s elégültsé- 
gét jelző dekorációkkal, m ásolata nem rég folyt le.

A jól szcenírozott darab előadásában egyetlen za
varó im provizátió — a vagy másfélszáz m agyar püs
pök, mágnás és polgár representatió ja a fölséghez — 
agyonhallgattatott.

A struccm adár homokba dugta fejét, s azt hivé, hal 
ő nem lat, ő t sem látja  senki.

Bach úgy látszék, erősebb és nagyobb volt, m int
valaha.

Mindez kifogyhatatlan anyagot nyú jto tt nekünk 
az eszmecserére nézve. És neki epés és gunyoros és ta 
láló megjegyzéseinek kiöntésére. Én részemről m ind
inkább csodálni kezdém, nem  a grófnak mély és mesz- 
szelátását a nagy dolgokban, m ert ezt tudtam , hogy 
nem veszté el lelki kórja által, sőt az volt betegségének 
egyik eleme, melyből élődött, nem  látva a jövőben vi
gaszt lelkére, boldogabb sorsot a hazára.

Hanem csodáltam, hogy töm érdek részletet tu 
dott; m indennem ű többé-kevésbé fontos vagy titkos 
apróságot, mik korm ánykörökben előadák magukat; h i
vatalos adatokat és p letykákat; történteket és jellem 
ző adomákat.

Ö tud ta  döblingi m agányában mindazon nagy és 
apró dolgokat, m elyek a hazában vagy Bécsben, a ma
gas és m agasabb bürókban és szalonokban m ondattak 
és tétettek , hol ő tíz év óta nem  fordult meg.

Sőt ami több, a hazai s külföldi, különösen a ko
molyabb irodalom terén m inden újabb nagy és apró 
jelenségről tudom ást vön. M inden m agyar nyom tat
ványt kivétel nélkül m egvett, m inden m agyar lapot 
tarto tt, s legalább futólag átnézett. A külföldi sajtó 
nevezetesb term ékeivel folyvást m egismerkedett. Poli
tikai röp irat különösen sohasem kerülte ki figyelmét; 
és m int később tapasztalam , gyakran előbb volt kezei 
közt, m intsem  az én cenzori nagyhatalm asságom  meg
szerezhette volna.

Szóval a korm ányzati, szociális, irodalmi téren nem 
volt oly nagy s oly apró jelenség, mely neki igen nagy 
vagy igen csekély leendett. Őt m inden érdeklé; ő m in
dent akart tudni, és m indent tudott. Ami végre, te 
kintve magas konnexióit s gyakori látogatóinak pol
gári s társadalm i állását, nem  oly nagy csoda!

Azonban én sem éltem behunyt szemmel Bécsben, 
Nem lettem  volna m agyar ember, ha a politika nem 
le tt volna szakmám. És így egy s más észrevételt én 
is tehetek, mely Széchenyit érdeklé.

Midőn elm enni készültem, szívélyesen h itt meg, 
hogy őt máskor is látogassam meg „barlangjában“.

— Egyelőre m aradjunk annál — úgymond —, hogy 
pölöskei inspektornak jelentesse be magát, okaim van
nak rá — tévé hozzá — , ezek az em berek (az őröket 
értette) zsoldomban vannak ugyan; de az ember nem 
vigyázhat eléggé. God bless You!

Én nem tudtam  elhatározni, általános bizalm atlan
ság-e, vagy azon hiedelem, hogy ő folytonos l'eskődés 
tárgya, vagy csak homályos üldöztetési ábránd-e, mely 
ily túlságos s kézzelfoghatólag sikertelen elővigyázatra 
inti. — Elég az hozzá, tíz óra felé já r t az idő, midőn 
elhagytam , erősen fölizgatottan a találkozás által, me
lyet nemsokára más és több követett. Majd egy kis le
vélke, m ajd egy szóbeli üzenet jeles fiai által Döbling- 
be szólított; s én kedves kötelességnek tartám , ha csak 
rövid negyedórára is, szórakoztatni a világból önmagát 
szám űzött férfiút.

(Folytatjuk)

Jegyzetek

K elet népe — Széchenyi 1841-ben megjelent, Kossuthtal pole
mizáló röpirata 

iden tifiká lták  — aznosították 
T. J. akkori barátom  — Tőrük János 
epikureusi — élvhajhász 
azilum  — menedékhely 
kam m erdiener  — komornyik
a pölöskei inspektor  — Széchenyi pölöskei uradalmának jó

szágigazgatója 
ek lek tiku s  — kevert
Katalin  cárnő híres utazása  — a cárnő országjáró útján Pa- 

tyomkin herceg műfalvakat építtetett, hogy boldog, megelé
gedett népet láttasson az uralkodóval. Az utazás másolata: 
Ferenc József magyarországi kőrútjára megszakításokkal 
1857 május-szeptember között került sor 

szcenírozott — rendezett 
im provizátió  — előre nem rendezett jelenet 
representaHo — itt: kérelmi irat 
körme r ió  — kapcsolat 
God bless You  — Isten önnel!

„ügy“ m ellett — gazdaság, külügy, hadügy stb. — a legszel
lemibb ügyekben is a királyi kézben volt az eszköz: „A val
lási viszonyokra nézve a király korláttalan hatalommal intéz
kedik, 1715-től 1790-ig a protestánsokat illetőleg is; a közok
tatási politika a királyság hatalmi körébe tartozik s egész rend
szerét nem törvény, hanem királyi rendelet állapítja meg.“ 
Egyházi ügyekben többek közt így él a hatalmi eszközeivel 
a magyar király Magyarországon: „A királyság telepít; az óhi
tű szerbeket az ország területére s ad nekik egyházi szerve
zetet“, és azt „nem is helyezi magyar hatóságok alá“, hogy 
hamarosan maga kezdhesse s végezhesse „az óhitű szerbek
nek egyesítését a katholikus egyházzal“ — ugyanúgy a román 
görögkeletiekét is, minek érdekében „Nagyváradon és Munká
cson görög katholikus püspökséget alapit“ —, ezzel párhuza
mosan „minden akadály nélkül folytatja térítési politikáját a 
protestánsokkal szemben“. Mindez leghathatósabban a Reg- 
num Marianum évtizedeiben hatotta s alakította át Magyar- 
ország vallási-egyházi életét: „Mária T e ré z ia ... eszközei sze
lídeknek látszanak, de lényegükben erkölcstelenek. Nem köve
teli a hit őszinteségét, a vallásos meggyőződést. Anyagi elő
nyökkel s kitüntetésekkel csábítja a protestánsokat vallásuk 
elhagyására. De azért eszközei közül nem hiányzik az erő
szak se m . . .  Kiskorú árvákat kiragad családja köréből s a 
katholikus hitben nevelteti. Templomaikat leromboltatja, is
koláikat bezáratja. A protestáns felekezet volt a legelnyomot- 
tabb az országban. Ha a görög-keleti egyház oláh és szerb 
tagjai, vagy a zsidók építettek templomot vagy iskolát, nem 
bántotta a hatalom. A kálvinista magyarokét lerombolta, a 
nélkül, hogy az országgyűlés ezt az eljárást az országra néz
v e  sérelmesnek találta s emiatt felszólalt volna“ .. . Minthogy 
a rendek között „erős volt a felekezeti szellem s gyenge a 
nemzeti érzület", „a katholikus rendek mindent elkövetnek 
a protestánsok elnyomására“, s ennélfogva úgy bonyolódik 
tovább a helyzet, hogy a katolikusokat teljes hatalmi súllyal 
támogató királyság „a protestánsokban a nemzet egy részét 
nyomja e l“.

A szellemi „ügy“ másik vetületére, az oktatásügyre néz
ve legnevezetesebb reformjai közé tartozik Mária Teréziának a 
közoktatási reform, amit a Ratio Educationis nevű rendele
tében fektetett le és tett közzé 1777-ben Ezt a reformot is „a 
királyság kezdi meg s nem a rendi társadalom“, és a maga 
nemében „korszakot alkot Magyarország közoktatás történe

tében“, már magában azért is, mert „megállapítja a közokta
tás intézményeit a falusi elemi iskolától az egyetem ig“, „meg
határozza a tanítás tárgyait“ stb., s mert „a XVIII. század 
felvilágosodásának hatása nyilvánult benne“: „Magában fog
lalta nemcsak azt a törekvést, hogy az állam vegye kezébe 
a közoktatás vezetését és szervezését, hanem azt is, hogy el- 
világiasítsa s felszabadítsa a felekezeti szellem uralma alól.“ 
A reformot Ausztria számára dolgozták ki először az osztrák 
államférfiak, ahol „a közvélemény ép úgy követeli a német 
tannyelvet, mint a fejedelem “, s ennélfogva ott a korszakos 
reform azt is korszakos fordulatként hozta magával, hogy 
„1774 óta a német nyelv lett az oktatás nyelve az összes is
kolákban“. A királynő Magyarországon is „őszintén óhajtja 
a szellemi művelődés terjedését“, s reformja, amely sok te
kintetben „nagy haladás volt“, úgy kerül át Magyarországra, 
hogy „az osztrák rendszert a magyar viszonyokhoz alkalmaz
ták“.

A felvilágosult uralkodás hoz tehát egy „nagy haladást“ 
jelentő, üdvös reformot, ami Ausztriában a legtermészetesebb 
módon lesz nemzeti „lendítő erő“, de ahogy a reformot „a 
magyar viszonyokhoz alkalmazzák“, az egyszerűből nyomban 
megannyi fonákság és komplikáció fejük elő: „A Ratio Edu
cationis figyelem be veszi az ország különböző népfajainak 
nyelvét s az elemi oktatás eszközéül az anyanyelvet jelöli ki. 
De a magyar nem részesül kiválóbb figyelemben, mint az 
oláh, szerb, ruthén, tót, stb. s mint tantárgy nem fordul elő 
az elemi iskolák tantervében, ez is csak egy népfaj nyelve, 
mint a többi. A német nyelv ellenben minden elemi isko
lában kötelezett tantárgy s a tankönyvek is úgy nyomattak, 
hogy a tantárgy az egyik lapon a tanuló anyanyelvén, a má
sik lapon német nyelven legyen, a szükséges szótárral. . .  Így 
a német nyelvet minden tannyelvű iskolába behozzák s ez 
által valamennyi felett uralkodó állásba jut. Németül min
den népfajnak meg kell tanulnia, ez a nyelv van hivatva kö
zös nyelvvé válni Magyarországon is s a deák nyelv kiszo
rítására nem a magyar, hanem a német nyelvet akarják fe l
használni . . .  Az egyetemen nincsenek nyelvtanárok és a ta
nítás egészen la t in . . .  az egész rendszeren végig vonul az a 
felfogás, hogy a latin és a német a két fő nyelv, a műveltség 
nyelve, a többi anyanyelv, népnyelv, házi nyelv, mely a mű
veltségnek nem eszköze.“

Ilyen volt az, amikor „Magyarországon kívül nem volt 
élet-“: Magyarország már-már nem is volt. Magyarországon a 
magyar mint egy nemzetiség élhetett a „két fő nyelv“, a la
tin és a német mellett a magáéval, amely mintegy ház. 
nyelv, „lingua domestica“ volt: „A német a birodalom nyel
ve, a magyart még csak országos vagy tartományi nyelvnek  
sem tekintik.“

Mindamellett Mária Terézia halálának évében, 1780-ban 
már indult magyar nyelven egy hírlap Pozsonyban, s ez a 
„hazafias Magyar Hírmondó“ beszámolt róla, hogy országszer
te nagy a gyász, így Kecskemét városában is, ahol „az osko
lákban mind versekkel, mind pedig folyó beszédekkel, ma
gyarul, deákul, németül, a tanitók és tanulók egyenlően ke
sergettek az ö drága nagy Anyjuktól való megfosztatásukat“, 
és éppen a német nyelv tanítójának, „Búzás János uramnak“ 
a német beszéde volt a „jeles bizonysága annak“, hogy a 
„hasznos tudományoknak köztünk s velünk együtt azon egy 
felséget uraló népek között való terjedése“ milyen sokat „kö
szönhet Mária Teréziának“.

Mindez azonban inkább úgy volt gyász és nem volt kö
szönet, ahogy csaknem egy század távolából a választott ka
lauz rajzolja mintegy gyászkeretbe a magyar nyelv és nem 
zeti szellem állapotát még a szellemi munka magasabb kö
rében is: „A XVIII. században a nemzeti szellem elgyengü
lése abban nyilvánul, hogy a magyar nyelven való írói mun
kásság majdnem teljesen megszűnik. Egész évtizedek múlnak 
el, melyekben nem jelenik meg egy munka sem, mely az 
emberi tudás valamely ágával vagy a közélet s irodalom  
kérdéseivel foglalkoznék. A magyar nyomtatványok száma 
már oly csekély, hogy nem is adnak munkát a nyomdász
nak . . .  A magyar közönség pedig vagy épen nem, vagy la
tinul s később németül o lv a s . ..  A magyar nyelv Magyar- 
országban megszűnik az irodalom nyelve lenni. De nyelv és 
irodalom nélkül nincs nem zetiség. . .  A mint egy nemzet 
megszűnt a maga nyelvén írni, megszűnt mint szellemi egyé
niség élni s kénytelen valamely idegen nemzetbe olvadni.“

Mária Terézia halálénak gyászidején arról még nem tudtak 
Magyarországon, hogy messze Magyarországtól, igen-igen „Ext- 
ra Hungáriám“, éppen a század évtizedeiben, a Habsburg- 
számkivetettség magányában egyetlen ember — egy isme
retlen Mikes Kelemen — már-már egy önálló Magyarországot 
teremt nyelvileg, irodaimilag, szellemileg.



Tiszteit
Daniel Delee úr!

A  rettegés; az élm enekvés baja-gondja; 
az áldozatok egyre növekvő  száma

-------------az On tolla igencsak felcsigázta
sennyeteg képzeletem .

Ö, n e m ------------én nem  a háborúkra,
hanem A  LONDONI PESTISre gondolok, 

és határozottan állítom, 
hogy ama kórról — korról 

senki se írt hűbbet 
------ többszem übbet.

Ön, uram, erősen dokum entált. 
Erénye a szín- és árnyéklátás, 

elkám pító tűzvész-fényben  
s vakláltató csippadtgyapjas 

londoni ködökben.

1664 --------------------------—--------------- -----------------  1665.
M egejt már a m ű elején  

az akkor fe ltű n t üstökösök  
jellem ig menő leírása,

óc n 'fpllRTTlPVP's'
ISTE N  ÍTÉLETÉNEK ELŐHÍRNÖKEIT, 

BA LJÓ S JELEIT L Á T JA  BENNÜK.
*

Lilly és Szegény Robin kalendáriuma  
rettenetesen ijesztgetik  a népet; 

Gadbury asztrológiai jövendölései 
m indenkit kétségbe ejtenek. 

N em  egy vallásos színbe öltöztetett 
könyv  is fenyeget: „Jer k i onnét, népem, 

m ásként elér a döghálál.“

S m ikén t Jónás N inivében, 
1 egy m egszállott prédikátor

utcahosszat azt kiáltozza: 
„Még negyven  nap, és elpusztul London!“

I A  vénasszonyok intő szózatot hallanak;
álm ot fe jten ek  s álmot látnak éjjel-nappal. 

| Felhőből k inyúló  erős kéz kardot markol
1 --------- hegye a város szívére m u ta t;

és fehérruhás Angyal is lóstat — lángpallossal.

„E házban jövendőm ondó lakik“, 
I „Itt csillag jós lakik“,

1 „ ltt fe lá llítják  a (farkadat s a) horoszkópodat“
-------------Jóform án m inden utcában ki van téve

Bacon barát bronzfeje, M erlin feje  
és Ship ton  anyó cégére — m eg más hasonló.

( Roppant em bertöm egek csődülnek
ezen  ördögeim borák kapujához. 

Bársonykabát, gallér, feke te  köpeny fedi őket. 
A z utcán az em berek azonnal a nyom ukba szegődnek, 

és m enet közben faggatják  kigyelm üket: 
a MegtarL-e a Gazdám, ha vidékre menekül?

---------- — Vagy odadob az éhhalálnak?

LONDON VAROS FŐPOLGÁRMESTERE ÉS 
VAROST TANÁCSA ÁLTAL ELHATÁRO
ZOTT ÉS KIADOTT RENDELKEZÉSEK AZ 
1665. ÉVI PESTISJÁRVÁNY TÁRGYÁBAN

„Boldogemlékezetű Jakab  király őfelsége uralkodása 
Idején . . . törvény h o z a to tt. . .  a fertőzött terü letre  
egészségügyi ellenőröket, beteg vizsgálókat, őröket, fel
ügyelőket és halottvivőket nevezzenek ki, és ezeket h i
vata luk  e llá tására  feleskessék . .  .“

Valam ennyi egyházközségben egészségügyi 
ellenőröket kell kinevezni

. . .  a tanácsgyülés feddhetetlen jellem ű és jó h írnek 
örvendő férfiak  közül válasszon és nevezzen ki egy, két 
vagy több egészségügyi ellenőrt, akiknek kötelességük 
ezt a h ivata lt legalább két hónapig ellátni. A m ennyi
ben pedig az így kinevezett alkalmas személy annak 
vállalását m egtagadná, az illetőt vessék börtönbe, és 
ta rtsák  ott m indaddig, amíg a rendelkezésnek alá nem 
veti magát.

A z  egészségügyi ellenőrök kötelm ei

. . .  időnként vizsgálják meg és derítsék ki, hogy egy
házközségükben m ely házakra terjed t á t a ragály, mely 
szem élyek betegedtek meg és miféle betegségben, és . .  . 
ha kétely m erülne fel, a házba való bejárást mindaddig 
tiltsák  meg, ameddig a betegség term észete ki nem de
rü l . .  . u tasítsák  a konstáblert a ház lezárására . . . m u
lasztás esetén tegyenek jelentést azonnal a tanácsoknak.

ő rö k

M inden fertőzött ház elé állítsanak két őrt, egyet 
nappalra, egyet pedig éjszakára . . .  se ki, se be . . .  A 
nappali őr szolgálata este tízig tart, az éjjeli őré pedig 
reggel hatig.

Más halált h a l s z -------------------------------- I tt  a pestis!
Fussatok. Buzgólkodjatok. 

A  korm ány is segíti-támogatja  
a bozsgó hitbuzgalmat. 

Nyilvános ájtatosságokat, 
böjti és bűnbánati napokat élünk;

Isten  irgalmát kérjük: 
hárítsa el fe jü n k  felől a szörnyű csapást.

Szűk a tem plom  — s környéke is. 
Reggel, este közelébe se férhetsz. 

Valam ennyi fe lekeze t egyet papol — végre! — , 
valam iben m ost egyetérthet.

Még a fényes-kényes U D VAR is aggódik. 
Betiltja  a színjátszást — a komédiázást. 

Becsukatja a játékbarlangokat, táncházakat. 
N em  szédíti csepűrágó, bábszínházas, kötéltáncos

a szegény, egyszerű n é p e t ---------————•— ----------
--------------------------------------------- m indenki otthon ül

s magába tekéntget.

Fogy a pénz. K uruzslók, csodadoktorok, 
javasasszonyok erszénye deged. Drága a 

„Csalhatatlan hatású, pestis elleni védőpirula“, 
„Ragály elleni tökéletes védőszer“, 

„Fertőzött levegő elleni felü lm úlhatatlan erősítőszer“, 
„Járvány esetére szóló pontos kezelési utasítás“, 

„Pestis elleni labdacs“, „Most felfedezett, 
páratlan hatásúi ital dögvész ellen“, 

„Általános gyógyvíz pestis ellen“, 
„Az egyetlen hamisítatlan pestisvíz“, 

„Fejedelmi gyógyszer m indenfajta  fertőzés ellen“
és még számtalan hasonló.

Ó, ó ------a labdacsok, főzetek, ko tyvalékok, cseppek
m érgeznek  — ártanak; 

egészséges polgárokat gyöngítenek ágyba — kólikába.

Hollandiából, Nápolybái érkeznek  
a legádázabb járványharcosok. 

„Ösnemesi“ hölgyszem ély  csak nőket kezel 
------------------- Tanáccsal — higannyal doktorál!

Ideje lenne már rendelkezni
--------- dögvész ellen lépést tenni

*

K em ény, kegyetlen, jól m egfontolt 
m inden m ost fogant ősgyökeres, 

javában mózesi rendelkezés. 
Járványharcban csak a szigor 

s a tapasztalat segél.
A  TUDÁS?! — az, az — jaj, az lenne A  MINDEN! 
de az ember — dögvésziigyben  — attól m ég  messze jár, 

s így kényes-kínos  — szőrös marad a kérdés:
ki, m i a bajhozó?--------------------------------

-------------------------------- Isten, a kórokozó!
Rohad a hónalj, a iiyak, a lágyék mirigye, 

m in t az apró fosóka-sziiva. 
Naponta több százak — ezerek hullanak

AugusztiLsban pusmog, e r j e d -------------------------------- -
—---------- szeptem berben m egpezsdül A Z  ŰR cefréje
------------------------- Gazdánk lep á ro l? -----------------------
-------------------Poklának pálinkát f ő z ? ---------------------
---- --------------------------------- Jobbtenné, ha rövid úton

lélekké szublim álna l .

Betegvizsgálók

. . .  a jó h írnek örvendő és fellelhető legfeddhetetle
nebb erkölcsű asszonyok közül beíegvizsgálókat jelöl
jenek k i . . .  A ragály tartam a a la tt a betegvizsgálók
nak tilos bárm ilyen nyilvános m unkát végezni vagy 
foglalkozást űzni, boltot vagy árudát tartan i, mosónő
ként tevékenykedni vagy egyéb közhasznú szolgálatot 
teljesíteni.

Seborvosok

Mivel a betegségek m egállapítása terén  igen sok 
visszaélés tö rtén t, ami a ragály további elterjedésére 
vezetett, elrendeltetik, hogy a botegvizsgálók m unká
jának  tám ogatására válasszanak és nevezzenek ki rá 
term ett és körültekintő seborvosokat azokon kívül, akik 
m áris a járványkor házban tevékenykednek . . .  az emlí
te tt seborvosok kizárólag a ragály körüli teendőkkel 
foglalkozhatnak, és más gyógytevékenységet nem vé
gezhetnek, elrendeltetik, hogy m inden egyes vizsgála
té r t  tizenkét pennyt kapjanak, am elyet vagy a megvizs
gált beteg, vagy ha az illető erre képtelen, az egyház- 
község fizessen ki.

Ápolónők

Ha valam elyik ápolónő a fertőzött házat a pestises 
beteg halálától szám ítva huszonnyolc napon belül el
hagyja, azt a házat, amibe költözik, zárják  le m indad
dig, amíg az em lített huszonnyolc nap le nem telik.

A FERTŐZÖTT HAZAKKAL ÉS A PES
TISBEN MEGBETBGEDETT SZEMÉLYEK
KEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A  betegséget jelenteni kell

A  ház ura, m ihelyt házában valaki testének bárm ely 
részén m utatkozó pörsenésekről, piros foltokról vagy 
daganatokról panaszkodik, vagy más eredetű  »vavalyá- 
nak tulajdonítható  ok nélkül súlyosan m agbetegszik, a 
tünetek jelentkezésétől szám ított két órán belül é rte
sítse erről az egészségügyi ellenőrt.

Ön, tiszte lt Defoe úr, sejt valamit, 
hisz a kikötőt s a mészárszéket 

aggódva vizsgálja — gyakran járja.
Furcsálkodva emdíti, 

hogy feltűnő  a dögháláiban eltávozott 
böllérek, kaszabok2 száma; 

pedig a pénzt m inden vevő 
ecetesedénybe hányja

Ott a b ib i ------------ ott szeplet a kikötőben!
------------ A  Vándorpatkány jó erőben

hajóra száll — világot jár —, 
s hóna alatt hoz valamit 

dögvészfészket ma is rejtő  
vízen túli más országból

A  VALAM I?  — aprócska Pestisbolha, 
am inek az előgyom rát baktériumhad dugaszolja. 

íg y  nem  képes vért szívni szegényke rendesen, 
s a dugacs egy részét — kucizva — kedvesen  

a friss sebbe üríti — öklendezi

------------ Eképpen fertőzi, jó uram, az embert
------------M ert m inket is kedvel ám a Pestisbolha!

Ahol a patkány a poc-kánt3 ropja, 
kincseiből ott máris rázott 

mészárosoknak iksz plusz egyet, 
lévén a húscafat fene kedvelt.

M egbocsá t------------ A  TU D ÁS  kapcáit-rongyocskáit
— Black-Death*-ügyben  — 

csak Y  er sin5 óta rázom, 
és levelem  legvégén meg nem  állom  

új fenéről-nyavalyáról 
tudatni Kegyelm edet.

Ez a vész
a rettegett O SZTÁ LYH A R C  volt, 

ami pestisnél ádázabbul 
pusztíto tt-gyilko lt századunkban.

Ma se tudom  — tetű? bolha? —, 
m i az igazi o kozó -------------------

-------------------Elm énkbe táplált a kórokozó?!

K várt, 1991. jún ius 26.

PALOCSAY ZSIGMOND

1 szublimál: szilárd anyagot cseppfolyósodás nélkül 
légnem űvé változtat (megtisztít, megnemesít, fel
emel)

2 kaszab: mészáros

3 poc-kán: pocegér-kánkán (a szerző koreografálta a 
szam osújvári dutyiban 1953 tájt)

4 Black-Death: fekete halál (tüdő-pestis)

5 Yersin A lexandre: orvos (1863— 1894), felfedezte a 
pestis kórokozóját, és leküzdésére szérumot készí
tett.

A beteg elkülönítése

M ihelyt az egészségügyi ellenőr, a seborvos vagy a  
betegvizsgáló m egállapítja valakiről, hogy pestisbe 
esett, a beteget még ugyanazon az estén, ugyanabban a 
házban különítsék el, és ha  így elkülönítették, és utóbb 
nem is halna meg, akkor is zárják le egy hónapra a  
házat, am elyben m egbetegedett, m inekutána a ház töb
bi lakója m egtette a szükséges óvintézkedéseket.

Fertőzött tárgyak szellőztetése

A fertőzött használati tárgyak  és ingóságok fertő tle
nítése céljából a betegek ágynem űjét és öltözékét, va
lam int a függönyöket újbóli használatba vétel előtt tűz 
alkalm azásával és a fertőtlenítéshez szükséges füstölősze
rek égetésével meg kell füstölni. A fertő tlen ítést az 
egészségügyi ellenőr utasítása szerint kell végezni.

A házak lezárása

Ha valaki tudottan  pestisben szenvedő em bert meg
látogat vagy engedély nélkül, sa já t elhatározásából, tu 
dottan fertőzött házba belép, azt a házat, am elyben la
kik, az egészségügyi ellenőr által m eghatározott időtar
tam ra le kell zárni.

Tilos bárkit elszállítani fertőzőit házból,
hacsak stb.

Tilos továbbá bárk it elszállítani abból a háziu l, ahol 
a ragályban m egbetegedett, egy másik városbeli házba 
(kivéve, ha járványkórházba vagy sátorba viszik, vagy 
az em lített fertőzött ház tulajdonosának egy m ásik há
zába, ahol a szolgái lak n a k ). . .  az ilyen átköltöztetése
ket éjjel hajtsák  végre . . .  és az átküldött szem élyeket 
legalább egy hétig tartsák  elzárva és m indenkitől elkü
lönítve, m ert esetleg a ragály tünetei nem m utatkoznak 
azonnal rajtuk .

Halottak eltem etése

A ragályban elpusztu ltakat a legalkalm asabb nap
szakban tem essék el, m indenkor napkelte elő tt vagy 
napnyugta után , az egyházközségi gondnok vagy a



konstáb ler szerint, és sohase m ásként, szomszédoknak 
és barátoknak  pedig börtönbüntetés vagy házuk lezárá
s a  terhe  m ellett tilos a tetem et a tem plom ba kísérniük 
vagy a fertőzött házba belépniük.

Istentisztelet, szentbeszéd vagy prédikáció ideje alatt 
ragályban  e lhunytakat ne tem essenek és ne ravataloz
zanak  fel a tem plom ban. G yerm ekeket pedig ne enged
jenek  sem a tem plom ban, sem a tem plom kertben vagy 
a tem etőben sem m iféle tem etésnél a tetem , a koporso 
vagy a s ír közelébe. V alam ennyi sír legalább ha t láb 
m ély legyen.

A járvány  tartam a a la tt másféle tem etések alkalm á
ból is tilos a nyilvános gyülekezés.

Fertőzött tárgyakat tilos forgalomba hozni

Tilos bárm ilyen tárgyat, fehérnem űt és ruhadarabot 
pestises házból k ivinni vagy eladni, a házalóknak és 
ócskásoknak pedig szigorúan tilos öreg ágynem űt vagy 
ru h á t eladniok vagy elzálogosítaniok, az ócskaruha- és 
•ágynemű árusoknak  börtönbüntetés terhe m ellett tilos 
eladásra szánt á ru ika t közszemlére kitenniök, és u tcára, 
utcaközre, k irakatba vagy ablakba akasztaniok. Ha pe
dig valam elyik zsibárus vagy bárki más pestises ház
ból a fertőzést követő két napon belül ágynem űt, ru h á t 
vagy m ás ingóságot vásáról, házát fertőzöttként zárják  
le, és legalább húsz napig tartsák  zárva.

Fertőzött házból tilos bárkit k iv inni

H a . . .  pestises szem élynek sikerülne fertőzött ház
ból k iszö k n ie . . .  az illetékes tanácsnok utasítása szerint 
büntessék  tmeg, a fertőzött szem élyt befogadó házat pe
dig húsz nap ra  zárják  le.

A  fertőzö tt házakat meg kell jelölni

V alam ennyi fertőzött házat jelöljék meg a kapu kö
zepére feste tt egy láb hosszú, jól látható  vörös kereszt
tel, és a kereszt fölé nyom tato tt betűkkel írják  a szoká
sos szavakat, vagyis: »-Isten irgalmazz!«, e jelzés pedig 
m aradjon a ház kapu ján  annak törvényes m egnyitásáig.

Valam ennyi fertőzö tt házat őriztetni kell

. . .  az ő r . . .  lássa el m inden szükségessel a házbelie
ket sa já t költségükön . . .  a fertőzött ház az összes b en t
lakók felgyógyulásától szám ítva négy hétig  m aradjon 
zárva.

A betegvizsgálóknak, seborvosoknak, ápolóknak és 
halottv ivőknek szigorúan hagyják meg, hogy az u tcá
kon n y iltan  és jól láthatóan  három  láb hosszú vörös 
botot vagy pálcát vigyenek, és hogy a  sajá t házukon 
kívül csakis olyan házba lépjenek be, ahová küldik 
őket, és kerü ljenek  m inden társaságot, különösképpen, 
ha megelőzően hivatalos teendőiket végezték.

A  ház lakói

Ha egy és ugyanazon házban több személy lakik, és 
bárki közülük m egkapja a pestist, az egyházközség 
egészségügyi ellenőrének orvosi bizonyítványa nélkül 
senki, sem  egyén, sem  család nem  hagyhatja  el a házat, 
és nem  is v ite the ti el a beteget, azt a házat pedig, 
am elybe a beteg szem ély vagy a többiek orvosi bizo- 
ny itvány  nélkül költöztek be, a fertőzött házakhoz ha
sonlóan zárják  le.
,Í

Bérkocsik

Gondoskodni kell arról, hogy a bérkocsisok fertőzött 
szem élyeknek a járványkorházba vagy m áshová tö rtén t 
szállítása u tán  ne használják kocsijukat fuvarozásra 
(am iként az t egyes helyeken tapasztalni lehetett), csak 
m iután  a kocsit alaposan kiszellőztették, és ilyen szol
gálat u tán  ö t-ha t napig nem  használták.“

AZ UTCÁK SEPREGETÉSÉRE ÉS TISZTÁN
TARTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKE
ZÉSEK

A z  utcák tisztán tartandók

Elsősorban is szükségesnek ta lá lta tik  és ezért elren
deltetik , hogy m inden háztulajdonos gondoskodjék ar
ról, hogy házának kapuja előtt az u tcá t naponta felse
perjék, és ilyen módon egész héten  á t tisztán íelseperve 
tartsák .

A z  utcaseprők hordják el a szem etet

A z  utcaseprők naponta hordják ei a házakban össze
gyűlt söpredéket és szem etet, és am int eddig is szokás 
volt, érkezésüket kürtszóval jelezzék.

A  s z e m é t le r a k o d ó  h e l y e k e t  a v á r o s tó l  jó
messzire kell kijelölni

A  szem étlerakodó helyeket a várostól és a közforgal
mi uftaktól a lehető legmesszebbre telepítsék át, és se 
a  pöcegödörtisztító, se m ás ne ürítse ki a szennyet a 
város környéki kertekbe.

Ó v a k o d n i  k e l l  a  r o m lo t t  h a l tó l  v a g y  h ú s tó l
é s  a  p e n é s z e s  g a b o n á tó l

Különös gondot kell fordítani arra , hogy sem a C ity
ben, sem a város bárm ely  más részén ne árusítsanak 
m egbüdösödött halat, rom lott húst, penészes gabonát 
vagy bárm ilyen m ásfajta  rom lott term éket.

A serfőzdéket és a kocsm ákat kutassák át, hogy nem  
találhatók-e o tt penészes vagy rothadó hordók.

A város terü letén  tilos sertést, kutyát, macskát, sze
líd galam bot vagy nyu la t tartan i, tilos disznókat az u t
cákon vagy m ellékutcákban szabadjára engedni, a kó
bor álla tokat a törvényszolga vagy m ás hivatalos sze
mély tere lje  össze, tulajdonosuk pedig a községi tanács 
rendeletének megfelelő büntetésben részesüljön; a ku
tyákat az erre  a célra k ije’ölt pacérek öljék meg.

CSAVARGÓKRA ÉS HASZONTALAN
ÖSSZEJÖVETELEKRE VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

Koldusok

M iután felettébb sok panasz hangzott el, hogy a 
City terü letén  hemzsegő csavargók és kóbor koldusok, 
akiket a kiadott rendeletek ellenére sem lehetett eddig 
a várostól távol tartan i, a ragály fő-fő terjesztői, ezért 
most a konstáblerek és a rra  illetékes m ás szem élyek kü
lönös gondot fordítsanak arra, hogy a város utcáin kol
dusok törvényszabta büntetés terhe m ellett ne csava
rogjanak, a vétkeseken pedig a bün tetést annak rendje- 
m ódja szerin t szigorúan hajtsák  végre.

Játékok

„Legszigorúbban tilos m indenféle utcai játék, m ed
vehecc, verseny, utcai éneklés, csata já ték  vagy bárm i
lyen más, csődületet okozó szórakozás, a vétkeseket az 
illetékes tanácsnok szigorúan büntesse meg.

Ü nnepélyek tilalma

További rendeletig és engedélyig tilos különösen a 
városi céheknek m indennem ű nyilvános lakomázás, va
lam int vendéglőkben, sörözőkben és m ás közös szóra
kozóhelyiségekben rendezett ünnepi vacsora, az ilyen 
módon m egtakaríto tt pénzt tegyék félre, és fordítsák a 
ragályban szenvedő szegények javára  és segélyezésére.

Kocsm ák

A  vendéglőkben, sörözőkben, kávéházakban és p in
cékben a féktelen ivászatokat szigorúan szemmel kell 
tartan i, m ert az ilyesm i a m ostani időkben közönséges 
bűn, és am ellett a pestis legfőbb terjesztője. A város 
ősi törvényei és szokásai értelm ében este kilenc óra 
u tán  italozás céljából, az erre  az esetre m egállapított 
büntetések terhe m ellett semm iféle társaság vagy sze
m ély nem  tartózkodhat és nem  térhe t be vendéglőbe, 
sörözőbe, vagy kávéházba.

Ezen rendeleteknek, valam int a jövőbeli tanácskozá
soknak alapján szükségesnek m utatkozó más u tasítá
sok és előírások jobb végrehajtása érdekében elrendel
tetik  és m eghagyatik, hogy a tanácsnokok, helyetteseik, 
valam int a tanácstagok szükség szerint hetenként egy
szer, kétszer, három szor vagy többször a m aguk te rü 
letén a szokásos (pestistől mentes) gyülekezőhelyen 
összejöjjenek, és megtanácskozzák, m iképpen lehet a 
szóban forgó rendeleteket előírás szerin t végrehajtani; 
ami azonban nem jelenti, hogy fertőzött helyen, vagy 
annak közelében lakó személyek, ha jövetelük aggá
lyosnak látszik, m egjelenjenek az em líte tt gyűléseken. 
M ondott tanácsnokok, helyetteseik, valam int a tanács
tagok a m aguk terü letén  kiadhatnak  más, olyan helyes
nek íté lt rendeleteket is, am elyeket a szóban forgó 
gyűléseken Őfelsége alattvalóinak pestistől való m eg
óvása érdekében közös elhatározással megfogalmaztak.

Sir John Laurence főpolgármester, Sir George Waterman, Sir
Charles Doe seriffek

KARINTHY FRIGYES

Em bersztrájk
2532 január 10

Most m ár tisztán áttek in thető  és ellenőrizhető 
a nagy sztrájk  története.

A Szervezett Em beriség m ár három éve m eg
szövegezte feltételeit a Term észet-Részvénytársa
sággal szemben: ezeket a feltételeket olyan“ kény
szerállapotok tették  szükségessé, amelyek m ár ré
gen kenyértörésre kelle tt vigyék az ügyet.

A feltételek között nagy szerepet játszott a kor
határ kérdése. A m egnövekedett munka, a nagy- 
verseny m ár régen elégtelenné tették  azt az öt- 
ven-hatvan évet, am it a részvénytársaság m int 
m aximális fizetést k iu ta lt eddig. Négyezer éven 
at valahogy k ijö ttünk  ennyiből, de közben annyira 
felhalmozódott az anyag, hogy alig volt m ódunk
ban m agunkra gondolni; em ellett a különböző ter
hek. betegségek, hulla-adó méltányossá tették  vol
na, hogy tisztességesebb ellátást kapjunk. Sokan 
nehezeitek még és elégtételt követeltek azokért a 
m éltatlanságokért, am elyeket a részvénytársaság 
a Szervezett Emberiség létérdeke ellen elkövetett 
abban az időben, m ikor még anyagi és erkölcsi 
helyzetünk nem  adott módot rá, hogy hathatósan 
tiltakozzunk özönvizek, földrengések, járványok 
és egyéb anom áliák ellen.

Végre az új év elején a szervezettek kim ondták 
a sztrájkot. A sz trá jk tanyát az Eufrát és Ganges 
völgyében ü tö tték  fel, ott, ahol hatezer évvel eze
lő tt a mozgalom m egindult és Ádámmal, az első 
em berrel az első szerződést kötötte a részvény- 
társaság. A sztrá jk  részben a passzív, részben az 
aktív  rezisztencia politikájával kezdte.

„Ha feltételeinket nem  teljesítik. — Ügymond 
a szervezet — először is abbahagyjuk a szaporo
dást. A zután félbehagyjuk azokat a m unkákat, 
am ik a részvénytársaság legszükségesebb szállí
tásait veszélyeztetik. Nem fúrunk bányákat, nem 
pusztítjuk  a vadállatokat, nem m íveljük a földe
ket. K övetelünk több levegőt, követeljük a jégeső 
eltörlését. Követeljük a szabadesés sebességének 
leszállítását, illetőleg a súlyok igazságos elosztá
sát: m éltatlan  dolog, hogy az ember, ha három  
m éter magasságból leesik, m indjárt kitörje a nya
kát. K öveteljük, hogy a szárnyakat, am iket eddig 
a sajá t vagyonúnkból kellett pótolni, a részvény- 
társaság éppen úgy sajá t pénztárából u talja  ki 
nekünk, m int ahogy a m adaraknak és bogaraknak 
kiutalja. K öveteljük m agunknak azokat a jogo
kat, am iket a részvénytársaság szervetlen anya
goknak biztosított: tisztességes tüdőt, vasból; le
galább olyan erős gyomrot, m int amilyen erősek 
és k itartók  azok a m otorok és gépek, amiket, füg
getlenül a részvénytársaságtól, mi m agunk csinál
tunk m agunknak. K öveteljük a nehézkes és tö ré
keny csontok helyett az alumíniumból, illetőleg 
acélból készült csontvázat. Követeljük a lábak 
helyett a kerekek alkalmazását. K öveteljük azt, 
hogy a részvénytársaság vegye figyelembe kéré
seinket és óhajainkat és ne tegye m agát süketnek, 
amikor valam it közlünk vele, valam it tudom ásá
ra hozunk: ha én például sima, szőrtelen arcot 
akarok és a célból leborotválkozom, m ásnap a 
részvénytársaság ne növessze ki még sűrűbben a 
szakállam at és ne verjen  engem hiábavaló költ
ségekbe. K öveteljük a járványos betegségek 
beszüntetését és a tűzhányó hegyek betiltását. Kö- 

| vételünk kopoltyúkat, ami a halaknak is van, hogy 
ne legyünk kénytelenek m egfulladni, m ihelyt egy 
kicsit viz alá kerülünk. Követeljük a m éltányos 
m unkafelosztást.“

A részvénytársaság először a kizárás módszeré
hez folyam odott. P róbált új m unkásokat szerezni: 
a hangyák és m éhek ajánlkoztak, a házi állatok 
szolidaritást vállaltak a szervezettekkel. A ragado
zó állatok vállalkoztak rá, hogy a növényzet fel
dolgozásához annyira szükséges hús- és vértrá- 
gyát szállítsák; de rövid idő alatt kiderült, hogy 
együttvéve nem képesek az adott idő a la tt annyi 
v é rt ontani és anny it gyilkolni, m int a Szervezett 
Emberiség egymagában.

Ezután a sztrájkolok aktív  tám adásba kezdtek. 
K itűnő gépeik segítségével á tfú rták  a K aukázus- 
hegyláncot és a Jeges-tenger vizét ráeresztették  
Európára. „Visszaadni az Özönvizet!“ volt a je l
szó. Vizbefojtani az egész term észetet.

E percben m időn e sorokat írjuk, még ta r t  a 
sztrájk. Esélyeink egyre növekednek. A részvény- 
társaság m indent elkövet: óriási szelekkel próbál
ja  felszárítani és visszaterelni az özönlő vizeket 
A villamos és mágneses erővel is megpróbálkozik, 
de az erők nagy része m ár régebben a szrájkolók- 
hoz csatlakozott.

Győzelm ünk egészen bizonyos: a Természet- 
Részvénytársaság beadja a derekát és elfogadja 
feltételeinket. De m ost m ár olyan a helyzet, hogy 
valószínűleg nem elégszünk meg az elért eredm é
nyekkel, követelni fogjuk, hogy a részvénytársa
ság igazgatóságában szerepet kapjanak képvise
lőink és részt vegyenek a kormányzásban. Az egész 
részvénytársaság m ost egy kis bárkán úszik, a víz 
tetején, éppen úgy, m int ahogy hatezer évvel ezelőtt 
mi úsztunk Noé hajójában, m ikor még ők voltak 
erősebbek.

De ezúttal, ha a béke létrejön, a szivárványt 
óriási vetítőgépek segítségével mi fogjuk m ajd az 
égre varázsolni, jelezve, hogy az emberiség kibé
kült az Istennel, m egbocsátott neki és leparanm ai
ja a vizeket, am ik negyven éve zuhognak, hogy 
kicsikarják m egérdem elt helyünket.
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Hűzd le a gyűrűt, 
vesd a kopár habokba: 
lengve merüljön a mélybe, 
fogadja örökbe a csend, 
fogadja magába a mágnes 
méhe — lebegjen a lélek 
pillanatában, 
fogadja halálod örökbe 
a rend: az éjszaka 
nyugtalan óceánja.

Villan a gyűrű,
keringve alászáll:
ékköve izzik a mélyben,
ékköve zárja a mindent
önmaga foglalatába,
ám ő maga semmi —
mert ami nincs, az örökre van, mint
holdfény lépte sötét fiivön.

Süllyed a gyűrű, 
kering a terekben: 
ékköve lüktet a mélyben, 
rejt lehetőt, lehetetlent: 
önmaga foglalatába 
zárja a minden esélyét, 
ám ő maga semmi — 
akárha vak ódák 
dallama, tétova verdesése 
a lant zenélő ketrecében. De 
körkörös ott a remény: a költők 
megzavarodva
rázzák az ének roppant rácsait.

PARTI NAGY LAJOS

ezen a napsütötte tér 
nyesett szövegeinkbe hány „n“ 
kis vers a tapsütöttekért 
totyognak apró félkövér 
nehányat szállnak valahányan 
kis vers a tapsütöttekért

ahogy az aprósüteményt 
kenegeti a tollúk lágyan 
tutálibertás tátikák 
harckocsimorzsát Iópitét 
a forró félszuezi tájban 
tutálibertás tátikák

dalos pacsirt clliptikát 
dodzsem sikít a pilla égen 
a térség ovális csapágy- 
selymes polírját hagyja rád 
és nézi benne srégen 
a térség ovális csapágy

mért gördül kicsikém a szád? 
miért e sós arábi számtan?

elosztjuk s bármi összeg ér 
galamb a földdel összeér 
e lasztik történelmi nyárban 
elosztjuk s bármi összeg ér

tudathasadt egy nőszemély 
püspökkenyér és ropi már van 
ezen a napsütötte tér 
kis vers a vélünk félkövér 
mással babázó európában 
kis vers a tapsütöttekért

BÁLLÁ D. KAROLY 

S Z Ü L E T É S

Ilyen a csend, a született csupasz, 
ha nem ad rá pólyát semmi apró

nesz,
csipkéit rá ha nem veri 
a világidé metronómja

s z f r k é « * ;  J«tlc4bfj+j Ta m á s

és  az éter örök sistergése sem 
csavarja megszövetlen gyolcsba.

Ilyen a tériszony, ha felvezet 
a kínnal szerzett csúcsra, 
ilyen az újraéledt élvezet, 
ha éjszakánként rádliheg 
a téboly bíbor gesztusa.

Halálok krátere ez itt.
Athullsz rajta, átsegít 
ösztönök kibernetikája.
Beszippant, megrág, lenyel, 
emészt és clvegyít 
e szűkös rés: vagina dentata.

Majd újra összerak. Részed
a születés:

ilyen a csend, a csupasz, ha övét 
sem adnak rá az égövek, 
csipkét ha nem ver rá az űri

metronóm és 
kéjt az éter örök sistergése nem idéz, 
sem Tejúton a rés: világnak köldöke.

-. ti; > 7 1'-

Galbovy Attila rajza

JAKABFFY TAM ÁS__________________

Ez nem freedom , 
ez szabadság

Murai, az a részeges disznóból le tt kis- 
öntudatos, aki nem  átall egy „irissen 

; vegy tisz títo tt“ „autóskabátot“ a korérze» 
rovátkos hentestőkéjén feláldozni (Hasz
náltcikk, ú jabban  BAY) az önm aga „po
zitívan értékelhető“, egyébként sekélyes 
nyugalm áért —  bizonyítandó, hogy nem  
fogja elinni, hogy a norm ális és józan 
szocialista córesz ellenére sem fog visz- 
szahem peredni sem a bisztrónak kike
resztelkedett kocsmába, sem az unalm asan 
e lvárt korérzésbe — , M árai állítm ányt 
kerese tt bolyongásainak dugóhúzó alakú 

-■* körm ondatához, amely rem énytelenül 
befejezhetetlennek, legfeljebb abbahagy- 

> hatónak  ígérkezett, csakhogy M árai kis
em ber volt, kisország kisszerű ürgéje, „a 
hétköznapok em bere“ etc. M árai kör
m ondatának legszínpompásabb körül
m ényhatározója azon a tavaszon — mi
k én t Hajnóczy számol be erről az egyik 
novellájában — Miguel Rios volt, akiről 
a sajátosan M árai-féle karto téklap sze
r in t pusztán annyi volt bizonyos (?), hogy 
valam elyik szám ában előfordult a 
freedom  szó. Ez a kötöttség, amely a 
kétségtelenül jófülű  M árai szám ára az 
„autóskabát“ elárulásának napján  m int- 

1 egy antik  kórus gyanánt statisztált, két- 
I féle  zene szimbiotikus együttm űködését 

jelö lje  a továbbiakban: a délies, andalúz, 
cordóbai, katalán, baszk vagy ilyesmi, 

i négynegyedes lejtésű, pergő zenéét és a 
i freedom ban teste t öltő, a hangzóiban 
• fluid, szabálytalan szabályok szerint m ű

ködő, kim értebb, de kevésbé artisztikus 
I zenéét. Ezek a hangzások, a latinosság 
i teh á t egyrészről s az elömlő, köztes, va

gányul u-s er, a renegátul aszerű o más
részről — a freedomban  tudniillik  —

azt éreztette meg M áraival, hogy mindaz, 
am it sajátságosán m agyar em berkezeidé
nek tudunk  (a hetvenes években), s am it 
a „szabadság“ szó hídújság-, m.t.sz.-, 
laktanya- és cigarettanévként im preg
nált a tudatunkba, egyáltalán nem  ha
sonlít a freedomhoz. Miguel Rios dala 
m agyar szinkronban lehetetlen, a m a
gyarítás ebben az esetben a bizonyos 
fokig is norm ális elm e szám ára — é rt
sük meg jól! — vá-ló-ok! Tudathasadás. 
A freedom  az, amiről biztosan tudjuk, 
hogy fogalm unk m ár sosem lehet róla, 
a szabadság pedig még az, ami a parki 
ku tyák  szám ára a kefélés, és ami M árai 
szám ára az a bizonyos pszichiátriai séta, 
délután az in tézet kertjében (Hajnóczy: 
Finom főzelék feltéttel), az elmebeteg 
asszonnyal. A szabadság a freedom m al 
szemben triviális, trágár; perm anens p i
ros zászlóanyagra ragasztott fehér pap ír
betű, az is legfeljebb 55 gramos félfa
m entes, ilyenform án használat u tón 
kisvártatva  sárgulni, bám uln i kezd majd.

A szabadság tehá t — az eddigiekben 
érzékeltetni próbált használati jelentés 
szerint — körülbelül a véges szám ú jo
gos lehetőség m indegyikének tudom ásul 
vétele: hogy m it szabad m egtenni (ú.m. 
können), ezzel szemben a freedom  a m in
denkori választhatósággal szabadott „é- 
lés“, a szabadság m egértésének szabadsá
ga (ú.m. dürfen). M árai szám ára a sza
badság, m ondjuk, azt revelálná, hogy 
„mostantól kezdve“ módja és joga van 
m enni, „szabadon“ eltávolodni „ettől az 
egésztől, Svájcba, Angliába, Fülöp-Szige- 
tekre; a freedom  azonban m egcsillantaná 
előtte azt a lehetőséget, hogy ha nem 
akar, ha éppen jobban vonzza a bisztró, 
ha  — m int „családja“ m ondaná alkal
m anként — dögös hozzá, h á t nem u ta 
zik el Svájcba, Angliába vagy a Fülöp- 
Szigetekre. Van ebben valam i m egnyug
tatóan otromba. Egyébként freedom sk- 
nak — s ez szám unkra legyen kárpótló 
háziélvezet -— halvány fogalm uk sincs 
arról, mi is a szabadság.

Nincs m ese: 
adózz!

Bár nem igazán vagyok kom patibilis 
ezzel az egésszel, egyszer mégis különle
gesen fölfigyeltem  a gróf ú rnak  arra  a 
meséjére, am elyik az álláshalmozó adó
fizetőről és a m élységről szólt. Tulajdon
képpen még azt is meg kellene em líteni 
m ár a kezdet kezdetén, hogy a m esében 
az Ür alakja és szerepe legalább olyan 
fontos, m int az álláshalmozó adófizetőé 
és a mélységé, dehát az Ü r m indenhol 
mindig jelenlevő, ami a gróf ú r  m eséjé
ben kikerülhetetlen  és sarkalatos tény
kérdéssé, a „tanulság“ oldaláról éppen- 
hogy végzetessé lett.

Az Ür ugyanis értesü lt róla — Balázs
ba és Csocsó?, Rosencrantz és Guilden- 
stern?, Tristan és Tzara? — , hogy a b rit 
királyság egyik adófizető polgárának 
adóbevallása körül m ind világi, mind 
pedig transzcendens szinten gubanc van 
(ez állítólag szó szerin t így hangzott el 
az Ü r inform átorainak szájából). Az adó
fizető ugyanis —  m in t főállású színházi 
intendáns, m ellékállású főiskolai előadó, 
laptulajdonos, szerkesztő, költő és k riti
kus, továbbá és egyébként gépészm ér
nök — az Ü rtól kapott talen tum okat oly 
hihetetlen m értékben volt képes kam a
toztatni, hogy a k irályi adóhivatal kopói 
a legkom olyabban kezdtek gyanakodni 
arra, hogy az egy  adófizető, az legalább 
két személy, ez esetben, s hogyha ez így 
van, akkor e turpisság messzemenő és az 
adm inisztratív ügyvitel oldaláról tek in t
ve igen bonyolult folyom ányokkal jár. 
Ezt — szó szerint — az adóhivatal egyik 
(illetékes!) előadója m ondta, s hogy a 
jelzett nehézségek prognózisa m ennyire 
nem  túlzott, az abból is kiderül, hogy az 
előadó izgalmában bonyolult folyom á
nyokat mondott, de ez akkor senkinek 
nem  tű n t fel. Röviden: az álláshalmozó

é r e z n i  Á l t a l á b a n
P R O B L E M A T I K U S

Nehéz, vagy mondjuk inkább így: 
nem könnyű — a fosztóképzők,

eufemizmusok 
emlékeztetnek a közös nyelvezetre — 
szabadulni a múlttól.
Ezért
veszek egy nagy-nagy lélegzetet:

utálom a múltnak azt a részét, amibe 
belekényszerültem, jobb híján, 
utálom a jobb-híjánt.
Hálás vagyok azért, hogy 
túl nagy
károkat okoznom nem adtatok 
módot, lehetőséget.

Viszont most, hogy múlófélben
vagytok,

maradék empátiámmal azt sugallom: 
szublimáljatok gyorsan! Tudatom 
(bár lehet, ez kellemetlen meglepetés): 
el vagytok múlva.
Kár büdösödni.

KUKORELLY ENDRE

I L Y E N K O R  ME L E G  
V Í Z Z E L  M O S S A A  K O C S I T

Egy rabszolgából húzott elő 
valami értékes kalászot 
volt, mivel lehetett még velő 
mert abban ő halászott

a titkos karácsonyi csont.
De remegett, mert jéghideg volt
és jéghidegen osont
de a szívből, de már megholt.

Ilyenkor meleg vízzel is 
mosta a kocsit az a kis 
rabló formájú ember.
Ilyen erősen nem kell.

Egy rabszolgából húzott elő 
titkos, nagy karácsonyi csontot.
Volt, m ert lehetett még velő 
és jéghidegen osont ott

ilyenkor meleg vízben is 
m ert abban még halászott 
mosta a kocsit, s azt a kis 
valami értékes kalászot

de remegett, m ert jéghideg volt 
az a rabló form ájú ember.
De a szívtől. De már megholt.
Ilyen  erősen nem  kell.

adófizető a kapott talentum ok összérté
kéhez képest akkora m érvű kam atlábat 
tudo tt realizálni, amilyen a megbízható 
angol cipőgyárak szakemberei közül egv- 
nek sem ötlött fel soha.

Nono, gondolta az Ür, aki nemcsak- 
hogy ism erte az arányt, de maga volt az- 
arányism eret, ez mégiscsak, tu lajdon
képp. Igaz, volt egy érv, amely az állás
halmozó adófizető fejében igen gyakran, 
m egfordult, tudniillik  az, hogy az inten- 
dánsságot, tanárságot, laptulajdonossá- 
got, szerkesztőséget, költői hivatást és 
kritikusi szakm át (a m érnökségről —  
m ert ő sem volt egyáltalán arányérzék
nek híjával — m ár korábban lemondott)' 
egyenként és összességében m élyen  tudta» 
végigvezetni életén, mindhez egyform án 
tudott vonzódni, egyforma kom petenciá
val és v ita thata tlan  profizmussal volt 
képes őket beteljesíteni. A mélység, 
m ondta a gróf ű r m integy még külsőbb 
narrátorként, egzegétaként, horm eneuta- 
ként, kulcsfogalom volt az álláshalmozó' 
adófizető term inológiájában, olyan sark
pontja az egyszemélyes értékrendnek, 
amely az önmagábanézéssel karöltve á l
landó ritm icitást és meg-megújuló elánt 
biztosíthatott az álláshalmozó adófizető
nek. S hogy a mélység érve miképpen 
ju to tt el a gróf ű r — s közvetve olvasó
im — fülébe, a rra  az adja a megoldást, 
hogy az Ür, m ióta a világ világ, nem is
meri el a gya(ko)rló ember titkos lelki 
m űhelyét, hiszen m indent tud és m in
dent lát, term észetes hát, hogy az állás
halmozó adófizető fejében is jól tájéko
zódott, s így inform átorait — m integy 
m ellékesen — tájékoztatta a m élység 
érvéről a következőképpen:

Szép a kamatozás meg a m élység, de  
a kam at adómentes, a mélység pedig ho
mályos és setét.

God save the  King! Meg m inden.

8
arasne



Salamon
László
emlékezete
(1S91— 1991)

A költő, aki szülőföldje hagyományaihoz hí
ven irodalmi m indenes volt, a sors ugyan
csak hagyományerősitő kegyéből hosszú és 
végig termékeny életet kapott De idén július 
10-én betelik Salamon László teljes évszáza
da is. ö , aki magán érezte a kor politikai 
szélsőségeinek zimankóját, egész költői és pub
licisztikai művében a humánum m ellett tett 
tanúvallomást. Életművéről érdemes feleleve- 
riítni néhány jellem ző kritikai megközelítést 
és annak a pálya derekán bekövetkező nagy 
próbának néhány vonatkozását, melyek eddig 
sehol sem szerepeltek, csak a hozzá legköze
lebb állók emlékezetében élnek.

A leghosszabb pályaívnek is van kezdete. 
Salamon László az 1912-es „véres vasárnap“ 
m unkástüntetése idején már fiatal szociálde
mokrata újságíró; de költészetében is elkezdő
dik az, amiről Fodor József később méltán 
állapítja meg, hogy az eszményei m ellett kiál
ló következetesség jellemzi. Mint útravaló áll 
ott Tóth Árpádnak a N yugatban  leírt mélta
tása: „Költőnk tehetségének fő jeleit kifejező- 
képességének máris igen színvonalas fejlett
ségében látjuk. Bőven ontja a szép, meleg ké
peket, valóban költői sorokat.“ (1916. XII.)

1926-ban megalakult a Vajda János Társa
ság; jelenten; akart irodalmi népfrontot és 
dacos szellem i függetlenséget is; fóruma lett 
a N yuga t három nemzedékének is, olyan elő
adókkal m int Babits, Karinthy, Móricz Zsig- 
mond, Benedek Marcell. Bátor politikai de
monstrációk zajlottak rendezvényein. A társa, 
ság utolsó m atinéját a német megszállás déle
lőttjén tartotta. S ezzel kezdetét vette az az 
esztendő, melyben tagjai közül megölték Bá
lint Györgyöt, Halász Gábort, Radnóti Miklóst, 
Sárközi Györgyöt és Szerb Antalt, utolsó el
nökét Szilágyi Sándort Sopronkőhidán végez

ték ki. 1943-ban kérték fel Salamon Lászlót egy
előadás tartására, m elynek sikeréről Kovái 
Lőrinc számolt be részletesen a Népszavában. 
Ezt követően a vezetőség tudatta, hogy Sala
mon Lászlót egyhangúlag a Vajda János Tár
saság tagjává választották.

„Az igazi újságíróból minden lehet, ha va
lóban az igény és felelősségtudat magas szint
jén gyakorolja prózainak ítélt mesterségét“ — 
írja róla Csehi Gyula. 1931-ben, mielőtt Hit

lert Führerré választották rolna, Salamon Lász
ló, előrelátva bizonyos dolgokat, irt egy vezér
cikket az Űj K eletbe, H itler ante pertas címen, 
és 1933-ban m egjelent a R ettenetes A d o lf  cí
mű tragikomikus eposza. 1944-be-n, mikor a né
metek megszállták Kolozsvárt, akadt egy jó
akaraté informátor, aki a Gestapo tudomásá
ra hozta, hogy annak a Hitlert gyalázó írás
nak a szerzője szintén a gettóba került, de 
mire a szálak összeértek, már robogott vele a 
vonat Auschwitz felé. Ezzel kapcsolatban jel
lemző eset, ami a gettóban történt: az első 
deportáló vonatok már elindultak a lágerek 
felé, mikor Salamon Lászlót felkereste Danzig 
Hillel és közölte vele, úgy határoztak, hogy 
őt is magukkal viszik a kivételezettek ama cso
portjával, melyet Kasztner Rezső és a Gesta
po megegyezése alapján Palesztinába szállíta
nak; Salamon László meglepődve az ajánlaton, 
azt válaszolta: Hiszen nem is voltam cionista, 
nem érdemiem meg, hogy engem mentsenek. 
Inkább mentsétek Karácsony Benőt, Lakatos 
Imrét vagy Forgács Sándort, azok értékeseb
bek nálam. Volt aki elhűlve hallgatta, hiszen 
élet-halálról volt szó. A  küldött pár pillana
tig várt, aztán megvonta a vállát és távozott. 
A sors akaratából Salamon László életben ma
radt. a többiek mind odavesztek.

„Az emberi szenvedés dantei poklából, a ke
serűség és kínok minden képzeletet felülmú
ló mélységeiből is a legigazibb vox humana 
akkordjai csendülnek meg Salamon László 
lantján. Kauferingben szerzett néhány költe
ménye mélyebb és igazabb képét adja a ha
láltáborok poklának, mint akárhány sok kö
tetes mű“ — írja Dáné Tibor az Erdély  1947- 
es évfolyamában. Egy szép napon levél érke
zett az U tunk  szerkesztőségébe egy német iro. 
dalomkutatótól, melyben azt kéri, segítsenek  
megtalálni Salamon László magyar költő Da- 
chauban írt verseit. Ugyanis Dachau városa 
elhatározta, hogy múzeumában ne csak az ott 
raboskodott vagy megölt emberek mázsányi 
levágott haját, szemüvegét mutassa be az utó
kornak, hanem a különböző nemzetek rab köl
tőinek ottan írt verseit. Később, mikor a je- 
ruzsálemi Yad Vasem (holocaust múzeum) tu
domást szerzett a dologról, kérte Salamon Lász
ló özvegyét, hogy az ő múzeumuk számára is 
küldje el a verseket. Jellemző a költőre, hogy 
hátralévő hosszú évtizedeiben kötetben nem 
adta ki ezeket az ott írt költeményeket.

Mire az ember megvénült, körülötte régi fü
zeit rendre kioltogatta a század s új parazsa
kat szított, a pipás poéta kis nosztalgiával az 
egykori kávéházi életforma iránt, a kor nyo
moré cukrászdáiban írogatta hosszú kutyanyelv- 
szerű papirosokra őszikéit, s mi, akkori fia
talok gyakran elüldögéltünk vele, hallgatni az 
anekdotákat. Ez az a kor, amikor Deák Tamás 
jegyzi meg költeményeiről, 'hogy „pillájukon 
őszi harmat csillog“. A születésnap centená
riumán miért emlékezzünk az elhallgatásra, a 
Házsongárdbeli búcsúzásra, amikor a cenzúra 
már csak egyetlen, sűrűn gyakorolt műfajunk
ba, a gyászbeszédbe nem tudott igazán bele
szólni. Helyette Kolozsvár irodalmi életének  
egyik jellegzetes alakját, mindenki Lacibácsi- 
ját idézzük.

l a s z l ó f f y  a l a d a r

SALAMON LÁSZLÓ

S Z I G O R Ú S Á G

M egbékélhetek a külvilággal, 
de önmagám mal sohasem, 
m ég álmomból is felriaszt olykor 
k i-k iú ju ló  szégyenem ;

szégyenem , hogy bedőltem frázisoknak, 
s m egkísérthettek  ném berek, 
k ik  elő tt m ég m eg is álázkodtam, 
m in t zord apja előtt a gyerek.

B ékét kö the tek  ellenségemm el 
és közöm bösen nézhetem  
fe lfuva lkodo ttak  dáridóját 
az irodalmi végeken.

De magammal nem  kö thetek  békét 
m ég végső napjaimon sem, 
m ert tűrni tud tam  a tűrhetetlent, 
hogy megm aradjon életem.

hagytam, magamat regulázni 
tök fe jű  basáktól, habár 
m inden szavuk hazugságtól bűzlött, 
m in t békanyálas zöld mocsár.

N em  kö thetek  békét önmagámmal, 
k i tudva bűnük, cinkosan 
néma voltam , s a rú t közhelynek  
hódoltam: hallgatni arany.

Már m indenkinek megbocsájthatok, 
aki ellenem vétkeze tt,
de a magam elleni bűnöket 
megbocsájtanom nem  lehet.
( 1 9 7 3 )

SZABÓ GYULA

. E s e m é n y  — t r i l ó g i á k
Tegnapelőtt, vasárnap, pár óra a la tt semmivé le tt a kétszáz kilomé- 

• terny i elválasztó távolság, s leányunk, Ágnes hazajött a nyári hetekre 
ide hozzánk. U dvarhelyen él, öt esztendeje m ent el, jó helyre ment, 
otthona-családja fészkűit o tt a Bethlen-negyedben, de m ost jön, s csak 
úgy szó közben elejti, m ilyen rég nem  volt itthon, m indjárt egy éve. 
hogy nem já r t  haza, m ióta a világon van, még nem volt ennyi ideig 
t á v o l . . .  De m ost m ár itthon  van, és harm adm agával érkezett: hozta az 
ötesztendős Zsuzsát, és hozta az öthónapos Andrást.

Tegnap, hétfőn, benn a szerkesztőségben m egjelent Bállá Zsófi, hozta 
a verses füzetecskéjét, osztogatta-dedikálgatta, harm adik nekirugaszko
dásra végre sikerü lt napvilágra „m esterkednie“ m agát a kis kötetecské- 
nek, s a költőnő-anya ennek m egfelelően három szor sóhajtotta a szülés
hangot az olvasó fülébe a végül is „császárm etszéssel“ segített — s ennek 
folytán INDEX-haskötővel elláto tt — új szülött-kötet hátlapján. A három 
sóhajtás kelte: „Kolozsvár, 1988. október 18.“, „Kolozsvár, 1990. február 
24.“, „Kolozsvár, 1991. m árcius 17.“

f S ma, kedden, az esem ények harm adik  napján, úgy iregnek-forognak
a reggeli ébredések-felkelések pillanatai, hogy A ndrás szívja magába mo
hón az egyetem es Tejpor-anya tejét, u tána  gyakorolja azt az egy nap 
ala tt k ialakult szokását, hogy az emésztéskezdés jó hangulatában, kettes
ben heverve velem  a heverőn, gargalizáló rezegtetéssel énekelget-nótáz- 
gat, egészen olyanform án, m int aki épp a kellemes szintig felöntött a ga
ra tra , aztán felkel Zsuzsa is, és kevés idő m últán  m ár ott van András a 
m ásik szobában, a kiságyban, m ellette Zsuzsa heverész a kanapén, és fej
jel egymás meleg közelébe irányulva úgy bújnak  össze egy szétnyitott 
gyerm ekkönyv vonzáskörében, m intha egy házban-otthonban, egy fedél 
a la tt adná a szellemi táplálék  jóízét a kis nővér a kis öcsnek, a könyv
beli öcsike eleven m egtestesülésének. A „háztetőn“, a hosszú, „haskötő
höz“ hasonló szalagcím: A z  én kistestvérem  . . .

Én pedig, m agam ra m aradva, kezembe veszem a tegnap kapott ver
seskönyvet, lapozgatom hátu lró l eléfelé, bele-beleolvasok, az ismerkedés 
szellemi izgalm ával szűr a szemem betűket-szavakat a szürkéskén tejfe
hér lapokról, s nem sokára meg is áll a szemem három  soron, és ott is 
m arad, míg nyelvem  és agyam kívülről m ondja s tud ja  a három sort, a 
dátum m al együtt:

M ert ha elm együnk m ind egy szódig,
hogy éljünk, legalább a halálig —
nem  lesz, k ik  föltámadjanak.
Kolozsvár, 1989. novem ber 9.

Kolozsvár, 1991. jú lius 2.

Balkán — dosszié 2.
ARGOSZTÓL — ZÁGRÁBIG

A délszláv népek egységének eszméje a XVII. század
ban született, akkor, am ikor a Balkán népei a török 
hódítás következtében történelm ük egyik legkilátásta- 
lanabb idősaakát élték. Elgondolói horvát szerzetesek 
és költők voltak, például a fantaszta Ju ra j Krizanic, 
a nagy barokk epikus, a dubrovnyiki Ivan Gundulie 
és a nép nyelvén író, a délszláv hősi énekek világát 
közvetít* jezsuita, A ndrija Kacic—Miosic. (Sokcsevits: 
A délszláv egység, 1991.)

* ♦ *
A szlávok m ár jóval az avarok m egjelenése előtt be
hatoltak  a Balkán-félszigetre, de terjeszkedésük nem 
volt egyenletes, és az első időkben nem is ju to ttak  el 
annak m inden zugába. Az 570-es évek derekán T rá- 
kia sok váresát foglalták el és dúlták  fel, pontosan 
úgy viselkedtek, m intha nomád tám adók lennének, di
nam ikus mozgásaik nem jelezték még azt, hogy a Bal
kánon rövidesen m egülnek majd. Bizánc szövetsége
seiként — egyelőre — még az avarok is szembefor
dultak  velük. A szláv veszély ebben az időben nagyon 
valós és komoly volt, a birodalm at vészesen tépázta 
északnyugat felől. A százezres tömegben tám adó szlá
vok éhén végül a császár Baján kagánt kérte fel tit
kos szövetségesként, hogy szegüljön velük szembe had

erejével. Az avarok 6 ezernyi páncélos lovasságát szál
líto tták  á t a D unán a bizánciak hajói. (Avarok és szlá
vok, 1988.) y

* * *
A bolgárok, m elyek a török-tatárokkal a legközelebbi 
rokonságban látszanak állani, több ágra szakadtak Don- 
m enti pusztáikon. Egyik csapat, m iután a  D nyepert és a 
D nyesztert átlépte, a Duna torkolatáig terjedő szögletet, 
vagyis a m ostani Besszarábiának déli részét foglalá el. E- 
ze» csapat volt hivatva nevét egy egész népnek kölcsönöz
ni. Azon helyről a Möziába való bem enet nyitva á l
lott, m ert a mai Dobrudzsa m integy folytatása a Fe
kete-tenger nagy sivatagjainak, m elyek úgyszólva a 
th rák  félszigetbe benyúlnak. A zért nem is ta rto tt so
káig s a bolgárok átlépték a Dunát; betöréseikre Po- 
gonátusz K onstantin  császár tü stén t ellenük indult s 
kezdetben visszanyom ta őket. . . .  Ök a Duna és a Bal
kán-hegység közötti összes vidéket csakham ar elfog
lalták, leigázván az ottani szláv törzseket. Ugyan felü l
haladták a szlávokat fegvverök hatalm ával, hanem  
ezek szellemi ereje előtt meg kelle hajolniok és alig 
m últ el egy század s mind úgy jelennek meg m int 
Bugária egyenjogú polgárai. M indazonáltal a két nép 
közötti különbség nem enyészett el oly ham ar; Mo
ziéban még sokáig hangzott a két nyelv és még hosz- 
szú ideig iM esztettek-függesztettek az uralkodók ne
véhez ta tá r alkotásit nevek és zászlóként lófarkat 
használtak, míg végre a keresztény h it tökéletes győ
zelem kiküzdésére segíté a szlávokat a hódítók vad 
eleme felett és az ázsiai bolgár nem zetiségnek még 
nyoma is eltöröltetett. (A bcJgárok. 1889.)

*  *  *

A ném et kortárs feljegyzők szavai bizonyítják az ál
talános elégedetlenséget, m ellyel a német papság a 
szláv nép felvilágosítói ellen viselteték. Á rm ányok szö
vettek; elkezdték Cyrillt és M ethódot a pápa előtt vá
dolni és ők kénytelenek voltak 868. évben Rómába 
menni. A pápa felm enté őket, de a panaszok nem szűn
tek  meg. 879. évben M ethod egy szigorú hangon írt 
levelet kapott a pápától: „Mi azt halljuk, hogy te a 
népet nem arra  tanítod, am ire a római egyház az apos
tolok fejétől ok tatta to tt és a m it ő szakadatlanul h ir
detett; hallo ttuk  azt is, hogy te  a misét egy barbár 
vagyis szláv nyelven tartod, jóllehet mi neked előbbi 
iratunkban m egtilto ttuk“. M ethod ismét Rómába ment, 
igazolta m agát ott ás a pápa 880. évben Szvjatopolknak 
(Svatopluk) ír, hogy ő a szláv betűket jóváhagyja és 
a szláv istentiszteletet elfogadja. (Cyrill és Method ta
nítványai, 1890.)

*  *  *

A 907. évben tö rtén t a pozsonyi ütközet és dőlt meg 
Nagy-M orvaország és ugyanazon évtől van feljegyez
ve hogy „a bolgárok a m agyaroktól legyőzettek és hogy 
rá ju k  adót vetettek  ki“ . így esett el a Dunán túl fekvő 
Bulgária és a nagymorvaországi birodalom egysaerr.-, 
és tám adt a Közép-Duna m entén egy új állam s e Vol
gán tú lró l jö tt száguldozok törzse így lős válaszfallá 
északnyugati és délkeleti szlávok közt. Ezen időtől vált 
külön a nyugati szlávok története; a bolgárok, szer- 
bek és horvátok végre is Konstantinápoly és Itália po
litikai körébe m entek át, a csehek és lengyelek Német
országhoz bilincseltettek, és csak az egyetlen oly nagy 
Oroszország volt képes önállóságban maradni. (A szer- 
bek és bolgárok története, a „Moszkvai Újság“ irodal
mi m ellékletében, 1890.)
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A cseremezői nagy irhaszárítón olajbarna, 
napszítta pofák. Cserzettek, nyúzottak, v il-  
legók. Akár a varjútollak. Együtt csörögnek 
á cifra dáridón. Minden vagány hivatalos a 
finom lagzira. Friss a tánc, frankó a kaja. 
Folyik a tömény ákovita, bűzlik a sárga sli- 
bovica, habzik a ser. Gyöngyös-bokrétás a jó
féle bor. Zúdul a pia. s a rém sok ízletes, már
tásos zaba a jómadarak aszott belibe. Cinkel a 
csávó, danol a dajna, riszál a cula. Vannak 
még bőven irgalmas szívek: a táncosoktól öt 
lépésnyire pitykézik a sok álnok sipista a jó 
zsugájú frankamarikkal. És berúgnak mind, 
mint az álgyú.

Íg y  kezdjed, Kismagyar, ezt a vigalmas, 
hámukás hogyishívjákot, mert ez már bevált 
szöveg, és nincs frankóbb a bevált hadovánál. 
Ezt úgy értem, hogy romacsávó zengheti az 
úristen igazát, a világ akkor is azt tartja, az 
csak hamuka. Afféle hiszi a piszi duma. A v i
lág úgy van m egcsinálva és úgy szokta meg, 
hogy a romacsávó csak hadovázik. Hát én 
nyomok a világ kellős feözepibe. S nem azért, 
mert ittam egy kicsit, hanem m er t. . .  Meg
cáfolom az egész gádzsó-világ hitét, és zen
gem a magam és Devla igazát. „K ertem ben  
kicsiny  ja  fe lszö kken t hirtelen, ó Santa  L u 
cia. T e tsz ik  az énekem ? Zsebem ben csak sze
m ét, m ás biz' o tt nem  dagad: vissza a sípomat, 
sípládán m a jm o m d t . . .  Ó, Santa Lucia, jó- 
népek, em berek! Vásári zsiva jban  keresem  
ked ve tek .“

Gádzsók szerint ez egy tálján kintornás 
éneke, de ebben is, mint sok egyébben, téved 
a gádzsó-világ. Ez bizony nem senki más nó
tája, csak a hercegprímás Picula Gáboré, 
ök elm én ek  különben is minden dal kedves, 
mint ahogyan a részegnek minden nóta szép. 
De ez a sípládás, santaluciás canzoniera ki
választott dal. Ez különbejáratú és testhez ál
ló, mint a nők között a feleség. Az ember 
ugye minden csajt szeret egy kicsit, de a fe
leség az más. Valahogy szivközelibb, mint a 
többi, és sokkal tovább tart.

Vadalanyba oltott (nemes) családfámról 
azért daloltam neked oly szíves bövséggel, 
mert determinista vagyok, hiszek az elrende
lésben. S főképpen azért, mert nem saját aka
ratomból lettem  az, aki vagyok. Ha rajtam  
állt volna, holtbiztos, én lennék ma Második 
Mozart. De nem múlott rajtam, hogy nem  
hoztam magammal a zsenialitás génjeit. A dád, 
a déj és minden közvetlen nyámurengim oka 
az örökletes elrendelésnek, legalább ezer ev- 
re visszamenőleg. Hallgassál ide. m it mond 
egy gádzsó-tudós a génről: Az aminosavak cso
dálatos kettős spiráljában és a fehérjék go- 
molyagjaiban isten rendelte módon, eleve be
le van préselődve a jellem ünk és a sorsunk. 
Sorson itt azokat az akaratunktól független  
körülményeket értem, amelyek tevékenyen  
részt vesznek földi pályánk formálásában: a 
családot, felnőtté válásunk szűk környezetét, 
a társadalmat, a történelmet. Mert eleve e l
rendeltetett az is, hogy a történelem egy adott 
pontján és fokán egy adott társadalomba szü
lessek, méghozzá embernek. Pedig hátha ne
kem arra lett volna kedvem, róka, zergebak, 
bagoly, pacsirta, szitakötő vagy egyszerűen va
lam iféle véglény, lábasfejű jószág legyek. Ki 
kérdezett meg, hogy m iféle lény akarsz lenni, 
Gabrilla?

Őseim közt nem akadt egyetlen híres-neve
zetes szem ély sem. Ha csak nem tekintem an
nak Világi Jánost, akiről már daloltam neked, 
vagy Dojmózsit, Á lépálét és Pulika Eszmeral- 
dát, a világhíres bűvészt és szteptáncos-triót, 
amelyről ezután fogok dalolni. Ezek azonban 
csak oldalági távoli rokonaim, kevés hatással 
voltak gyöngyéletemre. Egy király, egy herceg, 
egy  lord, egy inkvizítor, egy gubernátor, egy 
fiskális, egy táblabíró, egy ispán, még csak  
egy írnok sem akadt az egész famíliámban. Fer
de növésű családfám olyan csupasz tekinté
lyek dolgában, mint egy szélfútta, féloldalas, 
téli galagonyabokor. Egyszerű átlagos piaci 
polgárok, gyűjtögetők és téglavetők, lovárok és 
forrasztok, ószerolók és bazsavások jobbra és 
balra és mindenütt, afféle se tűz, se víz köz
napi népség, amely jobban ismeri a bűnt, mint 
a dicsőséget. Csak siránkozni és robotolni, lóg
ni, csórni, házalni, éhezni, szenvedni és tűrni 
tudtak. Bizonyára nem is érdem eltek mást, ha 
mindig mindent eltűrtek. Csináltak volna csak 
egyszer is valam i nagy zrít, egy óriási cigány
forradalmat, vagy legalább valam i nagyob
bacska kalamajkát, lázadást, népfelkelést, ri- 
billiót, ilyesmit, akkor elhinném, hogy mást ér
dem eltek volna. De ezeknek régen is, ma is 
minden úgy jó, ahogy van. Örülök, hogy du- 

« mámban túljutottam rajtuk, kezdhetjük a lé
nyeggel. A b  Jőve princíp ium , ahogy az osro- 

; mák mondták. Épp ideje már, hogy a főhősről,
; Picula Gabrilláról beszéljünk.

Kezdjem mindjárt a legkeservesebbel, hogy 
m inél hamarabb legyünk túl a nehezén. Szü
lettem  én is. mint más, csurdén, véletlenül, 
magatehetetle.nül. Senki nem kérdezte meg, 

j akarok-e világra jönni. A szabad akarat tehát 
a legcsekélyebb mértékben sem játszott közre 
a születésemnél. A szerelem m ellékterméke va
gyok csupán? Születtem, mert muszáj volt, de 
igazat szólva, ma sem tudom, miért. És ha 

í már vagyok, mért pont ott vagyok, ahol va- 
j gyök? Es ha már lettem  és itt vagyok, m in

den világok legjobbikában, miért halok meg? 
Más manuszt bizonyára nem izgatna a dolog, 
de engem öl meg a kétség és furdal a lélek. 
Mert én a zenén kívül a história, a tudomány, 
az önism eret és a filozófia többszörös kény
szere alatt élek, amióta a fülemen lyuk van, 
pontosabban: amióta a bárói Könyvházba be
szabadultam és Turzay Laji megtanított a kot
taolvasásra. Azóta nekem nincs egy perc 
nyugtom a tudományoktól, örökké silabizá- 
lom, szidom és magasztalom a sorsot, a vég
zetet, a létet, ami már önmagában is elég szo
katlan dolog, mert romacsávó ilyet nem csi
nál. Csak engem izgat, hogy honnét jöttem, 
m iért jöttem, mivégre vagyok itt és meddig 
maradok? Egy rakás kérdés, melyekre nincs 
válasz, s már kétes is, hogy lesz-e valaha. De 
micsinájjak, ahogy nagyanyám mondja, ha 
foggal születtem. S nem is akármikor, hanem  
1907-ben, amikor setét zivatar suhintott végig  
a keleti sztyeppéken és a Kárpátok vidékén. 
Életem, noha látszólag rendes mederben 
folyt, sok tekintetben rendkívüli, mint emez 
fényes hóm! okú századom, melynek eleje 
jobban hasonlított a középkorhoz, mint a mai
üdőkhöz“, amikor isten égi birodalmát is  

kutatni kezdi az ember. Hát csoda, ha olyan 
felem ás finom—vegyes vagyok én is, mint a 
század?

Én még láttam Kolozsváron az utolsó lám
pagyújtogató embert. Kis, vékony létra fe-

ABRAHÁM JÁNOS

K i K É R D E Z E T T  M EG?...

küdt a vállára, olyasféle elkeskenyedő há- 
gócska, mint amilyen a mai kirakatablak-pu-' 
colóké. Járt oszloptól oszlopig a kis, bajszos 
emberke a bordázott öntöttvas oszlopok között; 
melyeknek tetején szögletes üvegbura volt.: 
Létra, gyufa, törlőrongy, olajos kanna volt az 
öreg harcos felszerelése, mi meg ámuldozva; 
néztük roppant hatalmát, hogy mekkora mun-; 
kát jelent az éjszaka megvilágítása. Az osz-f 
lop tetején kinyitott egy kis szellőzőt, kivette', 
a lámpát, gyapothulladékkal megtisztította az- 
üveget, aztán szárazronggyal megtörölie és fé
nyesítette, teletöltötte olajjal, meggyújtotta a! 
lámpabelet, feltette a zömök iámpacsövet, sróf- 
fal beállította a lángot és a kis viharlámpást 
visszadugta szögletes tej üveg-ketrecébe.

Akkoriban szerettem volna lámpagyújtogató 
lenni, de nem tudtam, hol lakik és mit eszik 
az öreg harcos. Szerettem volna megtudni, 
hogy vajon létrával alszik-e, mert abból, 
amennyire a létra hozzátapadt, csak ezt ve
hettem ki. De már akkor úgy gondoltam, hogy 
bajszunk őszbe hullásáig folyton egy létrával 
aludni kényelmetlen lehet; a létra, bár csen
des, igénytelen és mászásra kiváló alkalma
tosság. hálótársnak elég kemény, hideg és 
makacsul merev lehet. így  aztán nem lettem  
lámpagyújtogató.

Azután cukrász akartam lenni. És ez az el
határozás is olyan váratlanul, a semmiből jött 
rám, mint a szivárvány az égre. Egyszer 
megálltam egy gyönyörű kirakat előtt, m ely
nek üvegén túl virágos tálcákon krémmel 
írott torták, édesség-hegyek és cukorkából ka
vicshalmok tornyosultak, s ezt az gész nagy 
cukor- és csokoládé-szakramentumot az élére 
állított tükrök még nem is duplázták. Bent az 
üzletben, egy olyan szószékben, amelynek csak 
eleje volt és a hátát nem formálták ki, egy 
csillogó aranyláncot viselő óriásmellű, szemü
veges hölgy trónolt, olyan lágy, rózsaszín po-

kérdeznék a nagy, okos tanárurak: anyanyel
ve? Magyar. Apja foglalkozása? Földműves, 
Főgépész. Közjegyző. Táblabíró. Felekezete? 
Na, itt baj van. Mert ha a piaristákhoz irat
nak, akkor katolikus kellene hogy legyek, ha 
a retekhez, akkor kálvinista, de ha máshová, 
mondjuk, polgári gimnáziumba, akkor lehet
nék akármi, még lutheránus is. Ámbár én 
nem vagyok se ez, se az. Nekem egyedül az 
Unitárius Gimnáziumban volna egy makulá- 
nyi előnyöm, mert egyedül az passzol a hit
vallásommal, amit én — igazat szólva — nem i
gen gyakoroltam. Az úri iskolák felől sehon
nan sem fenyegetett veszély. Ügy képzeltem. 
Csakhogy a dád gyorsan változtatta a hitét és 
véleményét, mert a találka után egy árva 
mukkot nem szólt hazáig, láthatóan nagy gon
dokkal birkózott. Otthon aztán ápertén előállt 
a nagy jótéteményével. „— Én béfratlak, hé, 
de csak egy feltétellel. Szeressél tanulni.“ 
Szemem-szám elállt, hogy városi iskolát akar a 
nyakamba akasztani. Egyedül mámi állt a 
pártomra, amikor elpanaszoltam neki a dol
got. Hová gondol ez, kérdezte felháborodva, 
mindenképpen élve akar elpusztítani ben
nünket? Apám meghallotta a dolgot, csikorgó 
agya produkált végre valami fényeset, és egy
ből ráhibázott a lényegre: hát hogy, kérdez
te, halva pusztítson el?

Nem lehet komolyan venni, amit az urak 
ígérnek, de a bogár már a fülemben volt. 
Pamfil tanító úgy elültette oda, hogy többé ki 
sem jött. Tanulni kell! Pedig már el volt 
döntve, hogy a bazsava m ellett kondás, ko
vácsinas, asztalos, fodrász vagy női szabó 
leszek. Az ám, női szabó, lelkendezett a dád. 
Kerekszegi Sándor majd kitanít. A  legjobb női 
szabó Kolozsváron. Szegről-végről valami ro
kon is. Anyai nagyanyám és a Magurán-lá- 
nyok anyja második unokatestvérek voltak, 
Kerekszegi pedig az egyik unokatestvér lányá

é
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fával, mintha az is eperhabból készült volna. És 
akkor belém nyilallott a felismerés, hogy an
nak az érett, guszta öreglánynak a helyét 
szíves-örömest elfoglalnám , és boldog vol
tam, hogy a boltból áradó sütemény illatát 
beszippanthatom, és egyszeriben nagyon meg
éheztem. Ma már tudom, a pavlovi kutyák 
reflexe csinált volna cukrászt belőlem, de ha 
folyton a vaníliák és sütőporok illatfelhőjébe 
kellett volna élnem, bizonyára a krémes-ka- 
kaós pacsmagolást is megutáltam vona.

Egy szép napon aztán Lekvárban Pamfil ta
nító úr összefutott a dáddal és jelezte neki a 
nagy újságot:

— Halló, Tárkány Sándor! A fiút alőegyez- 
tem, továbbtanulásra.

— Helló, tanító úr. Jegyezze csak nyugod
tan. De a saját zsebére.

— Miért, ember? Nem vagy te olyan kol
dus.

— Nem, hálistennek — mondta készségesen 
a dád. — De kidobnivaló pénzem sincs.

— Ha nekem ilyen esaű fiam  volna, ha ron
gyokba járnék, akkor is taníttatnám.

— Hápersze! Iskoláztatam, hogyne. Hogy 
utána akkora úr legyen, hogy rám se pök- 
jön. Meg se üsmerjen. A tudományak kü- 
lemben is örökké egy ilyen fekete képű csá
vóra vártak. Meglesz ö itthon is, tanító úr. 
A konda m ellett meg a bazsavával jól meg
lesz.

Áldottam a dád észjárását. Épp az hiányzott 
volna nekem, hogy kitanult legyek. Tudtam én 
akkor már eleget. Jóformán mindent tudtam, 
ami lényeges. Tárkony Sanyika tökéletesen rá- 
hibádzott a lényegre. Hol a francba vesznek  
fel egy kreol romacsávót úri iskolába? Könnyű 
volna, ha nem volnék színes, mint a kékpi
tyóka. Akkor azt mondanák: né, milyen szép 
fejlett, párnó dalia! Nem is sejtenék, ki fia
borja vagyok, s hogy putriból bújtam ki. Csak

nak a második ura. Nem értettem, milyen fo
kon vagyunk rokonok, de elfogadtam a rokon
ságot. Nem árt, ha a családfára felkapaszko
dik néhány fehér nyámurengi is, mert a pár- 
nótól felértékelődik a kháló is. Különben is 
a törvenytelen Taar-ágon kívül egyetlen gád
zsóhajtás nincs a nemes családfámon. Egyszer 
puszta nagyzolásból nemes sarjadékként mu
tatkoztam be egy csávónak, de az illető azt 
hitte, selypítek, s amikor azt mondtam: — 
Taar vagyok, ő azt válaszolta: — nem támít. 
Attól kezdve örökre elm ent a kedvem a nagy- 
zolástól. De a női szabó gádzsó-rokonnak na
gyon megörültem; egyből megszerettem az ál
dott jó, barátságos, szelíd férfiút. Mégis du
gába dőlt a nöiszabóságom. Láttam ugyanis, 
amikor kiváló úri dámákról vett méretet Sa
nyi bácsi, s rögtön kivert a veríték, amint 
módszeresen babrálgatott, méricskélt, lapoga- 
tott, simogatott rajtuk itt, ott, amott és másutt. 
— Na, Gabriel, a jövendődnek fuccs, gondol
tam igen logikusan. Ha a domborulatok mé- 
ricskélésének puszta látása miatt majd kitör 
a frász, mi történik majd akkor, amikor te 
lapogatsz? Fuccs, vége, befellegzett a mesze- 
riának. Jön egy csábos kisasszony, egy méz- 
és eperillatú naccsága és uramteremtöm, nad_ 
rágot rendel tőlem a kosztümkabátjához, és az 
éraékenyebb pontjainál is méretet kel! ven
nem, akkor én vagy meghábordom, vagy ne- 
kiugrom, és akkor sittre raknak vagy főbe
vernek a férjek. Hát nem, nekem nem fekszik  
a nőiszabóság. És bizony visszacurikkoltam  
tőle.

Különös, komoly, koravén csikó voltam min
den szempontból, sohasem játszottam körbe- 
körbe kerikásdit vagy „mit ás, uram? Tormát 
uram“-idétlenkedést Sem semmiféle kiszámo- 
lós egyedem-begyedemeket. Csak bújócskát ját
szottam. de azt is mindig úgy, hogy lehetőleg 
egy leánykával együtt bújjak el. De ez már 
nem a szokásos ,.kösd be szemed, keress m eg“

játék volt, hanem tudatos rejtőzködés a v ilág  
szeme elől. S bizony olyan jól elbújtunk n é
ha, hogy órákig nem kerültünk elé. Ha a V illa  
Nigra kávéházak vásott kölykeibe botlottam, 
rövid együttlét után örültem, ha sikerült meg
szabadulnom tőlük. Mindig rosszba vittek a 
rajkók. Nagyon tudtam csodálni Pisti báró:, 
akiről már csikókorában az volt az általános 
vélemény, hogy keresi a kapcsolatot a néo 
egyszerű gyermekeivel, s nekem kebelbarátom  
lett. De volt és van mindmáig egy igen nagy 
hibám: részleges, ám krónikus naivságba.n 
szenvedek. Bizonyára azért, mert azt hiszem, 
mindenki olyan, mint én. Olyan lágy szívű, ir
galmas csávó, aki a légynek sem tudna árta
ni, de bezzeg neki még a legyek is ártanak. 
Vagyis eredendő kórságom humanista felfogá
somból és emberszeretetemből ered. A gyer
mekkori „ne árts senkinek“ edukáció a nya
valya forrása. Kivételes kvalitásaimat elism e
rendő, mondotta is mindig Ilia Gábor nagy
apám, hogy „Gabrilla nem ojjan, mint más, 
veres seggű, mint a darázs“. Hát az biztos, 
nem voltam soha mindennapi szürke kisegér, 
kivételes volt már a születésem is.

— Amikó anyád megszült — magyarázta 
nagyanyám —, épp csak annyi üdeje vót, hogy 
válaszoljon a késve érkezett bába kérdésére: 
„Hová mégy, asszony?“. „Boldogasszony ágyá
ba“, mondta, és rá egy hétre meghótt. Itt ma
rattál nekem a nyakamon csipásmacska ko
rodtól mindmáig, hogy mérgesiccsél és egyed 
az egésségemet, te cudar, álnok, aranyfaszú 
kincsem. — De akkor már ölelt és csókolt, 
majd felfalt fogatlan ínyével.

Amikor aztán nekem is lányom született, 
szinte szó szerint megismétlődött minden. A k
kor is a bába kísérte ágyhoz az asszonyt, és 
megkérdezte: „Hová mégy, fehérnép?“. És 
Gyöngyös is azt válaszolta: „Boldogasszony 
ágyába.“ Ebből én olyasféle női praktikákra 
gyanakodtam, hogy az öreg romnyik kioktat
ják a fiatalokat minden asszonyi dologról anél
kül, hogy a férfiak bármit is tudnának vagy  
sejtenének erről. Ejsze, még a közösülés mó
dozatairól is leckét tartanak nekik, mint a 
ősanyák régen, vagy a primitív népek manap
ság. Sugallat útján, a puricsajokat használva 
médiumnak, így gondoskodik Devla arról, hogy 
ki ne haljon a romafaj. Az biztos, hogy ná- 
lunkfelé, amúgy tudat alatt, hallgatólagosan 
erős matriarkális vonásokat mutat a cigány- 
társadalom.

Több szempontból is csodagyerek voltam. 
Vigyorogsz, úgy-é? Nem hiszed. Hát csak egyet 
mondok. Két és félórás koromban már erdő
re jártam, és egy irdatlan nagy hát fát ci
pelve értem haza. Nem hiszed, úgy-é?

Azt mondják, Néró hajnalhasadáskor szüle
tett, úgyhogy elsőnek a nap sugarai látták  
meg. Na, ez velem  is pont így történt. Előbb 
látott meg a nap, mint a föld, mivelhogy oda
kint a szabadban születtem. Anyám egy hát 
fáért ment éppen az erdőre. Áldott állapotá
nak utolsó óráit járta, vastag volt, mint egy 
hegy, ahogy édesmámim, ötvös Lilla mondta. 
Ne menj sehová, cigánné, mondta neki, a köly- 
kedet elveszted. De ő ment. Nekem már erő
sen szűkös volt odabenn a hely. és azt súgta 
az életösztönöm, hogy kint tágasabb. íg y  hát, 
mire a déj virradatra megszedte a hát fát — 
tilos volt az erdőbe belépni, azért ment éj
nek évadján —, hát bizony le kellett ülnie, 
hogy engem megcsináljon. Könnyen ment a 
dolog, mert annyira virgonc voltam, hogy még 
segítettem is neki. Fogalmam nincs, hová siet
tem olyan nagyon. Annál jobb helyem biz
tos nem volt és nem is lesz soha a kurva élet
ben. Szépen megvirradt, mesélte nagyanyám, 
és rámömlött a kelő nap minden fénye és 
melege, a déj meg mosolygott, sirdogált, nyö
gött és dalolgatott fájdalmában és örömében. 
Azt mondják, nagyon szép csecsemő voltam. 
Csak Devla tudja, hogy felnőtt koromra ho
gyan csúnyultam el ilyen pocsékul. Mindegy. 
Megvoltam. Helyet követeltem magamnak a 
világegyetemben. Anyám vérben kúszva kere
sett egy üvegcserepet, hogy elvághassa a köl
dökömet, és a művelet eme kezdetleges esz
közzel is tökéletesen sikerült. A déj akkor 
még pihent egy órácskát, megtörölgetett, meg
szoptatott, a kötényébe bugyolált és felm uta
tott a napnak: „Nézd meg, Nap, a gyermeke
met, és óvd meg őt a veszedelmektől.“ S mivel 
a teste rendkívül megkönnyebbedett, hiszen a 
vajúdás helyén egész kis tengerszem keletke
zett, annyi víz ment el rólam, szóval hát a déj 
sajnálta ott hagyni a fát, hátára vette a jó
kora köteget, engem meg a kötényével a m el
le alá madzagoit, és úgy. rámgörnyedve, együt
tesen cipekedve szerencsésen hazaérkeztünk. 
De a déjt egy hét múlva elvitte a merevgörcs 
vagy a gyermekágyi láz, vagy mit tudom én, 
mi, mert valahogy megfertőződött, és akkor 
még nem volt tetánusz, sem más gyógyír, hogy 
megmenthették volna nekem. Csak vágyódtam  
iszonyúan a szeretetére, de hiába. Máig sem  
tudom, honnan volt bennem ez a csökönyös
ség az anyai szeretet, gyöngédség és elism erés 
után, de vén szamár létemre néha még ma 
is elővesz a minden érzékemet kitöltő, csil
lapíthatatlan éhség. Kétségtelen, hogy az 
anyátlanság felismerése volt számomra az élet 
első nagy kegyetlensége. Amikor megszakadt 
az első szál a bensőséges családi kapcsolatok 
szorosra font szőttesében. Lehet, hogy  azért 
is szaladtam egész életemben olyan lógó nyelv
vel a sok drága fehérnép után, mert azt ke
restem bennük, amit a déjben elvesztettem: a 
szeretetet, a gyengédséget, az elismerést. Ké
sőbb, tudatosodásom arányában az anyátlan- 
sághoz társult a hazátlanság is, hogy teljes le 
gyen a hiány.

A hazátlanság kínja, átka rajtam,
de bűnöm nincs, mi bocsánatért , lázad,
csak elvegyültem  a nagy forgatagban
tanúskodni szivem igazának.

Ez nem az én versem, hanem keramikus 
onk'.émé. Világi Jánosé, de rám nézve sem lé
tezik hitelesebb vallomás. Talán csak az a má
sik, sírva mosolygó dalocska vetekszik vele, 
amelyiket születésem első órájában a meg
könnyebbült déj döngicsélt oly könnyes bol
dogsággal a fülembe:

Elátkozott engem az édesanyám,
hogy ne legyen se országom, se hazám.
Csipkebokor legyen az én szállásom,
ott se legyen soha megmaradásom.

Most mondd meg: mit lehet várni egy olyan 
csávótól, aki ilyen útravalóval indul élet- 
útjára?
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„ A  m agyarok
A magyar m ese- és monda

világ szépséges Mozart-képét 
Sebestyén Ede hírlapírónak 
köszönhetjük. Könyve 1941-ben 
jelent meg az Officina Képes
könyvek sorozatában, M ozart 
és M agyarország  címmel. 
Ajánlatos zsenge, gyermeki 
szívvel olvasni.

Azzal kezdődik, hogy Mozart 
már ötéves korában énekelt a 
salzburgi Eberlin János Ernő 
Sigism undus, Hungáriáé R ex  
című ..zenedrámájában“. Am i
kor megtudta, hogy királyi 
apród lesz, a kis W olferl m eg
kérdezte: „És jó ember volt 

a z  a király?“. Jellem ezték neki 
Zsigmondot, mire a koraérett 
moralista megtagadta a közre
működést. merthogy, úgymond, 
zsarnok királyt nem akar szol
gálni. Végül mégis elvállalta  
a szerepet, m ivel alakítója egy 
kedves salzburgi bácsi volt . .. 
A történetet maga Eberlin 
m eséli el, sok kedves részlet
tel egy, holta után m egjelent 
visszaem lékezésben, am elyet 
Sebestyén 1899-ben egy bécsi 
antikváriumban látott. Sem  
azelőtt, sem azután senki más 
nem látta. Otto Erich Deutsch 
Mozart-dokumentációja szerint 
viszont a Zsigmondról szóló 
darab próza volt, és csak a 
Tobias iv irb t um  Sara  című 
zenés betétjében énekeltek. 
Szóval: Mozart neve életében  
először egy magyar király  
nevével egyazon plakáton je
lent meg — ennyi a tény, a 
többi mendebeszéd.

Mozart nem sokkal ezután, 
1762 decemberében lépett elő
ször és utoljára magyar földre. 
Sebestyén: „Amadé László 
báró, a költő, és két Pozsony
ban lakó Pálffy gróf meghívta 
apjával az ősi magyar koro
názó városba. . . .  A művész- 
gyermek pozsonyi szerepléséről 
csak annyit lehet tudni álta
lánosságban, hogy csupán 
főúri palotákban szerepelt. 
Természetesen m indenütt na
gyon megcsodálták zongora- 
játékát és nagyon ünnepelték.“ 
Deutsch: „A pozsonyi tartóz
kodásról semm i közelebbi nem  
vájt ismeretessé.“ Am it Se
bestyén tudni vélt, azt persze 
szdbad — hinni. Mozart apuka 
levelezésében Pozsony mint 
egy nagy fogfájás városa sze
repel, a magyarokról pedig 
cs^k annyi olvasható nála, 
hopy nem törődnek az útjaik
ká]. Hogy bordatörés nélkül 
ússza meg a sok magyarhoni 
hepehupát és gübbenőt, kivé
telesen jó rugózású kocsit kel- 
létt vennie, írja.

Bécsi éveiben Mozart „me
legen összebarátkozott“ gróf 
Hadik András tábornokkal. 
Valósággal áradozott a nemes 
gondolkodású, lovagias és mű
veit magyarról. E levelét a- 
zönban, sajna, egyedül Sebes
tyén Ede látta. Lelőhelyének  
titkát sírba vitte.

; Tanítványai közül Mozart 
„legtehetségesebbnek Pálffy  
Josefa Gabriellát, Colloredo 
Hiéronymus salzburgi érsek 
unokahúgát tartotta, akit e- 
gyébként is nagyon kedvelt, 
még mielőtt a tanítványa lett“ 
— tájékoztat mesemondónk. 
Valójában csak annyit tud
hatni erről a tanítványáról, 
hogy Mozart tartott tőle, az 
érsek nem helyeselné unoka
húga tanárválasztását. Itt 
jegyzem  meg, hogy m int ko
lozsvári, abban a tudatban 
nőttem föl, hogy losonci gróf 
Bánffy György gubernátor hit
vese, városunk híres barokk 
palotájának az úrnője, szüle
tett Josefa Palm is Mozart- 
tanítvány volt. Minden ide
vágó munka dicsekvően hi
vatkozik erre a megtisztelő 
erdélyi Mozart-kapcsolatra, a 
legújabb román zenetörténetek 
is, csak a Mozart-irodalom  
nem tud róla, holott kimerítő 
monografikus tanulmányt is 
ismerünk Mozart tanítványai
ról. Szem élyes csalódásaimról 
szólván megjegyzem még, hogy 
az erdélyi Reform átus egy
házi énekeskönyv  268., „Fönn 
a csillagok fe le tt . . . “ kezdetű, 
Mozart neve alatt közreadott 
és tisztelt énekének csak annyi 
a köze Mozarthoz, hogy gyer
mekkorában ő is zongorázta. 
Ez annyira nyilvánvaló, hogy 
m ég a tévedésből Mozartnak 
tulajdonított müvek teidomá- 
nyos jegyzékébe sem vették  
föl. „Alle Vögel sind schon 
da . . . “ szövegkezdetü erede
tije  a legáltalánosabban ismert 
ném et népdalok egyike. To
vábbá: koszorús költőnk, Cso
konai Vitéz Mihály híres 
Varázs/uooía-fordítása alig mi
nősíthető tákolmány. És érik

M o zartja"
még csalódások a bátrakat, 
akik Mozart, meséken és mon
dákon túli magyar igazságát 
keresik . . .

Mi hát a tény és a való 
Mozart és a magyarság kap
csolatait illetőleg?

Tény, hogy Mozart bécsi é- 
w \ ui (Í781—1791) a császár- 
város a magyar főnemesség 
fővárosa is volt. Amennyire 
természetes, hogy Mozart 
Kaunitzékkal, Lichnowskyék- 
kal, Lobkowitzékkal, Swiete- 
nékkel, Waldsteinékkal és a 
többi zenepártoló osztrák mág
náscsaláddal érintkezett, u- 
gyanolyan természetesen for
dul elő életrajzában az olyan 
magyar nevek sokasága, mint 
Apponyi, Bánffy, Batthyány, 
Beöthy, Erdődy, Esterházy, 
Nádasdy, Pálffy, Pászthory, 
Urményi, Zichy. E nevek v i
selői látogatták Mozart hang
versenyeit, meghívták esté
lyeikre zongorázni, alkalom- 
adtán bizonyára szót is váltot
tak vele; közelebbi személyes 
kapcsolata azokkal lehetett, 
akik maguk is szabadkőmű
vesek voltak, mint például 
galántai gróf Esterházy Fe
renc, akinek a halálára Mo
zart a Szabadkőm űves gyász
zenét komponálta. Kérdés 
persze, hogy ezek az érintke
zései mennyiben tekinthetők  
magyaroknak, hiszen ezek a 
családok jobbára németül be
széltek és leveleztek; magyar
ságtudatuk merőben más volt, 
mint amit ma értünk ezen, 
inkább politikai, mintsem  
nemzeti fogantatásé. Mindösz- 
sze egy alkalomról tudunk, 
amikor bizonyos főurak mint 
olyanok, mint magyarok lép
tek föl Mozart érdekében. K e
véssel halála előtt „a magyar 
nemesség egy része“ ezer fo
rint évjáradékot ajánlott föl 
neki bizonyos, csekély szá
mú mű megkomponálásáért. 
Ám ez a mozzanat is tragikus 
és bizonytalan, m ivel semmi 
más nem dokumentálja, csak 
az özvegy nyugdijkérelmének 
egy kitétele, mely szerint a 
fölajánlás híre napokkal ha
lála előtt érte Mozartot;’ igv : 
lehet, hogy föl sem fogta már. ;

A hatalmas Mozart-irodalom , 
tanúsága szerint Mozartról • 
életében egyetlen magyar föl- ' 
jegyzést vetettek papírra. Be* • 
csüljük érdeme szerint! Ka- ■ 
zinczy írta Bécsben, 1786 má_ ; 
jusában: „Storazzi, a szép é- í 
nekesné szememet, fülemet, ; 
lelkemet elbájolta. — Mozart ! 
az orchestert igazgató, for- J 
tepianoját vervén. De az oly  
annyira nem testi örömök 
felől, m elyet a muzsika ád, . 
nem szabad szólani. Hol az a j 
szó, m ely azt fesse?“ A föl- • 
jegyzés a Figaro május 1-i | 
ősbemutatójára vagy valam e- ! 
lyik következő előadására utal 
(május 3., 8., 24.), amelyen 
Nancy Storace énekelte Su- 
sannát és Mozart vezényelt a 
csembaló mellől. Jólesik tud
nunk, hogy a mi Kazinczynk 
bizonyítottan jelen volt.

Továbbá: méltán lehetünk  
rá büszkék, hogy a Mozart 
halálát hírül adó nekrológok 
sorában a második magyarul 
jelent meg, a Hadi és más 
Nevezetes Történetek 1791. 
december 9-i számában, két 
nappal a Wiener Zeitung — 
nem hosszabb, nem tartalma
sabb — nekrológja után. Ez 
is klasszikus szöveg. Több he
lyütt olvasható, ezért nem má
solom ide, csak idézek belő
le  (Major Ervin 1967-es ta
nulmánykötete alapján): „Tsu- 
dálták a’ leg főbb Mesterek 
is ezen Muzsikusnak igen

igen ritka tehetségeit. Mit ha
gyott ez a ’ gaedag tálentu- 
mu Ember maga után? örö
kös nevet: de azonban egy 
gyámoltalan özvegyet két ár
vákkal; és sok adósságot.“

Tény, hogy Mozartnak az 
em litett Pálffy grófnőn kí
vül egy Zichy grófné tanít
ványa is volt (szintúgy nem  
„a legkedvesebb“, de valósá
gos), sőt egy magyar polgár
ember is, Gáli Lajos, akivel 
kell még foglalkoznia a Mo- 
zart-kutatásnak, mivel több 
mint kétszáz Mozart-müből 
készített zongorakivonatot és 
ezeknek bizonyos vonatkozá
sokban forrás- vagy bár ta
núságértékük lehet.

A leglényegesebb vonatko
zásról, Mozart zenealkotásá
nak magyaros kapcsolatairól 
óvatosan kell vélem ényt 
nyilvánítanunk. Az á-dúr 
H egedűverseny  fináléjának  
moll epizódját mi kétségte
lenül magyar zenének hali
juk. Még a jellegzetes „ku- 
ruc“-kvártot is megtaláljuk 
benne — figyelm eztet Sárosi 
Bálint Cigányzene . . .  című 
könyvében. A  külföldi iroda
lomban ezt az epizódot hol 
egyszerűen csak cigányosnak, 
hol „alla Turca magyarkele- 
tie;s-cigányos“-nak, illetve  
osztrák, cseh, török és ma- 
gyár népzenei motívumok ösz- 
szecsengetésének, vagy éppen 
törökös-romános idézetnek 
stb. tartják. Szabolcsi Bence 
a rá jellem ző alapossággal 
és körültekintéssel foglalko
zott vele az 1956-os prágai 
Mozart-értekezleten. Kimu_ 
tatta, hogy ez a magyaros 
beütés a Nagyváradon szol
gált Michael Haydn és Dit
tersdorf közvetítésével is el
juthatott Mozarthoz. De nem  
annyira specifikusan magyar, 
mint amennyire általánosab
ban keleti, exotikus. Ha sza
bad a mester okfejtéséből 
meríthető bölcsességet egyet
len szóba tömörítenem, ez 
az: ne tekintsük a részletet 
kisajátitólag  magyarnak. A 
verbunkos — ezt ma már 
egyetlen komoly zenetörté
nész sem tagadja — sokak 
közös zenekincse, melynek  
gyökérzete messzire szerte
ágazó; megteremtésében a 
közép-keleteurópai magyarság 
döntő szerepet játszott ugyan, 
de a térség több más népes
sége is okkal és joggal ra
gaszkodik hozzá.

*

A magyar kultúrtörténet 
jellegzetes korszakát idézi 
Sebestyén Ede könyve, a- 
melynek bírálatával ez a 
cikk kezdődött. Voltak nem 
zedékek, amelyek kisajátitó
lag, a birtokolás jussán  ipar
kodtak a nemzet és az egye
temes nagyságok viszonyát 
rendezni. Dürer ugyebár ma
gyar volt — Ajtósinak h ív
ták, csak elnémetesedett —, 
Bach János Sebestyén is az 
volt, m ivel legtávolabbi is
mert fölmenője, Veit Bach 
valamikor Magyarországon 
élt. Nos, Mozartot a legot
rombább csúsztatások árán is 
usak ennyire lehetett m eg
magyarítani, magyarbaráttá, 
„a mi emberünk“-ké tenni.

Ma inkább az a lángel
mékhez fűződő viszonyunk 
mértéke, hogy mennyire tud
juk magunkat odaadni nekik. 
Ez már nem a birtoklás (né
metül: a Haben) kérdése, 
hanem a lété (a Seiné): 
amennyiben a Düreréi vagy 
a Bachéi vagyunk, annyival 
vagyunk mások, többek a- 
zoknál, akik a lángelméktől 
is, akárcsak a köznapi élet
helyzetektől, csak követelni 
akarnak és tudnak. Egyénileg 
is, közösségként is. Bízzunk 
benne, hogy a magyarság zö
me kilábolt már kisebbren
dűségi tudatát tükröző kul
turális bírvágyából. Nem „a 
magyarok Mozartja“ izgatja 
ma Mozart odaadó magyar
jait, hanem az, hogy minél 
inkább az övéi legyünk!

LÁSZLÓ FERENC

A m ese szerző je  a  tö r té n e t  m esé lő je?  
avagy
M iként válik valósággá a h ihe te tlen
(Bohumil Hrabal: őfelsége  

pincére voltam . Európa 
Könyvkiadó. Budapest, 1990)

„ ; . .  voltaképpen abban a 
kocsmában jöttem rá, hogy 
az élet lényege a halálról va
ló kérdezósködés, hogy m i
ként viselkedem  majd, ha 
ütött az órám, hogy valójá
ban a halál, de nem is, in
kább az önmagámtól való 
kérdezósködés nem _ más, 
mint a végtelenség és örök
kévalóság látószögéből fo ly
tatott beszéd, hogy a halál 
megoldása már a szépben és 
a szépről való gondolkodás
nak a kezdete, mert az 
amúgy is idő előtti eltávo
zással" véget érő utunk értel
metlensége felett érzett gyö
nyör, az önnön pusztulásunk
nak élménye és élvezete ke
serűséggel, tehát szépséggel 
tölti el az embert.“ (239. old.) 
— összegzi Ditie, a mesélő, 
a regény végén egy, tapaszta
latokkal bőven megáldott, 
alá- és fölészállással kísért, 
görbe és egyenes vonalakkal 
gazdagon tarkított életút bir
tokában. A színes forgataga 
élet változatos, sziporkázó 
színváltásai után útkaparó- 
nak, a névtelenségbe, ma
gányba vonulva vonja le a 
végkövetkzetetést egy isten  
háta mögötti, hegyi település 
kocsmájában, lelkes hallga
tóságának tartott „előadása“ 
után, hová csak. nagy ritkán, 
béréért meg bevásárolni szo
kott lejárni külvilágtól elzárt 
kunyhójából, állom áshelyé
ről, ahol állatai társaságá
ban az utat javítgatja, me
lyen már nem jár senki. Itt 
adódik alkalma, hogy ön
magával folytatott diskurálga- 
tásaiban, önmagának feltett 
kérdéseiben életének karban
tartását is elvégezze, számot 
vessen múltjával és jövőjé
vel, eltöprengjen élete és az 
élet értelmén, s hogy m eg
találja maga számára azt a 
nyugalmat, am ely szilárd a- 
lapot nyújthat öntörvényű 
világa megteremtéséhez. A  
regény vissza-visszatérő szó
lama:' „valósággá válik a hi
hetetlen“ (a főhős életében  
bekövetkező lényeges válto
zások kísérője) ekkor teljese
dik be végleg: a milliomossá 
avanzsált pikolófiú erdei 
munkássá „süllyed“, ami tu
lajdonképpen csak kvázi-alá- 
szállás, mert az átlaglétezés, 
a vegetáló lét birodalmából 
felemelkedik az „igazi érté
kek“ világába. „Gondolkodó
vá“ válik, s csak így mér
heti fel a dolgok és önmaga 
értékét, s így próbálhatja 
meg m egfejteni a létbeve- 
tettség titkát.

A ranglétra legalsó foká
ról dobbantó pincértanuló, 
akit szigorú és fura házisza
bállyal indít útjára legelső 
főpincére (semmit sem lát
hat és hallhat, de mindent 
látnia és hallania kell) ala
csony termete és társadalmi 
helyzete s az állandó meg
alázás kompenzálásaként ér
leli meg magában a minden 
mást mellőző önérvényesítési 
vágyat (hogy milliomos le 
gyen), amely aztán óriási e- 
nergiává duzzadva egyetlen  
célként lebeg hősünk szeme 
előtt. Az egyszeriben eme új
szerű, de riasztó világba 
pottyant pincérfiú — m ely-

-  ben kiválasztottak, törzsven
dégek, tábornokok, humbugo- 
sok tűnnek fel és körforgás- 
szérűén, portékáikat kínálva, 
úri gesztusaikkal, bogaraikkal 
együtt táncolnak le  a szín
ről — követendő és elriasztó 
magatartásformákkal találja 
szembe magát: egyrészt a 
milliomosok, szállodatulajdo-

* nosok fényűző életmódját, 
Walden úr gesztusát, aki 
százkoronásokkal tapétázza ki 
szobáját, kapja felkínálva  
számára, másrészt pedig en-

tit nek épp ellenkezőjét, a Ton- 
dáét, a jóságos, de megalá- 

■j. zott, kifigurázott költőét, aki 
éli maga is saját, kétszáz pél

dányban megjelent, eladha- 
- tatlan verseskönyvével rakja 

ki szobáját s a folyosót a 
: lépcsöházig. Ambícióba azon- 

i e bán felülkerekedik emberi ér
zésein — bár érzi, hogy e köl
tő „fölötte áll a városnak“ — 

, s a pénz varázsán kívül az
- Éden „chambre separéjában“ 

: megismert „bűnösen gyönyö
rű“ szerelem lesz életének

• másik mozgatórugója. E szen- 
. vedélyeknek hódoló kisem- 
?’ bért már a véletlen sodorja

a történelem fertőjébe, amely 
a regényben egyúttal a gro
teszk helyzetek elindítója is 

v. lesz: véletlenszerű a megis-
- merkedése a fasizmus egyre 

erősödő moraja idején a né-
. . met lánnyal (későbbi felesé

gével), aki miatt pincértársai 
és a város lakói megvetik, de 
akinek a közbenjárására a 
birodalmi haderő bevonulása 
után a németek szolgálatába 
kerül. Házassága csak sza
porítja a groteszk helyzetek  
sorát: az addig a szeretkezés 
művészetét, a szerelem köl
tészetét művelő Ditie, a női 
öleket, kebleket virággal kör- 
bedíszítő, játékos együttsét 
szerelmese tehetetlenül áll, 
mikor befogaJottan, idegen 
nép fiaként, tenyészállat mód
jára, erősítő injekciókkal fe l
töltve kell a germán vért 
megtermékenyítenie a nem 
zetiszocialista párt eszméinek 
a szellemében. Groteszk lesz 
a nemzetiszocialista közösülés 
gyümölcse, a nemesített új 
ember is, aki izmossá kifej
lett jobb karjával naphosz- 
szat kalapálja kilószám pad
lóba a szegeket.

Így válik sorra a hihetet
len valósággá Ditie életében. 
Eléri mindazt, amit pincér 
(kisember) elérhet: a legna
gyobb értéket, a szakmai tu
dás magas fokát, felszolgál 
az abesszin császárnak is, ami 
bár nem éri el tanitómeste-

Ü  KÖNYV_ _ _ _ _  I
rének, Skrivánek úrnak a 
teljesítm ényét (neki vendége 
volt az angol király), de 
mindenképpen fegyvertény
nek számít a „pincértársa
dalomban“, amiért kijár a 
csodálat, de a gyűlölet is; és, 
ami ugyancsak a szakmai 
biztonság és tökély csúcsa, 
kifejleszti magában azt a ké
pességet, hogy a vendég  
egy-egy mozdulatából, rezdü
léséből kiolvassa óhaját, le
mérje már távolról zsebének 
tartalmát és felismerje nem 
zetiségét. A kitörés azonban 
kisszerű világából lehetetlen, 
próbálkozásai ismételten ku
darcba fulladnak. Hiába vett 
német lányt feleségül, hiába 
vetette alá magát kísérleteik
nek, keserűen tapasztalnia 
kell, hogy itt is (a németek  
között) csak szolga, csak a 
feleségéért megtűrt „árja“. E 
német településen elindult 
eszmélkedése még csak tét
len elmélkedés: öniróniával, 
restelkedve látja magát, a- 
mint hímvesszőjével a kezé
ben pár csepp spermát kép
telen kicsiholni, hogy alkal
masságát megvizsgálják az 
árja vagina megtermékenyí
tésére, mialatt milliók pusz
tulnak el a háborúban. Ön
magának, kívülről, elemző 
módon történő szemlélete, 
....... rosszul vagyok a látot
taktól, különösen attól, hogy 
milliomossá v á lja k . . .“ csak 
múló hangulat, ami könnyű
szerrel szétfoszlik, s a hihe
tetlen ismételten valóvá vál
hat. összes erőfeszítéseinek 
csúcsaként felépíti csodálatos 
Kőtörő szállóját (a felesége 
után maradt bélyegeket érté
kesítve); a milliomosok közé 
emelkedik, de a nagy előké
születekkel várt szembesülés, 
a város előkelőségeinek a lá
togatása híressé vált szállo
dájában újfent megerősíti ke
serű tapasztalataiban: a töb
bi milliomos az újdonsült ve- 
télytársat csak felkapaszko
dottnak tekinti, nem fogadja 
be. A történelem fordulata, az 
államosítás, már csak a dön
tő lökést adja meg Ditienek: 
a milliomosokat gyűjtőtábor
ba szedik össze, ám vala
hogy — tán egykori barátja 
közbenjárására — őt innen is 
kifelejtik. Groteszk az a mód 
is, ahogy önként jelentkezik, 
erősködve, csekkönyvével bi
zonygatva milliomos voltát, 
hogy ő is ide bekerülhessen. 
A milliomosok „koncentráci
ós táborában“, a Szent János 
szemináriumban folyó élet 
burleszkhez volt hasonlatos, 
a korrupció, a fejetlenség a 
hamarosan megszülető kom
munista „paradicsom“ ígére
te. Hősünknek pedig a déli
bábos önámításnak, az illú
ziók szétpukka.násának a kez
dete. A Tábor feloszlatása, a 
méltóságteljes, rezignált pom
pával megszervezett „utolsó 
vacsora“ nagyszerű írói tab
lója, számára már az új élet 
előszava. Döntenie kell: a 
börtönt vagy az önkéntes er
dei munkát választja. A  régi 
pompa utolsó felsziporkázása 
már csak külsőség Ditienek, a 
felöltött frakk már csak jel
mez, a feltűzött abesszin rend
jel, a pincéri tudás jelképe.

már csak emlék: „ . . . lé le k 
ben már máshol já r ta m ...“. 
Az „alászállással“ egyszeriben 
a kisember szemével torznak 
és hamisnak látott és meg
élt groteszk világ eltűnik, he
lyét a regényben ezentúl a 
tragikum váltja fel. Ilyen 
tragikum lengi be a millio
mosok buzgó foglalatosságát, a 
régi, kolostori könyvek an- 
tikváriumi értékesítését, s 
Ditie utolsó látogatását a ki
ürített Kőtörő szállóban. Az 
itt látott pusztítás iszonyata, 
s az erdei munkahelye felé 
vezető útján * tapasztalt ba
rokk kastély istállóvá degra- 
dálása az értékek pusztulásá
ra figyelmeztetnek a nagy
gyűlések korának nyitánya
kor. Ditie kitörése végül is a 
választás: a számára távoli 
és torz világ helyett az ön
törvényű élet. A létértelme
zés, az értelmes élet és halál 
dimenzióiban gondolkodás e- 
redményeként változik meg 
nő-képe is, az Orion-Masner 
csokoládéslányában — aki új
ra felkelti benne a vágyat 
— ő, aki addig a nőt csak 
deréktól lefelé látta, felfede
zi a szépség, az értelem bu
gyigumitól felfelé eső részét.

Az útkaparóház, az utolsó 
stáció, a csendes, magányos 
számvetés állomása, mint 
ahogy az utat állandóan ja
vítgatja, melyet senki sem 
használ, úgy „tisztítja meg“ 
begyöpösödött múltját. Itt 
dönti el, hogy most már írás
ban is „kikérdezze magát“, s 
hogy megírja, kibélelje éle
tét — akárcsak a kunyhója 
belsejében felaggatott tükrö
ket — látó-ember módjára el
múlt idők emlékeivel. Az én
regény mesélője, a megélt ese
mények, érzelmek, emlékezés 
segítségével történő megje
lenítője (elmondója) itt válik 
eggyé az alkotás szerzőjével, 
s feltételezhetően magával az 
íróval. S hogy magának az 
írónak is elégtétel hősének 
..megérése“, erre bizonyíték 
Zdenéknek, Ditie egykori pin
cértársának regény végi „lá
togatása“, akit mindig csodált 
jóságáért és nagylelkű gesz
tusaiért, s aki nem más, mint 
Ditie jobb ik  énje. Jelenése 
nem számonkérés, dorgálás, 
hanem elégedett tudomásul
vétel. A látomás-Zdenék nyu
godtan távozhat. Győzött.

P. S. A regényhez csatolt 
írói epilógus megszokott fo
gás Hrabalnál, hasonlókat tű
zött a Véres történetek és le
gendák  darabjaihoz és a 
H arlekin m illióihoz, ám itt 
más, fontos szerepet szánt az 
utószónak. Az Őfelsége pin
cére voltam c. regény eseté
ben nemcsak az utószó sajá
tosan hrabali, hanem már 
maguk a regény fejezetei is. 
„Jól figyeljenek arra, amit 
most mondok“ — teremti meg 
a kontaktust beszélő és be
szédtárs között már az indí
tásban, s ez a felhívó, kona- 
tív mozzanat jelenik mag — 
kevés eltéréssel — a könyv 
fejezeteinek felütéseként és a 
lezárás gesztusaként: „Elég 
fesz mára? Akkor most ab
ba is hagyom“ — mintegy el
lenőrizve a mesélő és hallga
tóik) közötti közlő-receptív 
csatorna meglétét és igazolva 
a művészi tökéllyel megkom
ponált mesébe belefeledkező 
olvasó sejtelmét: az önma
gukban, külön novellákként 
is értelmezhető fejezetekből 
összeálló regénynek az em li
tett felütő és berekesztő moz
zanatokkal egymástól elhatá
rolt részei szervesen illesz
kednek a hrabali „sörtörténe
tek“ kategóriájába. A lánc
szerűen egymásra fűzött ese
ményekből felépített fejezetek 
kocsmai elüldögélést kitöltő, 
elmondásra alkalmas törté
netté téve mindig egy-egy 
akkora eseménysorozatot fog
lalnak magukba, melyet egy
szeri alkalommal elmondhat 
a beszélő egv-két korsó sör 
mellett. Végül pedig epiló
gust csatolva a regényhez, az 
író így akarta eltávolítani 
magát a mesélőtői, aki „maaa 
írta meg életét“, ezzel még 
összetettebbé téve a történe
tet, a hihetetlen többszöri 
valóvá válását. Ezek az írdi 
fogások, társulva a kompozí
ció egységével és a csodálatos 
precizitásé szerkezettel, a 
megkapó hrabali nyelvezettel 
és a fordulatokban sem szű
kölködő, szuggesztív hatású 
mesével, finom erotikával" 
megszentelve avatják a mii- 
vet „a modern középeurópai 
irodalom egyik kulcsm űvévé-.

FEKETE VINCE
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© A H étvilág  és a Szegedi Egyetem  irodalmi pályázatán 
2. díjat nyert Domokos Johanna (vers), biztató dicséretben 
részesült Molnár Vilm os (próza).

® Július 26—27—28-án, Ütő Gusztáv és Baász Imre szer
vezésében kerül sor a Szent Anna-tói A n n A R T  performan- 
ce-sarozatra. A képzőművészek egyik jelszava: „Ássuk meg 
az Etnát! Áss velem !“.

9  A  H étvilág  3-as száma Domokos Johanna verseit közli.
® A Jelenlét 7. számának tartalmából: Lukács Zoltán 

lllik -e  hát gyatra korokhoz a vers?; Susan Sontag A z  in terp 
retáció ellen; Visky András Első levél; Bíró Gábor O lva
sókönyv és helytan; Láng Zsolt Haza a magasból; Michel 
Tournier A  szép halál; Kovács András Ferenc Segélyhívás  
helyeH halandzsa; Bréda Ferenc Pro MetaphVsica; Tompa 
Gábor A  m egm en te tt múzsa; Bállá Zsófia Soul m y  m elan
choly baby; Domokos Johanna versei; Constantin Noica Fi
lozófiai napló; Borcsa János M ű és alkotó; Keszeg Vilmos 
A  kéziratos fü ze te k  költészete.

® Hosszú, súlyos betegség után, életének 91. évében el
hunyt Cserépfalvi Imre könyvkiadó.

© A K eresztény Szó  június 30-i számának elsőoldali cik
keit Köllő Károly (Rom ánia tagja is lesz a Bíborost K ollé
gium nak) és Ferenczi Sándor (H ithűségünk egyik próbakö
ve: a szekták) jegyzi. Cikket közöl többek között Schuller 
Mária (Négy kérdés fe lszen telés előtt), Jakab László (Halo1- 
taink); a lap Babits Mihály Isten  gyertyá ja  című költemé
nyét hozza.

•  Életének 78. esztendejében, június 3-án elhunyt Anna 
Margit festőművész, érdemes és kiváló művész. Hamvait 
Szentendrén, az A n n a  M argit — Á m os Im re M úzeum  kert
jében helyezték örök nyugalomra.

9  Hetvenöt éves korában elhunyt Marosán László M un
kácsy^ díjas és érdemes művész.

® Az Üzenet, az Erdélyi R eform átus Egyházkerület G yü
lekezeti Lapja  tartalmából: Karácsony Sándor bibliamagya. 
rázataiból; Buzogány Dezső Egy életm ű  Erdély szolgálatá
ban; Szász Béla Nyárádszeredai le lkészik ta tó  ünnepély.

© A Népszabadság  június 29-i száma Mészely József for
dításában közli Ana Blandiana K itáru lt madár, K étségbe
esés és A  tanúk  című költeményeit.

® Az újraindult Cimbora  5. számának első oldalán Feren. 
■czes István Jázm invirág  című verse olvasható. A tartalom
ból: Szabó Barna A  századik koncerten tú l;  Ferenczes Ist
ván Ind ián  a Hargitán; Kovács András Ferenc Kótya-lapó- 
lya; Móricz Zsigmond Árvácska; Fábián Imre A  hajnal 
aranykulcsa; Markó Béla Tücsöknóta  — a G yerm ektéka  cím 
alatt; Lázár Ervin L é  a házban; Áprily Lajos Halak; Lász-

lóffy Aladár M ájusi kertben; Csire Gabriella T izenkét oltár
kő; Kovács Nemere M áriaradna kegytem plom a; Ferenczes 
István V ersklin ika; Makkay József Kisgazda; Pomjánek 
Béla A  virágok óriása. Képregényt A  N ílus forrásvidékénél 
cím alatt olvashatunk.

A m aro Brom, azaz U tunk  címmel harminckét oldalas, 
kétheti cigány kulturális, közéleti magazin jelenik meg jú
liustól Magyarországon. A lap főszerkesztője Osztojkán 
Béla.

9  Hetvennyolc esztendős korában búcsúzott el a chica
gói filharmonikusoktól Solti György világhírű karmester, 
aki búcsúkoncertjén az O thellót vezényelte, Luciano Pava
rottival a főszerepben. Pavarotti életében először vállalko
zott erre a szerepre, mert féltette hangját a túlerőlíetéstől, 
de a mester iránt érzett hálája és tisztelete jeléül mos: elé
nekelte a nehéz szerepet.
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A Rom ániai M agyar Szó  június 29—30. számának 
költői: Horváth Imre, Szöcs Géza és Czegő Zoltán. A lap 
A  betyárok és a d iákok  cím alatt közöl Gellert Sándor ki
adatlan kézirataiból. Cikket jegyez egyebek m ellett Péter- 
szabó Ilona („M aradunk, hogy m egm arad junk“), Veress Jó
zsef (Hit-e az Ufológia); Az egyházi műkincsek sorsáról., 
cim alatt Kisgyörgy Réka beszélget Jakobovits Miklós kép
zőművész-restaurátorral.

® Nagyszabású emlékünnepségre került sor Kriza János 
szülőfalujában, Nagyajtán, 1991. július 7-én. A Kriza Já
nos Em lékbizottság és A lap ítvány  rendezésében szobrot lep
leztek le, ökumenikus istentiszteleten, tudományos üléssza
kén és ünnepi díszműsorral emlékeztek a falu szülöttére, 
születésének 180. évfordulója alkalmából.

M egyek fiammal
Kiss Jenő versének első szakaszát rejti a vízszintes 1., füg- 

gőleges 60., 25. és vízszintes 31. számú ser.

VÍZSZINTES: 1. A vers első sora (zárt betűk: E, L, H, 
K). 17. Ruha tartozéka. 18. Műszaki és természettudományok. 
19. Alom ból esanélő. 20. Szeszes ital, argóban. 21. Lyuk, né
piesen. 22. Angol tinta. 24. . . .  a napot: tétlenkedik. 25. ÁÁÁ. 
26. Magyar drámai szoprán énekesnő (Anna, 1885—1960). 28. 
Kezdetleges méhszállás. 30. GY-vel a végén: elhagyja a helyi
séget. 31. A vers negyedik sora (zárt betűk: O, A, R, Z). 34. 
Számnév. 35. Vallási tárgyú, ősi, költői történet. 37. Abba a 
másik irányba. 39. Nörényi egyed. 40. Hegyes eszköz. 41. Ehhez 
hasonló. 42. Tüzelő egyfajta betűi. 44. Élősködő növény. 45. 
Kortárs szovjet zongoraművész (Jakov Izrailevics). 47. Drót. 
49. Becézett szülő. 50. A ö . 51. Innivaló. 53. Fekete színezetet 
adó festékanyag. 55. Visszaad! 56. Kezdet és vég nélkül lep
ni! 57. Valam ely intézm ény gazdasági ügyeit intéző személy. 
60. Épület. 61. Előzmény. 63. Tápérték-mértékegyscg. 64. A tej 
miegalvadását segítő anyag. 65. Francia arany. 66. A héber! 
ábécé első betűje. 68. . . . ,  m úlik aa idő. 70. Varr. 71. Senjang 
k ín a i város régi neve. 73. Romulus és Remus anyja. 74. Né
hány főből álló katonai vagy rendőri egység. 76. Az asztácium  
vegyjele. 77. Szomorúság. 79. Magyar karmester (Frigyes, 
3888—1963). 81. Robbantásra, de nem lövésre alkalmas robba
nószer. 83. Aradi labdarúgócsapat. 87. Anders Leonard . . . :  svéd 
festő (1860—1920). 89. Fonetikus kétjegyű mássalhangzó. 90. Bo
rít 91. Állóvíz. 92. Kézjeggyel e llá t  94. Költői alkotás. 96. Ne
künk páratlan betűi. 97. Párbajozik. 98. Eltemet. 160. Fokozato
san idősebbé váló. 102. Szemmel érzékeié.

FííGGÖLHGES: 1. Mező egynemű hangzói. 2. Földre hull. 
3. Földistennő. 4. Itterbium vegyjele. 5. Kiváló magyar próza
író, szem élyneve kezdőbetűjével (1878—1933). 6. Sötét szín.
7. Szamárbeszéd. 8 . Arab név. 9. Nemrég. 10. Öpiumtartalmú 
növény. 11. AAA. 12. Asszonynév képző. 13. A budapesti Opé- 
raház építője (Miklós). 14. Sánc. 15. Levegőben sebesen moz
gat. 16. Állatot ügyességre tanít. 20. A vers harmadik sora (zárt 
betűk: R, Ni, V, D). 21. Füves terület. 23. Némely országban: 
a törvényhozás szerve. 26. Van hozzá bátorsága. 27. Kicsinyí- 
tőképzö. 28. Jó barát, pajtás főleg faluhelyen. 29. Szabadtéri 
fürdőhely. 31. Csendes séta! 32. Cselekvés apró részlete. 33. Az 
alaphangsor hatodik hangja. 36. Archívum. 38. Kettőzve: Heyor- 
dahl-mü címe. 42. Ökör. 43. A magyar szociáldemokraták egyik 
vezetője volt (Jenő, 1875—1928). 46. Nobel-díjas német szár
mazású angol orvos (Bemard). 47. Sebhely. 48. Padlófedésre 
használt anyag. 50. Akinek az egyik szülője nem él. 52. Fél- 
lábú. 54. Puttonyos szállítószalag. 56. Nőstény állat hasi szer
ve. 58. Mely személyek? 59. Zokogni kezd! 60. A vers második 
sora (zárt betűk: L, A, T, Y). 62. Az egyiptomi alkirály címe 
a török uralom idején. CS. Román arany. 67. Kolozsvár m el
letti községből való. 65. Horea és Closca társa. 72. Halk zörej. 
74. Állandóan. 75. Ipari nyersanyag. 78. A történés befejezése 
utón. 80. Hull a könnye. 81. Borpárlat, pálinka — angolul. 82. 
Pánt közepe! 84. Két szám, mennyiség viszonyát kifejező há
nyados. 85. Folyami kavics. 86. Latin, angol kötőszó. 88. Sze
gecs. 91. Két morze-jel. 93. R a u l.. .  Garcia: kubai államférfi. 
94. Időmérő. 95. Török tiszti rang. 97. Állam i jövedelem. 99. 
Háziállat. 100. A 34. alatti fele. 101. Enni kezd! 102. Paripa.

(Rámay Tibor)
A HELIKON 27. számában közölt, S z  ín h á z b a n  című 

rejtvény megfejtése: Nincs egy tűrhető szereplő, /  Unalmas, 
rossz mind ahány, /  Ha hiányzik páholyából /  Az az édes, bar
na lány. rm .

E z t  l á t t a
ELENA STEFOI SVÁJCBAN.
CONTRAPÜNCT 24. sz ., 1991. jűn. 14.):

' [ . . . ]  Svájc számomra politikai lecke volt. Már első nap fe l
jegyeztem néhány „jellemző“ adatot: I. Svájc nem  ENSZ-tag, 
mert „sekba kerül és semmi haszna“; 2. a közelmúlt „bombá
ja“ (a szocialista pártok robbantották), hogy nyilvánosságra ke. 
rült a Szövetségi Rendőrség titkos nyilvántartása a Kelet-Euró
pába utazó személyekről; 3. hat hónappal ezelőtt a kormány 
megszüntetett egy „titkos hadsereget“, mert kiderült, hogy tu
lajdonképpen egy kissé gyanús („un peu louche“) titkosszolgá
lat; 4. ahol probléma a vízellátás, törvénnyel szabályozni lehet 
még a viz használatát is. Elég hamar megértettem, hogyan le 
het az, hogy ebben a soknemzetiségű, soknyelvű országban nin
csenek etnikai alapon szervezett pártok, s azt is, hogy a kü
lönböző felekezetek „fanatizmusa“ kizárólag a jól végzett m un. 
kából fakadó büszkeség és minden jó katolikus tisztelete a mun
kaerkölcs iránt. Azt a megállapítást, hogy „a svájci politikai 
szellem nem szenvedheti a szélsőségeket“, a nemzeti jövedelem  
adataival hozom összefüggésbe, a reményteljes élettel, a köz
költségek ésszerű elosztásával. De attól már megáll a román 
kezében a ceruza, hogy sem szövetségi közoktatási, sem nem
zeti nevelésügyi minisztérium nincs. Semmi nem tűnt olyan fon
tosnak, mint az, hogy a 26 kanton politikai, gazdasági, kultu
rális sajátosságaihoz alkalmazkodó 26 iskolarendszer létezik. A 
politikai tolerancia az elemi osztályokban kezdődik, akkor, 
amikor a tanulók (függetlenül attól, hogy francia, ném et vagy 
olasz nyelven beszélnek) megértik, az első nyelv, a m it m eg kell 
tanulni, a szom széd nyelve. Elegendő belelapozni a fribourgi 
egyetem által kiadott kurzusokba — kivétel nélkül mind két
nyelvűtek — és megtudni, hogy ha az előadást francia nyelven  
tartották, akkor a szeminárium németül folyik (és fordítva), 
hogy rádöbbenjünk, csak civilizált emberek fogadják el, értik 
meg és tisztelik kölcsönösen egymást. Hány száz év alatt lehet 
megnevelni a románoknál jelentkező „iszonyatot“, am ivel el
utasítják a magyarok anyanyelvű egyetemét, és m egnevelni a 
magyarok „makacsságát“, hogy ne beszéljék szörnyű rosszul a 
román nyelvet, még ha elvégezték is az egyetemet Kolozs
váron.

A svájci polgár önerőből és a maga jószántából jutott arra 
a következtetésre, hogy a „személyi jogok egy részéről le kell 
mondani a csoport érdekében“, főleg, hogy az ország törvényei 
óvják és védik a pluralizm ust, tehát bármilyen kisebbség ön
azonosságát. (A hivatalos szövegeket három nyelven nyomtat
ják, de a szövetségi törvényszék irataiban és eljárásaiban min
dig a védő nyelvét választják.) A  Föderáció Intézetének kuta
tói, persze, nem bátorítják az idealizmusokat; elm életben a 
nyelvhasználat szabályozása egyszerű, a gyakorlatban rengeteg 
bonyodalom merül fel, főként, hogy a három hivatalos nyelv — 
a kommunikáció konkrét folyamatában — legkevesebb öt dia
lektussá alakul. Ami a politikai és föderációs elveket illeti, az 
a meggyőződés az alapjuk, hogy a társadalmi konfliktusok meg
oldása mindaddig lehetetlen, amíg „a kenyér, a hatalom és a 
pénz egy kézben van“. Az „üdvös“ decentralizáció szentségként 
tiszteli a hierarchia elvét (a szövetségi törvény a kantonális tör
vény fölött, a kantonális törvény a községi törvény fölött, nép
szavazás — helyi, vagy országos —, ahányszor szükséges) és a
helyi autonómiát. [___j Az a lehetőség, hogy három ember
hét pontból álló programmal politikai pártot alapíthat, nem tett 
minden harmadik svájcit pártelnökké: egész Svájcban csak 14 
párt van (ezek közül négy mindig részt vesz a kormányzásban), 
és a legfiatalabb párt (az autótulajdonosoké) 1985-ben alakult.

Szerencsére csak egy hetet töltöttem Fribourgban. Míg Ba- 
lázsfalván a katedrálist rendre „meghódítják“ hol az ortodoxok, 
hol a görög katolikusok, míg a Vatra Románeascá képviselői e 
„kulturális“ szervezet „militarizálását“ követelik, míg a Nyu
gat (persze csak didaktikusán!) elkülöníti Közép-Kelet-Európát 
a Balkáni Európától, mi értelme volna a „svájci m odell“ kap- 
rázatában élnem?!

H í R D E T É S !
Az ERDÉLYI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY i
szeptem berben nagyobb Részösszeggel k íván ja  
segíteni a rászoruld fiatalokat.
Azok az egyetem isták jelentkezhetnek, akik 
nehéz anyagi körülm ények között élnek és lé t-  i
fenntartásukhoz a szüleik egyáltalán nem, vagy ;
csak nagyon csekély m értékben tudnak hozzá
járu ln i. j
A segély szem élyenként 10 090 lej.
A pályázatokat, kérjük , levélben elküldeni a 
következő címre:

Kozma Mária (ügyvezető titkár)
4100 Miercurea Ciuc 
Str. Floriior nr. 56/4 
Jud. Harghita
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Főszerkesztő-helyettes: KIRÁLY LÁSZLÓ 
Felelős titkár: SIGMOND ISTYÁN

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

SZABÓ GYULA kultúrtörténet, hagyomány 
LASZLÓFFY ALADÁR világkultúra 
MOLNOS LAJOS szemle 
SZÖCS ISTVÁN társművószetek
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Legalább
ennyi!

KIRÁLY LÁSZLÓ

A MADÁR

Kibámul, kicsodálkozik a fából nagy pá
paszemes tekintettel ez a bölcsesség-jel
kép, m elyre — úgy tűnik — egyre na
gyobb szükségünk van ebben a felfordu
lásban.
Miközben nagy savas esők pusztítanak az 
erdőkben, m elyeknek fiatal fái sem bír
nak ellenállni a mérgező permetnek.
Nagy savas esők csapnak végig a lelke
ken nap m int nap, útra kelnek fiaink, 
barátaink, mert semmiben sem biztosak. 
Több embert vesztettünk másfél év alatt, 
mint az egész világháborúban.
Miközben itt a piros, hol a piros, kitartóan 
és állandóan.
A fában rejtező nagy madár akár az ál
landóság, a túlélés jelképe is lehetne. 
Holott csupán a halott fa más-életét je
lenti, azt, hogy újjá lehet születni más
ként.
Csakhogy ehhez igen nagy emberi szere- 
tetre van szükség, értő, szabadító tehet
ségre, bizalomra, türelemre.
No meg arra, hogy ne hagyjanak ben
nünket magunkra.
Legvégső soron úgyis arról van szó: kima- 
r:idunk-e Európából.
És melyikből?
Most fog kiderülni, hogy fölöslegesen őr
ködtünk évszázadokon keresztül egy gon
dolat, egy szándék, a hova-tartozás tuda
ta fölött?
Mi legyen ez a madár?
Maradjon bölcsességünkre emlékeztető ba
rát.
ő rség ü n k  jelképe mindörökre, még ha a- 
lacsonyan és egyre kilátástalanabbul 
csapkodva szállnak is el a múltba per
ceink, napjaink.
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BALOGH EDGÁR

Vásárhelytől Vásárhelyig
Két ízben is felvetődött 

napjainkban az 1937-es Vásár
helyi Találkozó  emléke. Az 
RMDSZ II. kongresszusán Tő
kés László üdvözlő beszédé- 
ban Tamási Áronnak ötven
négy esztendővel ezelőtt el
hangzott V ásárhelyi H itvallá
sá t idézte, mintegy élő hagyo
mányként újítva fel a máso
dik világháborút megelőző 
baljós idők ugyancsak Ma
rosvásárhelyt lezajlott ifjú
sági parlamentjének himnikus 
zárószavát. S szinte egyidöben 
jelent meg a Korunk idei 3. 
számában László Ferenc új
raértékelő írása, mely súlyo
san elmarasztalja a Vásárhe
ly i Találkozót, mint jobboldal 
és baloldal elvtelen al
kalmi együttesét. A két
féle megnyilatkozás ellent
mondása arra késztet, hogy 
mint ama találkozó egyik 
kezdeményezője és része
se kísérletet tegyek egyné
m ely fogalom történeti m eg

világítására s az igazság fel
derítésére, nehogy mai nehéz 
viszonyaink közt a kétféle 
megítélés ütközése a ma szín
re lépő nemzedék gondolko
dásában zavart, közéletünk 
amúgy is éles válsághelyzeté
ben meghasonlást teremtsen.

Messze kell visszanyúlnom  
emlékezetemben, hogy a Vá
sárhelyt Találkozó  létrejötté
nek hátterébe bevilágíthassak. 
Arra a népi—falukutató in
dulásra kell hivatkoznom, a- 
mely egyszerre forrott ki 
Csehszlovákiában és Romániá
ban az első világháborút kö
vető új magyar diákrajok je
lentkezésével a közéletben. Az 
a magyar középosztály, mely
ből sarjadtam, ugyancsak 
megsínylette az utódállamok- 
beli változásokat, s nem ta
lálva támasztékokra, egyetem
re került fiai és leányai a. 
Szabó Dezső szavával világ
talannak mondott falu törté
nelmi tartalékai és lehetősé

gei felé fordulva igyekezett 
magának életrevaló társadal
mi hátteret lérehozni. Nem 
véletlen, hogy Kolozsvárt az 
Erdélyi Fiatalok mozgalma a 
felvidéki sarlós és regösdiák 
megmozdulás ismertetésével 
kezdte az erdélyi magyar fő
iskolások társadalomba lépé
sének modellezését, s ehhez a 
párhuzamossághoz akkor is hü 
maradt, amikor a prágai és 
pozsonyi kibontakozás már 
közügyi alakot öltött, s Kos
suth, Jászi, Ady szellemében 
a dunavölgyi népek szövetke
zésének eszményét állította 
szembe mind a meddő nagy
magyar vágyálmokkal, mind a 
cseh, román, délszláv nem
zetállami beolvasztó türelmet
lenséggel. Ott Győry Dezső 
újarcú magyarok-hivása, itt 
akkor Makkai Sándor lelkiis
mereti önvzisgálata és a b é
kéltető transzilvanizmus ön
biztatása került előtérbe, harc
ban a maradi betokozódások-

kal. A készülő dolgok logi
kája volt, hogy Csehszlová
kiában megszületett a ma
gyar ifjúság minden irányza
tát összefogó demokratikus 
Tavaszi Parlament, majd ha
sonló szellemben összeállóit 
Magyarországon a Márciusi 
Front, s ezek hatására felve
tődhetett Erdélyben is a nem
zetiség egységében gondolkodó 
fiatal értelmiség összefogásá
nak óhaja.

Engem a csehszlovák ható
ságok 1935-ben utasítottak ki 
„irredenta és kommunista“ 
kettős váddal országukból, a- 
hol felnőttem, ekkor kerültem  
apám földjére, Erdélybe. A 
prágai nyitottság után itt be
szűkülésekbe ütköztem. A K o
runk  és az Erdélyi Helikon  
áldatlan harcban állott egy
mással, baloldal is, jobboldal 
is elszigetelődött, a középutat 
képviselő Erdélyi Fiatalok 
mozgalma megrekedt, s ami
kor Makkai Sándor reformá
tus püspököt felkerestem, ö 
egy „többé nem létező ma
gyar kultúrfölény“ pusztulásá
nak pesszimizmusával foga
dott. A Jancsó Elemér köré 
csoportosult realista írócso
port biztatására írtam meg 
körlevelemet, melyben a Cseh
szlovákiából hozott hévvel né
pi tömörülést sürgettem, hol

ellenkezést és bizalmatlansá
got, hol egyetértést aratva, a 
döntő azonban az volt, hogy 
a publicisztika fórumán Ka
csó Sándor is a megértést kí
vánta, s megnyerte Tamási Á- 
ront egy átfogó, minden ifjú
sági csoportosulást tömörítő 
tanácskozás összehívására. Így 
indult meg az ifjúság magá- 
ratalálásának sajtókampánya, 
mindnyájunk örömére, akik 
régóta vártunk a kedvező for
dulatra.

S itt ki kell őszintén térnem  
arra a többszörös bizalmat
lanságra is, amely egy időre 
környékezett. A ném et nacio
nalista elötörés Hitler uralom- 
rajutásával a békét és humá
numot — így a Sarló  ereden
dő dunavölgyi álmait is — 
egyre ijesztőbben fenyegette, 
s engem hasonló középosetály- 

beli diáktársaimmal együtt még 
Csehszlovákiában a politikai 
sürgés-forgás balra kénysze- 
rített Oda vonzott különben 
József Attila barátsága, Illyés 
Gyula példája és Fábry Zol
tán embersége is. Bár a kom
munista vezetők fenntartással 
fogadták neofita baloldalisá- 
gunkat, a sztálini m erev poli-

Folytatása a 9. oldalon

A gyengülő államhatalom  
válságba jutott, felmorzsoló
dott. A bizalmi válság pedig 
a rendszer legitimitását teszi 
kérdésessé. A totalitárius fe
kély olyan taktikákkal fertőz
te a társadalmat, melyeknek 
mérges gyümölcseit most ma
ga szüretelheti. Az utóbbi idő
ben egyre gyakrabban tuda
tosul bennem a félelem, hogy 
a legnagyobb rosszat a hata
lom még csak most készíti 
(vagy készítését kockáztatja) 
azzal, hogy tehetetlenségben, 
cinkosságban, gyávaságban és 
komplexusokban jelentkező 
kétértelmű magatartást tanú
sít a szélsőséges irányzatok
kal szemben. Ezek az irány
zatok oiv agresszíven, oly sze
mérmetlen csörtetéssel jelent
keztek a színen, hogy azt kér
dezem, vajon nem az 1930-as 
évekbeli Németország helyze
tében vagyunk? Végül is mi
ben különböznénk? Társadal
munk erkölcsileg lezüllött, és 
akárcsak az akkori német tár
sadalom, úgy érzi, becsapták. 
A nyomor és a munkanélkü
liség nyújtogatja karmait. 
Egvre nehezebben lehet elvi
selni a reménytelenséget A 
xenofóbia még a racionális 
gondolkozásainkat is megmér
gezi. A sovinizmus kábítószer
ré válik. Az antiszemitizmus 
ugyancsak. Mindnyájan fárad
tak, ingerültek, néha elkese
redettek vagyunk Mi lesz? — 
kérdezzük. Ezalatt a szélső 
balon és a szélső jobbon o- 
Iyan veszélyek vannak meg
érőben, amilyeneket — s ez 
egyre világosabb — nincs jo
gunk bagatellizálni. Mert egy
általán nem képzelődés a ve
szélyérzet, hogy vagy egyik, 
vagy másik, vagy mindkét, 
századunkat feldúló szeren
csétlenség — a fasizmus és a 
kommunizmus — valamilyen 
módon Európa e sarkában fel
támad, most már nem import
áruként . . .  Mit tesz a ha
talom e kétségbeejtő lehető
ség láttán? Teszi, amit rend
szerint tenni szokott. Védi a 
bársonyszékéit, ahelyett, hogy 
a hazát védené és a normális 
civilizáció elérésének esélyét. 
Büntető törvények hálóját szö
vi az őt el nem ismerők e l
len, de megteremti az anar
chiához vezető szélsőséges de
magógia minden feltételét. 
Mert fél. És a demokratikus 
ellenzéktől jobban, mint a fa
siszta és kommunista jelsza
vakat hangoztató, virágkorát 
élő alvilágtól. Hízeleg az ag
resszíveknek. hogy ne uszít
sa őket maga ellen, szemet 
huny a veszélyek fölött, és 
egvszer-egyszer félénk han
gon, mintegy mentegetőzve, 
vádol minden szélsőséges i- 
rányzatot. holott ezzel is csak 
vakmerőségre és arcátlanság
ra ösztönzi azokat.

Azt mondhatják, hogy a ha
salom fél. Azt meghiszem. 
Minden oka megvan a féle
lemre. Úgy látszik, a szélsősé
geseknek már nincs szükségük 
a Roman úr gyulafehérvári 
b iztaó  jelére. Boldogulnak 
maguk is. És nem lepődném 
meg. ha egy naoon Roman 
úrnak majd el kell viselnie,

OCTAVIAN PALER

Folytatása a 12. oldalon

H u b a i  M i k l ó s :  N a p i ó - n é  I kü  Ie m



Pontos próféta

Az első világháború végét egy teljes napfo
gyatkozás jelezte.
Ez adott alkalmat rá, hogy kiderüljön, hogy 
a tizennégy évvel azelőtt publikált relativitás- 
elm életnek igaza van. A nap tömege mellett 
a fénysugarak csakugyan látnivalóan elhajol
tak.

A túlélők kijöttek a lövészárkokból, és a kí
sérteties világításban kalapot emeltek Einstein 
előtt.

Elkezdődött egy új korszak.
A T im es  főszerkesztője cikket kért a tudós

tól, akinek nevét szárnyra kapta a hír. Fog
lalja össze, mi is a relativitás, ö t  gépelt o l
dal lehet, egy sorral se több — mondták.

Megcsinálta. Blikkfangos címmel: HOGY 
LÁTOM ÉN A VILÁGOT? Még maradt is a 
végén pár sornyi hely az ötödik flekken. Itt 
Einstein kivágta a rezet. Hadd lássa a Tim es  
olvasója, hogy zsurnalisztának sem akárki ő. 
„A nyájas olvasók m ulattalására“ — írja — 
most saját magán fogja illusztrálni a relati
vitást. Tessék figyelni!

megérkezni? Épp ebbe az országba, épp 
m o st, . . “

Petőfi verse szól közben bennem, korai ol
vasmányaimból ragadt belém (verselgető anyai 
nagyapámnak, Endrődy Gézának könyve leg
első oldalán ez volt a mottó):

Ó, szent a szalmakunyhók küszöbe!
Mert itt születnek a nagyok, Isten
A  megváltókat ide küldi be.

(Üjraolvasom Petőfit ezért a három sorért, 
de nem találok rá. Elnézést tehát, ha pontat
lanul idéztem.)

Tartós romolhatatlanság

Az élet egyik bravúrja a sok között, hogy tes
tünkben, ebben a bonyolult összmüködésü 
fehérjetömegben (lásd az ODA idevágó sza
kaszát) egészen az utolsó utáni pillanatáig 
nem engedi lábra kapni az enyészetet. Holott 
a test — ez a megbízhatatlan kapituláns —

HUBAY MIKLÓS

Na p l ó  —n é l k ü l e m
„M ost N ém etországban én  német tudós va 

gyok, és A ngliában azt m ond ják rám: svájci 
zsidó. De ha ellenség leszek, m ajd  N ém etor
szágban jog ják rám  azt m ondani: svájci zsi
dó, és A ngliában: a német tudós.“

Nem soká kellett várni egy következő nap- 
fogyatkozásra, hogy Einsteinnek ez az oly tu
dománytalannak látszó előrejelzése szintén be
igazolódjék.

Nil (dis)humanum a me alienum puto

mintha egyébre se vágynék, mint hogy szétes
sék romló-bomló darabokra.

Mégis, hús a mélyhűtőben nem marad oly  
sokáig friss és (nagyjából) szagtalan, mint 
harminchat fokon — „egy hosszú életen át“.

A székely találós kérdés (lásd Krizánál) épp 
e konzerválás megszűnésével induló gyors le 
bomlási folyamat felől közelíti meg és mon
datja ki velünk — megfejtésként — a nehezen 
kimondhatót.

,.Ó kas por este? Mi a?“
( ®I?lBtt Jaqtua Sojq)

Mikor fogom megérteni — elfogadni! —, hogy 
nemcsak az öröm, a bánat, a szeretet lehet 
emberi, nem csak a hősiesség, az önfeláldozás, 
tehát nem  csupán az, ami a közre (és szá
momra is) hasznos, hanem, hogy mélységesen 
emberi az irigység, a bujaság, a féltékenység, 
sőt a gúnyos nevetés is, a hideg szadizmus, a 
lezárt leveleim  láttán ébredő mohó kíváncsi
ság, a hetedízigleni bosszú következetes végig- 
vitele a rovásomra, és hogy emberi — sőt 
krisztusi — erény a képmutatás is (ha gyakor
latban nem bír jó keresztény lenni, legalább 
elveiben legyen az), hogy emberi mind a hét 
főbűn; sőt a nyolcadik is: az oly ellenállha
tatlan, spontán káröröm . . .

Hogy égi szikra az, ami a szemekben fel
csillan bukásomon.

Emberségünk csúcsa a Kálvária, ahol nem 
teszünk különbséget a három keresztre feszí
tett között.

Kafkától Shakespeare-ig

„A hangu la t ka jka i“ — írta naplójában jú
nius 7-én Tőkés László. („Családommal eg y ü k  
hónapok óta őrlődünk az egym ást követő fe 
gyelm i és adm in isztra tív  in tézkedések, bizott
sági kiszállások, látogatások, te lefonálások és 
behivatások, rendkívü li gyűlések és küldöttség
járások, a fenyegető  csend és a lehetséges to 
vábbi törvénytelenségek feszültségében.“)

Alig hat és fél hónappal később, a romá
niai forradalom képeinek az igézetében már 
azt írhatjuk a naplónkba — miközben Tőkés 
László két békés bibliamagyarázata között a 
tegnapi Scinteia  alól ránk kacsint Ceau?escuné: 

— A finálé shakespeare-i.

Halálfia? Életfia?

A magyar nyelv sokáig nem jelezte, hogy vol
na alternatívája a halálfiára. A HALOTTI BE- 
SZÉD-től * Babits-regényig egyre csak azt 
hajtogatta, amit József Attila is olyan jehovai 
zord ítélettel mondott ki az emberiség fejére: 
„megérdemled, hogy atyád a halál“.

Í -K O M P
Adynak sikerült egy mondatban felfedezni

egy másik fúzió esélyét: ha van halálfia, ak
kor lehetséges az életfia  is.

Ady akkor jut el erre a felismerésre, amikor 
leszámolni készül az örökletes kisszerű indu
latokkal, amelyek oly meghatározók a magyar 
közéletben. „Legyek ké t ország, Élet s Halál 
fia.“

Micsoda új perspektívát nyit. Lehet, hogy 
csak akarni kell? S akkor ontológiailag is iga
zolható lesz? Ki tudja, hogy a magyar nyelv  
mióta hordozza méhében ezt a másik esélyün
ket is. Talán még a nagy magyar civódás előt
ti időkből. A Koppány előtti időkből.

— Életfia vagy, ha mozdulsz!

Geológia

*

Sztálin, Berija, Gerő, Ceau?escu stb. tulajdon
képpen az irodalomkritikusok áldozatai. Dik
tátorokra o ly  jellem ző naivitásukban elhitték  
a m arxista esztétika teoretikusainak, hogy 
Kafka nem realista. Nem kell komolyan venni.

H olott. . .

Voie royale,
avagy a baljós piros szőnyegek

A győztes trójai háború végeztével Agamem
non hazaérkezik Argoszba. Kocsijából a palo
táig bíborszőnyeget terítenek a lába elé. Aga
memnon túlzottnak tartja ezt a pompát. A 
lábát se meri rátenni. De végül is ezen a pi
ros szőnyegen megy be a palotába, ahol a gyil
kosok várják. Szép, drámai, mély értelmű 
jelenet ez Aiszkhülosz ORESZTEIÁ-jában.

Masaryk elnök 1930-ban szükségét érzi, hogy 
meglátogasson országában magyar városokat.

Világválság, Hitler tör előre, mozgolódnak a 
szlovák szeparatisták. Dobossy László kitűnő 
krónikában örökítette meg Masaryk körútját 
Elnöki látogatás a jó palócoknál. Az ellenzék  
szóvá teszi a parádé költségeit. Ez demagógia, 
válaszol a Losonci Hírlap: a kiadások csak a 
legszükségesebbre korlátozódtak: ....... mind
össze egy kókuszszőnyeget vásároltunk“.

Persze, pirosat

Művészi szempontok

S. negyedszázada drámát írt a brcszti békéről. 
Név szerint szerepeltette benne Buharint és 
Trockijt. Nem volt hajlandó — a cenzúra ké
résére — anonimmé tenni őket olyanformán, 
hogy a címlapra csak azt írják ki: I. Népbiz
tos, II. Népbiztos. Ezért aztán nem is adták 
elő darabját.

Most éppen ezért előadják.

Sursum corda!

Az írói pályakezdés fokozódó nehézségeiről 
ír Csapiár Vilmos a Magyar Napló  ban. Meg
rendültén, megrendítően. A divatos causerie 
hangvételtől jólesően eltérő a stílusa. Teli tü
dővel szívom az emelkedettebb gondolatok le
vegőjét.

„Mi lesz a sorsa a kozm oszból jö tt ü zenet
nek, am ely  épp egy a lbérleti szobába akar

1906-tól, az Új VERSEK-től, nyolc éven át 
minden áldott évben egy kötet. Megannyi 
újabb hegylánc és bérckoszorú („sümpölygő al
jak  fölött"). A cimadó versek Mont Blanc-csú- 
csai mindegyikből messzire kiragyognak. A 
magyar kultúra tájékozódási pontjai már ezek 
a versek mindörökre: VÉR ÉS ARANY. AZ 
ILLÉS SZEKERÉN. SZERETNÉM, HA SZE
RETNÉNEK . . . S e  sorban az utolsó: KI LÁ
TOTT ENGEM?

A 14-es háború kitörésével, mint annyi min
den más, elterped a hegyképző erő. Hogy ő 
újrarajzolja Magyarország domborzati ke
p é t? .. .  (Másutt kezdték el rajzolni azt.)

Négy évig csak a versek diaszpórája.
Elszórt katonasírok a letarolt, karsztos hegy

oldalakon az Isonzó fölött.

Moment musical

Ady vette észre, hogy Móricz Zsigmondj mu
zsikaszó. „Rózsafa vonóként nagyzöngésű húr
hoz . ..“ — intonálta a levélfélét.

S a másik, Móricznak dedikált verse is a 
cigányzenevarázsban fürdeti barátját. Akár 
végig is énekelhető a vers. Az utolsó szakasz
ban megadja Ady az ad notam ot is:

L em ent a nap a maga járásán,
Sárgarigó szól a Tisza partján  . . .

Ebben megint ott a fentebb em lített vonó. 
A  CIGÁNY VONÓJÁVAL — ez a vers címe.

Vajon a Bemer tér melyik kávéházának te
raszán húzta neki valam elyik Bura egyszer 
ezt a dalt?

Ady nem tréfál

Ady Társaság. A televízióban ismertetik esz
méiket az alapítók. Egykük rosszallja, hogy 
az Ady-verseknek nincs humora. Olyasmit 
mond, hogy a modern ember már nincs meg
vicc n é lk ü l. . .

Egy másik alapító tag megvédi Adyt: a ver_ 
seiben — m ily sajnálatos — csakugyan nincs 
humor, de az újságcikkeiben bőven található 
irónia. Ezt elfogadják enyhítő körülménynek. 

Adyt felm enti az Ady Társaság.

Mint az álom

„Hazug a r ím “ — mondja Kosztolányi, amikor 
észreveszi, hogy az én és a vén  mily tökéle

tesen rímel egymásra. Babonásan tiltakozik el
lene: „Nem leszek soha vén“, mondja, mint 
a király, aki oroszlánok közé veti az álomfej- 
tőt, nehogy beteljesedjék, am it kimond a fe
jére.
I -  >

G radus ad  P am assum
I r *•
Az iskola könyvtára a bontakozó költő éhét a 
modern irodalomra nem elégítette ki. Képes 
Géza Sárospatakon, egy zsidó ügyvédnél, Bi- 
nét Menyhértnél találja meg, amire a foga 
vásott.

Versben emlékezik meg erről a mentoráról:

Hozzá mentem, könyveket adott, 
tiltottakat s a „Nyugat“- o t . . .

Az én Binétemet Váradon Turnowsky Sán
dornak hívták. A  Huszadik Századot hordhat
tam haza tőle, meg a pozsonyi Prager Verlag 
magyar könyveit, Capekot, Silonét.

Az a gyanúm, hogy majd minden vidékről 
jött magyar író életében fellelhető ugyanez a 
zsidó ügyvéd vagy orvos; könyvtárában Bau
delaire, Strindberg, Ady, Jászi Oszkár, Gus
tave Le Bon és Alexander Bernét.

Feltehető, hogy 44-ig minden vidéki magyar 
városban volt a huszadik századi progresszió
nak egy-két ilyen kis magánkönyvtára. Ha 
nyiladozik a szelleme a helyi gimnázium va
lam elyik tanulójának, legyen hová mennie.

Ne legyen belőle a Hortobágy poétája.

Divináció

„Rém lik, m in tha  . . . “ 
, (Arany János)

Tegnap este Domokoséknál. Weöresről beszél
getünk. Mátyás elmondja, hogy déltájban a 
Lukács fürdő felé járva be akart menni Weö
res Sándorhoz a Reumakórházba. De aztán úgy 
vélte, hogy ebédidőben a portás úgyse enged
né be, pláne, ha a betegszoba számát se 
tudja megmondani. Habozott, mit csináljon. 
Nem akarta kitenni magát elutasításnak. Így 
hát továbbm ent. . .

Másnap Károlyi Amy azt telefonálja neki, 
hogy hallja, tegnap délben bent járt a kórház
ban, meglátogatta Sándort, akinek az eset» 
rosszul, hogy vendége épp hogy feltűnt az 
ajtóban, s már ment is el. — „Elsuhant.“

Nevetünk az eseten, mert a rációnk csak 
nevetéssel t*d átsegíteni minket az ilyen ok
kultgyanús jelenségeken. Porszem ez, az ész 
szemét zavarná. — Véletlen! — kiáltjuk szinte 
egyszerre, mintegy gyors védekező reflexszel.

Véletlen? Hatvan éven át mondogatjuk Weö
resről, hogy sámán, és amikor valóban tanú
jelét adja, egy csöppnyi hiperérzékenységnek 
egy voltaképp elég szimplának látszó gondo
latátvitelre, inkább feltételezzük róla, hogy 
delirál — s hogy merő véletlenségből épp azt 
delirálja, aki a kórházkapu előtt az ő meglá
togatását fontolgatja, mintsem elhiggyük, hogy 
„divinál“, hogy elfoghatja őt a kórházi ágyon 
is az ih le t . . .

Tíz körömmel védjük mindennapi életünket 
a csodáktól.

1988. novem ber 19.

A költő hangja

Ma reggel a decemberi K ortársat olvasom. 
Még becsesebbé teszi, hogy ilyen váratlan ko
rán érkezett, tíz nappal hamarább. így  dupla 
az öröm? Csakugyan: bis dat qui cito dat. 
Mintha a gyors kezű ajándékozó a gyors lábú 
elmúlással állna versenyben. S néha győzne. 
Mint most.

Illyés posztumusz naplója benne. Gazdag, 
mint mindig. Az április 3-j keltezésnél (me
lyik évből lehet?) odaadóbban olvasom, elkép
zelem, hogy inkább szól hozzám, mint a töb
bi. Az egyik születésnapomon írta ezeket.

Kedves Petőfi-sorát idézi: „Ha nem  szület
tem  volna is m agyarnak“ — s a megengedő 
is szócskának ilyetén alkalmazását.

Szombat reggel — ez nálunk már vasárnap 
első napjának számít — biztosan akad jó ze
ne a rádióban. Hadd tetézzem vele az olvasás 
örömét. Kinyitom. S meg se lepődöm, hogy 
Illyés hangját hallom: a bonyhádi evangélikus 
gimnáziumról beszél. A tót gyerekekről, aki
ket az első világháború idején se jutott eszé
be senkinek kizárni a longamétából, és Petőfi 
Sándorról, s már mondja is a Petőfi-verset, 
épp azt, amelyiket most olvasok a Kortársban, 
más összefüggésben, de ugyanazt: „Ha nem  
születtem  volna is m agyarnak, /  E néphez áll- 
n é k . . . “

Bámulatos expresszivitással mondja. Rám pi
rít, ahogy mondja. Én csak szemmel olvastam  
a naplóba szőtt Petőfi-sort. Pedig így kell 
ezt. íg,y, csakugyan így, hogy ebben a versben 
már benne legyen Segesvár. Ügy mondja a 
verset Illyés, ahogy ott a bonyhádi gimná
ziumban egykor kiszakadt a torkán, egy élet
re meghatározva az elhagyotthoz, a legelha- 
gyatottabbhoz fűző csak azért is indulatainak a 
hevét, dacát.

Egy gimnazista hitével mondja. Nyolcvanegy 
évesen is így mondja.

Eszembe se jut csodálkozni a véletlenek  
hatványán, hogy épp azt hallom, és hogy épp
a ttó l. . .

Éppoly természetes ez, mintha csak Petőfi 
hangját hallanám most a rádióból.

A hét évszázad vége

„Mondja marha, m ért oly bús? 
O ltsóbb a ponty, m in t a hús.“ 

(Idio tisztikus reklám szöveg a 30-as évekből)

Akármelyik pillanatban megtörténhetik, hogy 
egy pénzügyminiszteri rendelettel a magyar 
költészetet bedarálják hamburgernek, abból a 
aemzetgazdasági meggondolásból kiindulva, 
hogy olcsóbb az író, mint a hús.

A hallgatás tornyának árnyékában

Rettenetes erejű nukleáris robbanószerkezetek
kel élünk együtt a földön. Tudunk róluk. Bár 
nemigen gondolunk velük.

Kozmikus léptekkel mérhető költői életmű
vekkel élünk együtt Magyarországon. Sikerül 
ezeket is nagyjából kiszorítani a tudatunkból.
i- ■ *. ■

■BÉBE

BUDA FERENC 

R E N D

Hazánk zúzo tt szivén a vér  
hülő patakban omlik, alvad. 
Rötcsillagos, komor, kövér 
tankok terem tenek nyugalm at.

Törik a csend, szilánkja pattan, 
füstö lve  száll a pillanatban.

H úsunk emésztő gyilkos hordák 
m inden erőnket megrabolták.

K ezünkben  fegyver, s jórem ény  
csak halottaink hiilt szemén.

M inket meggyaláztak, megöltek, 
hernyótalpak halomra törtek, 
tö ltö tt ágyúcsövekkel vártak, 
tízszeres vasgyűrűbe zártak, 
bombáztak, lőttek, aprítottak, 
fegyvert letenni szólítottak  
hazug szavakkal, fenyegetve, 
hivatkozván békére, rendre,

de nekünk
nem  kell sem m i rend, 

ha tű z  s terror teremti meg, 
m inékünk néni kell jóbarátság, 
ha ágyúszóval magyarázzák,

m inket nem  győz meg érv, sem eszme 
bombázva és szuronyt szegezve!

A  véres, m egfeszített Béke  
lenéz a fegyverek csövére.

Hazánk zúzo tt szivén a vér  
görcsös, sajgó csomókba alvad. 
Rötcsillagos, komor, kövér 
tankok terem tenek nyugalmat.

Jakobovics Miklós: Kacskaringók

RÁBA GYÖRGY

H A T S Ó  A B L A K

Esőpöttyös üvegre sirályok 
éhenkórász csatangolok írnak 
nyirkos föld mennyországába vágyók  
pörgő lombok rendelkező úrnak

V etem edett patlogzó keretben  
ez a kép a lét alamizsnája 
kirekeszti ami lehetetlen  
óriás konc egy halandó szájba

vagy jólelkű  gazdag ajándéka 
hangyájának egy abrosznyi síkon  
hadd jusson egy morzsa rem énység a 
holnapomra háhotáznom sírnom
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