
Amikor hírül hozták, hogy a Dobrin egyik 
szélfújta magaslatán megtalálták Puiu Borcan 
ezredest, kiporoltam a vattakabátomat, sáros 
gumicsizmám leáztattam a patakban, maid föl
kerestem a törpe Gábriel Dunkát, hogy stuc- 
colja meg egy kicsit a hajamat. Puiu Borcan 
ezredes Sinistra határövezet erdöbiztosa volt, 
illett, hogy mint a gyümöícsbegyűjtő központ 
diszpécsere, ápolt külsővel jelenjek meg a te_ 
metésen. De hamarosan kiderült, kár volt si
etni, az ünnepségből nem lesz semmi: Izolda 
Mavrodin ezredes, a hegyivadászok frissen 
kinevezett új parancsnoka jó előre minden 
gyülekezést betiltott. Még csak útban volt 
Dobrudzsából új állomáshelye, az északi hegy
vidék körzete felé, telexen, mindenféle faxo
kon máris megüzente, Puiu Borcan ezredes a 
hegytetőn marad, hozzá ne merjen nyúlni 
senki. Még akkor se, ha netán — és ezt már 
én teszem hozzá — kezdi körüludvarolni né
hány borz vagy róka.

Puiu Borcan ezredest a dobrini hegyivadá
szoknál egy nö követte, attól a naptól m eg
változott az életem. Érkezésére virradólag már 
rosszul telt az éjszaka, úgy rémlett, az alagút 
túlsó végében Tomoioaga bakter klarinétozik, 
máskor mintha vadludak vonultak volna a 
völgy fö lö tt Az alagút közelében, a gyümölcs- 
begyüjtö regi középületében laktam, amely kí
vül a falun egymaga állt a réten, nyirkos fa
lai közé éjszaka Valea Sinistra minden zaja 
behatolt, s a zugokból csak reggel, a sötétség
gel egyszerre távozott.

És nincs nyugtalanítóbb hang a felhők kö
zött vonuló vadludakiénál. Vagy mondjuk, 
mint amikor a klarinét hangja az alagúton 
végigvijjog. Az éjszaka közepén, amikor az ár
nyékszék felé menet átballagtam az udvaron, 
túl a falu sok fekete háztetője fölött sárgásán 
derengett a köd, a laktanya valamennyi lám
pája égett, az őrtornyok fényei mint hatalmas 
vattacukrok lebegtek a nyirkos sötétség mé
lyén. A katonák éberen várakoztak, szó nem 
volt furulyázó bakterröl, vonuló vadludakról, 
csak a hegyivadászok sikálták nedves újság
papírral az ablakokat. Az éjszakában a vára
kozás, az izgalom hangjai kígyóztak.

Izolda Mavrodin — akiről bevonulása per
ceiben kiderült, beceneve: Coca — kora reggel, 
vöröskeresztes katonai terepiárón érkezett. 
Sapkája ellenzőjét, a szélvédőt, a sárhányó- 
kat fehér foltokban lepedék borította, a ko
csi nyomában Colonel Dobrin utcáin kesernyés 
orvosságszag kavargott. Vagy még inkább 
olyanszerü illat, mint az eltaposott bogaraké: 
olykor fölcsapott, aztán mint az esővíz, meg
gyűlt az útmenti árkokban, az udvarokon, ő sz  
vége volt, ez is maradt örökre annak az ősz
nek a szaga.

Coca Mavrodin még aznap, csak úgy pofára 
kiválogatott maga m ellé tizenöt-húsz falusit — 
véletlenségböl mind hosszú nyakú, golyóiéin, 
gombszemű, színtelen fiatalt —. daró"aikat el
dobatta, valamennyien szürke öltönyt, fekete, 
hegves orrú félcipőt, ezüstösen villanó nyak
kendőt kaptak. A hasonlatosságra a falubeliek 
fölfigyeltek, az átvedlett szomszédokat mind
járt elnevezték szürke gúnároknak. Azok ha 
elindultak, csak úgy kopogott a sok bőrtalpú 
cipő a vízmosta köveken.

Mint jövevény nem tartozhattam közébük, 
de azért úgy gondoltam, nem árt, ha kiporolt 
pufajkámmal, rövidre stuccolt frizurámmal 
amolyan bemutatkozó látogatáson mielőbb 
tiszteletem et teszem az ezredes asszonynál, e l
végre magam is tisztviselőféle, az erdei gyü- 
mölcsbegyűjtő diszpécsere vagyok. Kiderült, 
elkéstem; miközben azon töprengtem, milyen 
ürüggyel kérjek a hivataltól kihallgatást, ö 
már javában kerestetett.

Azon az őszön korosodó ember létemre ép 
pen Aránka Westinnek csaptam vadul, nem is 
minden eredmény nélkül, a szelet. Ö a lak
tanya számára varrt, s ha szállítmányozás után 
néha őrizetlenül magára maradt, bevettem ma
gam hozzá. Nála találtak rám egy délelőtt, 
nagy nvalakodás közben, a dobrini szürke gú_ 
nárok. Már vittek is magukkal.

Coca Mavrodin ezredes tudatni akarta ve
lem, a gyümölcsbegyüjtő megszűnik, azzal 
együtt az én diszpécserségem is; mivel nem  
a vidéken születtem, hamarosan a körzetből 
is távoznom kellene.

„Az eprészés, gombászkodás véget ért — 
mondta halk, fakó hangon —, eddig sem volt 
nagy szükség rá. És ami a legnagyobb baj — 
tette hozzá —, nincsenek meg az iratai. Itt 
nem maradhat.“

És hogy mutassa, nem a levegőbe beszél, 
fiókjából irattartót vett elő, összefogdosott 
szürke dossziét, nagy ákom-bákom betűkkel 
volt ráírva: BODOR, a nevem. Kinyitotta, m u. 
tatta, mintha nem is léteznék, a belseje tel
jesen üres.

Megcsörögtette a kis bádoglapocskát a nya
kamon. és mutattam, azért mégiscsak, ha kell, 
van mivel igazoljam magam. Dobrinban, aki 
az erdőn dolgozott, nyakán bádoglapocskát vi_ 
sei:, rajta az ember személyi adatai, a neve.

„Egyszer majd az is kelleni fog — mondta. 
— De nem addig, amíg él.“

Alacsony, görbe, fakó nő volt Coca Mavro
din, köpenye szárnyai közé süppedve gub
basztott, mint egy matt éjjeli lepke. Szeme 
mintha bőrből lett volna, nem pislogott, csak 
ült rámszegzett fekete orrlyukakkal, fényte
len nemezes hajából, a fülében hordott sárga 
vattákból bogárszag párállott.

„Ha lehetne, maradnék — próbálkoztam —, 
bármit elvállalnék, talán megbeszélhetnénk 
még a dolgot.“

„Nincs mit, elöbb-utóbb bajba keveredne, 
hiszen még neve sincsen. Menjen idejében, 
amíg elengedem.“

Világos beszéd volt, értettem; megmarkol
tam a sapkám, és elindultam az ajtó felé. Üt_ 
közben korholtam magam, biziqs í>ok mindent 
mulasztottam, ezalatt Coca Mavrodin hangja 
utolért:

„Azért az úriemberségére számítok. Van itt 
egy hágó, Prislop a neve, szeretném, ha oda-

tárövezetből. Csak köptem nagyokat mérgem
ben.

„És mondja, Bodor, fogalma sincs, hova let
tek a papírjai?“

„De igen — feleltem  rosszkedvűen —, azt 
hiszem, az elvtárs zsebében maradtak.“

„Az övében.“ Hanyagul előre mutattam, ahol 
a lecsüngő felhöfoszlányok között a Dobrin 
hójárta meredélyei csillogtak. Amerre nagy 
lapos zöld kövek között Puiu Borcan ezredes 
pihent.

„Az pech. Most már eszébe ne jusson a zse
bében kotorászni. Azt mondják, valami baja 
volt. Tüzet gyújtatok majd alatta Ne is ne
vezze már elvtársnak.“

Túl Zoltán Marmorstein útkaparó házán, egy 
fenyővel benőtt hajlatban kicsi havasi tanya
ház állt, közelében pajta, szénatároló, nyári 
konyha, sufni. Kerítése mentén a deres őszi 
réten feketén csillogó trágyakupacok gőzölög
tek. Közöttük zsebredugott kézzel, fejét oly
kor naatan "fölkapva egy ismerős hegyilakó, 
Severin Spiridon sétálgatott. Előtte hatalmas 
dolmányos varjak lépdeltek, mögötte gyapjas, 
tarka kutya.

BODOR ADAM

Áz erdőbiztos bizalmi em bere
kísérne. Ma nincs kedvem ezekhez a bölcs 
hegyi vadászokhoz. — Székestől megxorduit, s 
a mögötte függő domborított fali térképén ki_ 
Kereke a helyei. — Ilyen helyen még nem jár
tam, délvidéki vagyok. Örülnék, ha egy uyen  
civu igazítana ei, mint maga. Akit úgysem  
latok tüobet.“

A uejarat előtt egy pádon ültek egymás m el
lett a szürke gúnárok. GombszemuK csillogott 
az őszi veroiuiyben, piheik fölött olcsó il
latszer illata lebegett.

„u  az illető — mutatott rám Coca Mavro
din —, holnap reggel majd a járás hataraig 
kisérik."

A vöröskeresztes terepjáró a laktanya por
táján várakozott. Ponyvájában sarga nyirta- 
leveitol pettyes kék esoviz ringott, Denne ég
nék görbített lábakkal egy varjú. Csak úgy 
huiidogaitak akkoriban az égből a madarak.

A Prislop-hagora iaienc szerpentinnel veze
tett föl a Kátyútól csillogó, vízmosta árkoktól 
szabdalt régi földút. Az egyetlen buszjáraton 
kivui, amelyik Bukovina leié közeledett, csak 
szénégetők, erdőkerülők és a dobrini hegyiva- 
daszoK használtak. A tetőn Zoltán Marmorstein 
útkaparó haza állt, a tisztásokon szerte-szejjei 
néhány tanya, esőtől, széltől szürkére íaKUit 
boronaház. Megálltunk szemben a Dobrin ine- 
redeK la ia iva i; Kelet felé a Dumbravo erdő sö
tétlett, északon a Pop Ivan menyétwörös szik
lai égték.

Amolyan terepszemléről lett volna szó. Coca 
Mavrodin eiott haladtam, féirehajtottam előle 
az águKat, elrugdostam útjából a íenyótubo- 
zoKUt, s tapsoltam nagyokat a madaraknaK, 
hogy idejében leiröppenjenek. Egy-két he.e er
refelé még lángolt a berkenye, mostanra az 
ngaK mind lekopasztva szürkélltek: észak der
mesztő szelei élői megérkezett a bsrkenyeevő 
csonttollú madár.

Meg is em ii.ettem  ezt a dolgot Coca Mav- 
rodinnak.

„Akkor sincs mit kezdenem magával — 
mondta —, egy férfi ne adja gyümölcsre a 
fejét. Mi a fene terem itt meg egyáltalán.“

„Áfonyára, főleg szederre hajtottam — fe
leltem. — A rezervátumnak szállítottam. A  
medve imádja a szedret“

„Áfonyát életemben nem láttam, de ugye, 
mindjárt mutat egyet. Ami a szedret illeti, a 
gyalogszeder például nálunk Dobrudzsában is 
megterem. Mifelénk ritkán havazik, de a só
tól a halmok nálunk télen-nyáron fehérek. Kö
zöttük százlábú szőrös indák mászkálnak, 
telis-tele olyan kis vigyorgó bogyóval.“

„Érdekes lehet.“
Most, hogy elbocsátottak, nem sok kedvem  

volt az ilyen udvariassági beszélgetésekhez. 
Igen-igen bosszantott, hogy el kell költöznöm. 
Azt terveztem volt, hogy ha rátalálok nevelt 
fiamra, akkor vele, vagy ha nem, hát Aranka 
Westinnel átszökünk valahova, talán Ukrajná
ba. De most jött ez a nő, és eltanácsolt a ha-

A kutya vett észre előbb, fölmeredö farka 
a szélben lobogott, sietve vizelt egyet-egyet. Se
verin Spiridon is megállt, szemét fei kézzel 
beárnyékolva a trágyagöz áttetsző csóvái kö
zött kém lelt a távolba. Egyszercsak megnyi
totta nyakán a zubbonyt, később a nadrágját 
is megoldotta, s egyik kezét még mindig te
kintete elé tartva, idegesen ö is vizelt egyet.

„Az kicsoda?“
„Severin Spiridon a neve. Majd kegyed is 

megismeri. Ügy tudom, a hegyivadászok régi 
embere“.

„Megsúgom, nem kedvelem ezeket a hegyi
vadászokat. Egytől egyig hiú szarvasok.“

Severin Spiridon körbejárta a házat, útköz
ben valahonnan egy távcsövet is leakasztott, 
most már azzal kémlelt körbe-körbe. Bizonyá
ra a távolban észrevette Coca Mavrodint, en
gem is, akit látásból ismerhetett, amint a vi
zenyős csapásokon körbejárjuk a terepet.

„És mondja, hogy a fenébe kerültek az ira
tai a Borcan ezredes zsebébe?“

„Szégyellem, az a helyzet, tartoztam neki, és 
ö magánál tartotta zálogul őket. Adósa voltam  
egy hallal, amelyet a lengyel határörparancs- 
nok küldött neki. De mielőtt átadhattam vol
na, véletlenségböl megdöglött.“

„Ezredesnek tartozni nem jó.“

Déltájt a süppedős réteken jó nagyot kerül
ve elértük a láp szegélyét, amelynek zsombék- 
jai már egészen Severin Spiridon kerítéséig 
hullámoztak. Bár a boronaépületek körül ak
kor éppen senki nem látszott, sem a gazda, 
sem a tarka kutya, Coca Mavrodin a cuppogó 
fűcsomók között egyenesen a tanya felé indult.

„Jöjjön, fiú, kerüljünk egyet. Beszélni sze
retnék a távcsöves emberrel.“

Mondom, a tanya környékén akkor már nem 
látszott sehol Severin Spiridon. Odaérve csak 
a levetett csizmáját találtuk meg szépen egy
más mellé helyezve a kapuban. A sárban 
mezítlábas nyomok vezettek a pajtába. A ku
tya szűkölése a nyári konyha csukott ajtaja 
mögül hallatszott.

„Elbújt — mondta menetközben halkan 
Coca Mavrodin. — Akkor megkeressük.“

Mivel a pajta ajtajában zár nem volt, Coca 
Mavrodin legelőször oda nyitott be. Rövid ide
ig elmerült a benti homályban, de mire én is 
odaértem, már megint künn állt a küszöb 
előtt. Száraz bőrszeme meg sem rebbent.

„Van egy kése?“
Gombavizsgáló késemet mindig magamnál, 

tartottam, tüstént odanyújtottam hát neki De 
ő elhárította.

„Én nem érem fel, menjen inkább maga. 
Vágja le szépen.“

A pajta homályában, & mennyezetről mint 
fényes pengék világítottak a tetőn a hézagok, 
a zsindely repedései. Alattuk Severin Spiridon 
kötélen függő árnya imbolygóit, nyakán még 
ott lógott a távcsöve. Mezítláb volt, ernyedt

lába körül érződött a gumicsizma szaga.
Coca Mavrodin megnógatott:
„Siessen, még azt hiszi valaki, én tettem .“ 
Bementem, fölálltam a jászol peremére és 

— nyissz — levágtam. Severin Spiridon a szé
nával gyéren borított padlóra puffant, a fény  
bevillanó csikjában látszott, szája még kissé 
gőzölög. Melléje térdepeltem, meghúzigáltam  
arcán a bőrt, és az ajkára tapadtam. Fújtam, 
szívtam, beleadtam a lelkemet, addig, amíg 
megéreztem, könnyedén belém köhög. Amikor 
szeme Is repdesni kezdett, hoztam egy vödör 
vizet, hogy majd találja maga mellett.

Coca Mavrodin ezalatt a ház előtt sétálga
tott.

„Arra kértem, vágja le. Nem arra, hogy csó- 
kolozzék vele. Hogy jut ilyesmi eszébe?“

„Csak megpróbáltam.“
„De hát föltámasztotta.“

Mögöttünk a konyhában Severin Spiridon 
kutyája ugatott. Átvágtunk a réten, egyene
sen a magára hagyott terepjáró felé. A pony
vában a varjút ellepték valami színesen csil
logó őszi bogarak. Mint a vadludak hangja, 
ökörnyál nyújtózott a levegőben, a Dobriá 
alatt mint a klarinéthangok, kunkori felhő- 
pamacsok

„Bármi is történjék most, rágyújtok -*- 
mondtam. — Ha kegyed siet, ne várjon meg. 
Hamar leérek, ismerem a rövidítéseket.“ 

Coca Mavrodin beült a kormány mögé, m a
gára csukta az ajtót, letekerte maga mellett 
az ablakot

„Gyakran tesznek ilyesmit az emberek?“ 
„Még nem kaptak rá nagyon.“
„Annyit mondok, nehogy még egyszer ha

lotthoz nyúljon.“
A cigarettavégeket, amelyeket a laktanya 

körül szedegettem rendszeresen, egy kis bá
dogdobozban hordtam magammal a zsebemben. 
Egy kövérebbet kiválasztottam és szipkába 
dugtam. Mivel a kocsi nem indult, a motor
házra könyökölve pöfékeltem. Közben láttam. 
Severin Spiridon is már könyökölget pajtája 
küszöbén. A nyála még az arcomon feszült.

„Azért fura, hogy pont most tette — mondta 
Coca Mavrodin. — Épp, hogy errefelé jártunk. 
Kissé fura.“

„Nem olyan nagyon. Valamikor meg kellett 
hogy tegye.“

„Ha fölépül, kihallgatom. Majd megkérde
zem, mi a fenét bámult olyan nagyon a táv
csövével.“

„Azt fogja mondani: csak minket Ismerem  
én ezeket.“

Miután a terepjáróval megfordult. Coca 
Mavrodin kikapcsolta a motort, hagyta, gu
ruljon nesztelenül lefele a kocsi a szerpenti
neken.

„Annyit mondok, én is ismerem őket. Ar 
egészet csak azért tette, hogy bosszantson.“

Gurult a kocsi lefele a Prislop hágóról, Coca 
Mavrodin fél kézzel tartotta a kormányt, m á
sik kezével a fülében turkált. Biztos javában 
pattogott neki, ezek szerint nem hazudott, elő
ször járt magaslati utakon. Az aljban átnyúlt 
előttem, kinyitotta az ajtót.

„A szürke gúnárok, ahogy maga nevezi őket 
— mondta —, reggel a rajon határáig kísérik.“ 

„Kár — mondtam. — Csak átkozni tudom 
magam amiatt a hal-ügy miatt. Minden ba
jom abból származott.“

„Miféle hal-ügy miatt?“
„Mint említettem, eltökítettem az ezredes 

elvtárs egy halát.“
„Hm. A halott ezredes nem elvtárs.“
Az estét — úgy nézett ki, a legutolsó lesz Dob

rin körzetben — Aranka Westinnél töltöttem. 
Volt neki egy faragott fakádja, amelyikbe» 
akár fürödni is lehetett. Megtöltöttem langyos 
vízzel, egy adag itókát kevertem —■ vizet, 
gyantát s denaturált szeszt —, felkészültem, 
megmondom az igazat: órákon belül örökre 
eltávozom. Ügy-ahogy, ketten is elfértünk a 
kádban, egymás vállán pihentettük a lábun
kat.

Éjszaka Aranka Westinnél találtak rám 
megint a szürke gúnárok. Amúgy kissé sze
szesen, pecsétektől jeges alsóban tántorogtam 
ki a terepjáróhoz. A szederszínű sötétségben, 
mint a só, Coca Mavrodin arca világított. Mi
vel a közelben patak harsogott, kiabálva 
mondta: meggondolta a dolgot, egy darabig 
mégis maradhatok.

„A szürke gúnárok majd kitalálnak magá
nak valami új nevet.“

Jó hír volt, meg nem is. Más ez, mint a 
diszpécserség. Aranka Westintól most már így 
is, úgy is búcsúznom kell.

kotmánya“, de közben „nemzedékről nemzedékre“ nem ifjodik, 
hanem aggul a nemzet szelleme, s mind jobban „eltűnik az 
ország“. Ebben az aggulásban és eltűnésben az országgyűlés 
felső táblája az alsót jóval felülm úlva viszi a szerepet. Ez a 
-.őurak táblája, annak a fönemességnek a felső háza, amely in
kább érezhe.i, hogy ,a nemzet politikai vezetése“ az ő kezében 
van, minthogy polit;kai súlya az alsó táblás köznemességénél 
jóval nagyobb, nem utolsósorban annál fogva, hogy a főhiva- 
talok is az ő kezében vannak. Ez a hatalmasabb kéz azonban 
eleve nem a nemzet, hanem a királyi hatalom „eszköze“, s ez 
is úgy aggul, ahogy nemzedékről nemzedékre ifjabbak állnak 
az öregek helyére: „A főrendek táblája nemzedékről-nemze- 
dékre föltétlenebbül válik az udvar eszközévé s teljesen meg
hiúsítja vagy megbénítja az alsó táblának az ország önálló
sága vagy a nemzeti érdek biztosítására irányzott törekvéseit. 
Az udvarnak e hatalmas szövetségeseken kívül rendelkezésére 
állottak az ország fő tisztviselői az alsó táblán, a királyi sze- 
mélynök, az itélőmesterek“ . . .

Az ellenzékibb, a hazafiasabb alsó táblás köznemesség még
ha szűk rendi körben is, de némileg látott maga előtt orszá
got és nemzetet akkor, amikor önállóságot és szabadságot vé
dett: , Magyarország közjogi különállásának, a magyar rendi 
társadalom gyengesége következtében, már nem volt más for
mája, mint a rendi alkotmány, s azért kétségtelen, hogy a 
ki bármely okból ragaszkodott a rendi alkotmányhoz, ezzel Ma
gyarország különállásának utolsó maradványait védte.“ S mi
velhogy az alkotmányos kormányzásnak mint az önállóság 
„utolsó maradványának" az országgyűlések működése sarka
latos tényezője volt, erre nézve is lehetett látni olykor tágabb 
körben gondolkozó nemesi fellépést: „Voltak e korszakban is 
komoly és lelkes férfiak, a kik a magyar országgyűlésben Ma
gyarország különállásának megtestesülését látták s azért kö
vetelték egybehivását, mert ezzel a király, a ki az osztrák tar. 
tományok ura is volt, Magyarország különállását ismerte el.“

a
tgy ült az országgyűlés két tábláján a két rend — a főne

messég és a köznemesség —, s ha némileg különálló „tényező“ 
volt is a kettő, „rendiségként“ megegyezett a helyzetük ab

ban, hogy az országgyűlésen is, mint általában az országban, 
a királyi hatalom volt a fő tényező, s a „nemzet“ kezében csu
pán ,.maradványai“ voltak az állami-politikai életnek-hatalom- 
nak: „Magyarországon is jelentékenyen gyarapodik a királyság 
nagy hatalma a XVIII. században, ugyanakkor, mikor a ma
gyar rendek elidegenedése az államtól s az osztályérdek majd
nem kizárólagos uralma a legfeltűnőbben nyilvánul a közélet, 
ben . . .  mikor a kimerült, nyugalomra vágyó, magasabb ideált 
nem ismerő rendi társadalom . .. egészen elfordúl az állam 
tól, ebben a korszakban szokik el az állam legfőbb feladatai
val való foglalkozástól, ekkor siklik ki a nemzet kezéből a be
folyás a nemzeti élet legfontosabb viszonyaira . . .  Oly nemze
tet látunk, mely nem foglalkozik a legfőbb álllami és nemzeti 
feladatokkal. Ha valam ely nemzet politikája összes érdekeinek 
megvalósítására irányzott tevékenység, akkor a magyar nem
zetnek e korszakban nincs politikája. Magyarországon megszű
nik a politikai é l e t . . .  Magyarországnak e korszakban nincsenek 
politikusai, nincsenek politikai eszméi. Az uralkodó osztályok 
ellenzik a legjobbat is, ha érdekeikbe ütközik s eltűrik a bécsi 
udvartól a legrosszabbat is, ha érdekeiket nem ér in ti. . A 
rendi társadalom meg volt elégedve a fennálló jogrenddel. .. 
s egész mozdulatlanságában jelenik meg előttünk s egy egész 
évszázad közéletében nem találjuk nyomát a politikai felfo
gás átalakulásának, valam ely új szükség érzetének, vagy va
lam ely intézmény átalakítására való törekvésnek.“

Ez a „szűk körré“ zsugorodása-csonkulása az alkotmánynak 
már-már „elveszett“ alkotmány volt, az ősiség-rendiség meg
csontosodása, és ezzel szoros összefüggésben az országgyűlés is 
hasonlóképpen zsugorodott u legszűkebb körre a dinasztia ha
talmi kezei között. Abba« „az erődítési rendszerben, mely 
a rendi érdekeket védte, ez volt a legfontosabb erősség“, s ép. 
pen ezért a királyi hatalom ezt az erősséget is csaknem egészen 
kivette a nemesség kezéből: „A királyt a törvény kötelezi 
ugyan, hogy minden harmadik évben országgyűlést tartson, de 
ezt a szabályt egyik sem tartja meg. III. Károly uralkodásának 
29 éve alatt három, Máris Terézia 40 év alatt szintén csak 
három országgyűlést tart, hoiott a törvény szerint tizenhármat 
kellett volna tartania.“ A két uralkodó csaknem hetven éve

idején a rendek mindössze hatszor gyűlhettek egybe az or
szággyűlés pozsonyi „erősségébe“, ahelyett, hogy legkevesebb 
hússzor tartottak volna gyűlést, s bár ez még nem volt egé
szében véve alkotmánymellőzés, a megtartott gyűlések tartal
mi része — a tárgyalt, illetve törvényformát nyert kérdések 
köre — majdnem végig a királyi hatalom erejét és a rendek 
gyengeségét mutatta. A rendek „legfelebb azt követelik, hogy 
az ország belügyeivel foglalkozó hatóságok, az udvari kanczel- 
lária, a helytartótanács, az udvari kamara ne legyen idegen 
hatóságoknak alárendelve, hogy a király a magyar ügyeket 
magyar tanácsosokkal intéztesse, s hogy a birodalmi főhatósá
goknál magyarokat is alkalmazzanak“: „F.zt képzelik a függet
lenség és önállóság legnagyobb mértékének. De még ezt sem 
képesek elérni’1. , .  Évtizedek múlnak egy-egy ritka pozsonyi 
gyűléssel, s „Magyarország önállóságának biztosítékai nem csak 
nem szaporodnak, de sőt épp e korszakban keletkezik egy fon
tos birodalmi intézmény, m ely az állam-minisztérium mellett 
döntő befolyást gyakorol Magyarország ügyeire s ez a Mária 
Terézia által 176Ö-ban felállított osztrák Staatsrath“, amely 
..néhány évvel később már magyar ügyeket is tárgyal s tanács
kozik a magyar udvari kanczellária előterjesztései felett“, mi
közben Mária Terézia 1764 után, uralkodásának utolsó tizen
hat éve alatt egyetlen országgyűlést sem ta rt. .. Az alkotmány, 
az országgyűlés, az ország függetlensége — egészében véve az 
ország mint Magyarország — évtizedről évtizedre zsugorodott 
tartományi-provinciái szintre-körre; a Habsburg-b irodalom 
egyik rész-országának szintjére határolódott be a derfiletiieg Is 
körbecsonkázott ország és anjiak államélete: „Midőn Mária Te
rézia eltiltja, hogy előtte a magyar országgyűlést Reichstaenak 
nevezzék s csak Landtagnak ismeri el, azt akarja kifejezni, 
hogy Magyarország nem önálló birodalom, hanem csak ország, 
mint Cseh- vagy Stájerország, melyeknek szintén voltak rendi 
Landtagjaik s azért mégis csak provincziák voltak. Magyaror-



. seinkre választ adnak Kemény János emlékiratai és 
a jelen történészeinek kutatási erdeményei. — Ellenfe
lei azt állították, hogy „déltől reggelig részeg, s nem 
lehet vele értelmes szót váltani“. A korabeli iratokat 
áttanulmányozva semmilyen szavahihető dokumentum 
nem erősíti meg az iszákosság vádját. Kemény János 
feljegyzései alapján: „ ..  az boritalt fejfájása nem 
szenvedhette . .. Természete szerént az gyümölcsöt 
mindenekfelett, felette igen szerette, s ette a tejet, az 
forratlan zavaros mustot“. Nem kell alkoholizmus-szak
értőnek lennünk, hogy az ilyen „gusztusú“ emberben 
a közismert iszákos egyén szokásainak éppen ellenke
zőjét lássuk!

Erkölcsi életére vonatkozóan is sok vád hangzott el, és a 
h írhed t Báthori A nnáva l hozták a Fejedelmet erkölcstelen

Fejedelem  ap ja  B ethlen F arkas pedig, távolról hoz feleséget, a
katolikus Lázár D ruzsiánát........... B ethlen Farkas, a Fejedelem
édesapja délceg term etű , m agas növésű, erőskezű em ber volt. 
Szép öregségben, ha tvanad ik  életévén tú l, 1590-ben távozott az 
élők sorából.“ B ethlen G ábornak tíz esztendős korában  e lha l
nak szülei, István nevű  öccsével árván  m arad, együtt, nagy
bátyjuk, L ázár A ndrás főem ber nevelte fel őket szárhegyi 
várában, a székelyek szigorú fegyelmében, de kevéssé ok ta tva 
tudom ányokra. G ábor teljesen a katonáskodásnak  szentelte m a
gát. S a já t erejéből 16 éves korában B áthory  Zsigmond udva
rába  küzdötte fel m agát. Első házasságából szárm azó két k is
korú  gyerm ekének a halála , valószínűleg a középkor álta láno 
san nagy gyerm ekhalandóságával m agyarázható. Első felesége 
K árolyi Zsuzsanna, 1622-ben h a lt m eg K olozsváron v á ra tla 
nul, jóllehet beteges volt.

Alkatára nézve Bethlen Gábor gyenge legény sem
miképpen sem lehetett. A háborút, a csatákat nem a 
trónteremből vezette, hanem seregeinek élén, karddal

„ S c h u l t e tu s  ig a z  a la t t v a ló ja  é s  t i s z t e lő j e  f e l s é 
g e d n e k  . . . M o r v a c u s  d o c to r  a  h a lá l t  h o z za  
f e l s é g e s  u r a m . . .  L e g y e k  r ú t  v a r a n g g y á ,  ha  
n e m  t u la jd o n  f ü l e i m m e l  h a l lo t ta m ,  a m i n t  m e g 
e g y e z t e k ,  h o g y  la ssa n  ö lő  m é r g e t  a d n a k  be  f e l 
s é g e d n e k ,  m e l y  l e g tö b b  e g y  é v  a la t t  m e g ö l i ,  
ha c sa k  e g y  p o h á r r a l  i s z ik  b e l ő l e . . .  Ű, f e l 
s é g e s  u r a m ,  k í g y ó t  m e l e n g e t t é l  n e m e s  n a g y  s z í 
v e d e n  . . M a k k a i  S á n d o r :  A  f e j e d e l e m  ró zsá ja

„Sajnálatos és egyben különös, hogy a nagy fejede
lem, a XVII. századi magyar történelem e kiemelke
dő személyisége a maga korában éppen úgy nem talált 
méltatásra, mint ahogy mindmáig nem írtak róla olyan 
életrajzot, amely a körülötte, akkor is, később is há
borgó vita fölé emelkedve tetteinek valódi rugóit és je
lentőségét megnyugtatóan feltárta vol na. . .  A maga 
kó’fában gyűlölet és bálványozás kereszttüzében állott, 
de sem barátai, sem ellenségei nem értették meg ..  .“ 
Ha ez így van a történész szemével nézve, a Bethlen 
Gábort és a körülötte végbement (aktív) történéseket 
illetően még több tisztázásra szorulnak betegségének 
és halálának körülményei, amit orvosi nyelven szub
jektív történetének nevezhetnénk. Nagyon nehéz kor
történetet írni egy már elhunyt személyről, akinek az 
elmúlása óta közel négy évszázad telt el. De földi ma
radványai vizsgálatára sincs lehetőség. Mert a Fejede
lem csontjait is régen szétdúlták.

Milyen lehetett Bethlen Gábor testi mivoltában? En
nek megválaszolására mi sem látszik célszerűbbnek, 
mint igénybe venni numizmatikáját. A Bethlen Gábor 
által készíttetett pénzveretek nagyon különböző arcot 
mutatnak. Ha pedig , a Fejedelem „numizmatikai ar
cát“ összehasonlítjuk: egyéb képzőművészeti ábrázolá
saival, ismét mást látunk! Például, ha összevetjük egy 
tallérképét Erdélyország történetének illusztrációjával. 
Különös, hogy ezzel egyezik D o n  D ie g o  leírása: „A fe
jedelem öles termetű, de bámulatos arányos testalkatú 
férfiú volt, kiváltképpen a lába és lábszára volt jól for
mált, ügyes volt és mindenre elszánt, a feje, az arca 
nagy, a homloka széles és sima volt; tágra nyílt nagy 
szeme szigorú, amikor békés volt és kegyetlen, ami
kor haragos, a szemöldöke ívelt volt, dús, a szája nagy, 
ajkai duzzadtak, fogai nagyok és ritkásak, szakálla nagy 
és őszbe csavarodó, melle és háta széles, dereka kar
csú, külseje szigorú, és nem mindennapi erőt sugárzó, 
eszményien ülte meg a lovát és 'a maga módján jeles 
táncos v o lt . . .“ Don Diego emlékiratának más adatok
kal egybevágó fontos részeit felhasználjuk vizsgálódá
sainkban, mert a későbbiekben ezek lényegesek lesz
nek.

A Fejedelem  családi történetében tényként kell leszögez
nünk. hogy anyagilag szerényebb rendű  volt ugyan az iktari 
Bethlen Gábor, de ősei között zászlós úr, alvajda., bán, fö- 

. rend, főrangú szem élyek találhatók, tehát az arisztokráciához 
tartozott, estik nem  a gazdagabbakhoz. K utatva a m indenkori 
arisztokrácia beltenyészetre való hajlandóságát és az ezzel járó  
degenerációt, erre  vonatkozó je leket nem  találtam . Sőt, in
kább egészséges, ma úgy m ondanánk: népi beütést. Apai déd
anyja, a hires vitéz, paraszti Kinizsi P ál testvérhúga volt. A

a kezében. „Mindig és mindenhol, ahogy a végtelen 
harcokban a sors és a szerencse hozta, vitézségének 
és nagyságának ragyogó példáit adta. Az igazi csaták 
számát, amelyekben részt vett, harmincnégyre lehet 
tenni, inainak átvágását, csontjainak törését, az innen 
oda (húzódó) sebhelyeket, amelyeket főleg töröktől és 
tatártól kapott, megmutathatja.“ A Fejedelem erős volt, 
és a harcokban elszenvedett megpróbáltatásai meged
zették a további fáradalmak elviselésére, mert élet
módja, életvitele szinte utolsó esztendejéig semmit sem 
változott.

Betegségének és halálának vizsgálatánál elsősorban 
K e m é n y  Já n o s  emlékiratainak Bethlen Gáborról szóló 
részleteire fogok támaszkodni. Ő inasként, apródként és 
igen fiatalon szinte tanácsosként, barátként állott 
Bethlen Gábor mellett 16 éves korától a Fejedelem 
haláláig, hat esztendőn keresztül egyfolytában. Első 
betegségéről 1623. aug. 14-én esik szó. (Mások szerint 
21-én.). Lássuk, mit ír Kemény János: ,,. . . ezen a nap 
indult ki Kolozsvárról a hadakkal (Bethlen Gábor) . . . 
ebédet Gyaluban evék K a m u t i  F a rk a s  vendégelvén; 
utána úgy megbetegedék, hogy többire halálos beteg
ségbe szekérben feküve vittük (Nagy)Váraddá. Én 
noíia új inasa voltam, mindazonáltal szekere ablakjá
ban voltam, s legyeztem, fekvék circiter három hétig, 
az hadak addig helyben voltak, könnyebbülése semmi 
doctori orvosságokkal nem lehet vala, hatalmas, forró 
nyavalyája lévén, hanem a doctorok tilalma ellen, lő
rét kezde sokat innya, az megindítva gyomrában a 
természetet, talám közel száz rendbeli széki volt, míg 
megtisztula, s ekképen gyógyula meg. Volt is pedig 
olyán gyanó, hogy Kamuti Farkas nem maga, mert jó 
ura volt, hanem felesége az akkori vendégségben adott 
volna be, ételben vagy italban ártalmas eszközt és az 
causalta volna a nyavalyát: de bizonyosan nem tuda
tott.“ 1623. szeptember 19-én pedig hadainak élén el
foglalja Nagyszombatot! Nézzük meg a térképen a 
Nagyvárad és Nagyszombat közötti távolságot. Nincs 
mit kommentálnunk, ha csak nem Bethlen Gábor ha
talmas, erős szervezetét. Ilyen súlyos heveny bélhurut 
(entero-eolitis acuta) után akárkinek hosszabb lábado- 
zási időre lett volna szüksége! Még korábban is talá
lunk komoly utalást Bethlen Gábor méreg által való 
meggyilkolásának lehetőségére. 1621. márc. 5-én P é c h y  
S im o n  írja a francia közbenjáróknak: „A császári felség 
néhány párthíve méreg vagy vas által akarja Bethlent 
elveszteni.“ Don Diego a Fejedelem életének utolsó he
teiről jegyezte fel: „A fejedelem ki akkor már nagyon 
beteg volt, visszavonult meghagyván, hogy ezentúl csak 
a fejedelemasszony vagy én készíthetjük el az ételét, 
mivel gyanakodott, hogy vannak, akik siettetni akar
ják halálát. Miért is attól fogva vele aludtam hálókam
rájában . . .  A fejedelem gyanakvása azonban csak nem 
akart alábbhagyni . . .“

Most érkeztünk arra a pontra, amikor a kortörténet 
megszerkesztésénél feltesszük a kérdést betegünk élet
módjára, káros szenvedélyeire vonatkozóan. Kérdé-

kapcsolat gyanújába. E rre a vádra vonatkozóan egyik levelé
ben (Rhédei Ferenchez 1618. aug. 11-én) a következőket írja: 
„Azt beszélték felőlem, hogy én mezítelen táncoltam  vele; 
ne üdvözítse pedig az úristen  telkemet, ha soha fejedelem sé
gem nek idején táncoltam  vele.“ Első házasságát a hozzá h a
sonló (hívő és bigott) K árolyi Zsuzsannával bensőségesnek ta r t 
hatjuk . E rre vall feleségéhez intézett leveleiben a „Szerelmes 
szivem “ m egszólítás és „G. igaz szerelmed“ sa já t kezű a lá 
írása (az 1621. évben).

Most pedig fel kell sorakoztatnunk érveinket, állí
tásunkat, bizonyítandó, Bethlen Gábor mérgezésre gya
nús betegségével és halálával kapcsolatban. Gyér és 
nem egészen pontos, de ha alaposan elemezzük, már 
nem ellentmondásos adatok birtokában közelíthetjük 
meg állításom igazát. Hogy mennyire pontatlanok a 
rendelkezésre álló adatok, arra legjellemzőbb, hogy 
még a Fejedelem elhalálozásának és temetésének idő
pontja is bizonytalan. A marosvásárhelyi N a g y  S z a b ó  
F e re n c  szerint: „1629. esztendőben . .. őszfélt a váradi 
építést látni kimegyen és ott megbetegedvén, ott sokáig 
mulat (időt tölt). Végtére eszébe vevén, hogy meghal, 
megindítják onnan az urak, hogy Fehérvárra hozzák. 
Enyednél az halálra reávált volt. De a doctorok ott 
adtak be innya neki psedzoért és azután 24 órát élt és 
szép csendesen kimúlt az árnyékvilágból 1629 die 26 
novembris . . .  Eltemették pedig die 10 ianuarii a gyula- 
fehérvári templomban.“ Szilágyi Sándor írja: „A len
gyel hadjáratra 1629 elején nagymértékben készülődött 
is .. . Betegsége láthatólag rosszabbra fordult. Vízkór
ságban szenvedett, mely dacára, hogy mindenféle für
dőket használt, s még egy külföldi orvos is fordult meg 
nála, az akkori közvélemény úgy hivé, hogy éppen ez 
idézte elő betegsége súlyosbodását, naponként veszé
lyesebbé vált. Végrendeletét aug. 31-én megkezdte írni 
Váradon nov. elsején írván azt alá . . .  tizenöt nappal 
utóbb Fehérvárott. . . megvolt halva.“ (Egyébként 1580-i 
születésének éve is nem nagyon régen vált elfoga
dottá.)

Annak idején mindenképpen fennállott a mérgezés 
gyanúja. Arra vall még a Nagy Szabó Ferenctől .fentebb 
idézett részből kiemelt adat: „Enyednél. . .  ott adtak ne
ki psedzóért. . .“ Ez a különös nevű titkos szer pedig nem 

egyéb, mint a középkor negyven (mások szerint ötven) 
különböző állati, növényi és ásványi anyagból összeál
lított méregellenes gyógyszere! És mi volt a használt 
méreg? Arzén, mondhatnánk a mérgek királya, mert 
szinte napjainkig kimutatása, tünettana félrevezető, csa
lóka. A mérgezéses bűntettek legújabb kultúrtörténeti 
feldolgozása, de a tankönyvek is az a r z é n m é r g e z é s e k  
sokféle (polimorf) és félrevezető formáját hangsúlyoz
zák. Az arzén rendszeresen növekvő adagolása esetén, 
lassan, fokozatosan hat és ezáltal „természetes beteg
ség és halál“ benyomását keltheti.

Próbáljunk most már utólagos diagnózist felállítani 
a leírt tünetek alapján. A mai tudomány szerint egy 
(fő)tünetről van szó, amit régen önálló betegségnek te
kintettek: a v í z k ó r s á g ,  a vízibetegség, hasvízkór, hyd- 
rophisis, Wassersucht (németül); folyadékgyülcm a has-
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SZ A B Ó  G YU L A  írásának  
folytatása a 3. oldalról

szagból is csak provincziát ak a rtak  csináln i“ . . . M agyarország 
k irá lya  „m im  az osztrák  tartom ányok ura, egy nagy b iroda
lom alko tására törekszik, m elybe M agyarországot be ak a rja  
o lvasztani“.

Az országgyűlések iratai, jegyzőkönyvei ennek az országzsu
gorító provincializálódásnak a tükörképei: „A sérelm ek és 
poslulatum ok la jstrom ai e korszak legérdekesebb okm ányai közé 
tartoznak, m ert ezekből lá tju k  meg, hogy a rendek m it ta r
to ttak  az országra nézve sé re lm esnek . . . Ha a XVIII. század 
országgyűléseinek sérelm eit és postu látum ait végig tekintjük , 
azt lá tjuk , hogy a k irályságnak  am a végzetes intézkedéseit, me
lyek a nem zet fejlődését m egakasztották, állam i lé tét veszé
lyeztették, nem ta rtjá k  sérelem nek s nem is em lítik, míg a 
rendi érdekek m egsértése m iatt panaszokra fakadnak  . . . Ezek
ből az okm ányokból következtethetünk a királyság nagy h a
ta lm ára  is. A rendek  m int folyam odók jelennek meg, m ert a 
királyság intéz m indent az országban s hozzá kell könyörögni 
a legfontosabb s a legapróbb ügyekben i s . . .  A rendi tá rsa
dalom  . ..  gyengesége érzetében m inden bajával a királyhoz 
fordul, tőle vár m indent még o tt is, hol ha öntevékenységre 
kénes lett volna, m aga segíthetett volna m agán . . .  Így a rendi 
társadalom  m aga is sokban já ru lt az országgyűlés törvényal- 
ko o jogának korlátozásához “

A nem ességről lévén szó, arról a „vitéz rend rő l“, m ely év
századok hosszán katonáskodással, vitézkedéssel, kard jával-vé . 
révei szolgált és „adózott“, most, az e századi H absburg-kor- 
ban a nemzeti lé tet veszélyeztető ..végzetességek“ legkirívóbb 
p é ld á já t éppen a hadügy, a katonáskodás köre szolgáltatta. Eb_ 
ben a „fundam entum os“ körben az történt, hogy „M aria Te
rézia uralkodásának kezdete elő tt m ár teljesen ném et a kato
nai szolgálat nyelve a m agyar ezredekben“, gróf Eszterházy Jó 
zsef 1747-ben ennek megfelelően „a m aga m agyar gyalogezrede 
szám ára ném et nyelven“ ad ki „regulam entet“, s m inthogy ez 
így, „az elnem zetietlenedett m agyar társadalom  felső rétegeinek

önkéntes közrem űködésével tö rtén t“, „azért nem  is ta lá ljuk  
nyom át, hogy a rendek  a m agyar katonaság ném et láb ra  á llí
tását s a császári hadseregbe o lvasztását országos sérelem nek 
tek in te tték  volna“, ellenkezőleg: „term észetesnek ta rto tták  a 
ném et nyelv használatá t a m agán életben ép úgy, m in t a  köz
oktatás te rén  és igen sok m agyar k irály i h iv a ta lb an “, s en
nélfogva az 1764-i országgyűlés „sérelm einek 21. pon tjában  
nem  a m agyar ezredek elném etesitése m ia tt“ em elnek szót, 
hanem  „az tölti el szívüket szomorúsággal, hogy a m agyar 
ezredeknél több idegen van alkalm azva, m in t m agyar“, s „azért 
kérik  a királynét, hogy a m agyar ezredekhez m agyar tiszteket 
alkalm azzon, a m agyar ezredek m agyar nem zeti egyenruhát 
viseljenek, ezt a m agyarországi ipar szolgáltassa s a m ennyire 
lehet, a katonák szám ára a lovakat is itt szereztesse b e“.

•
Ha „eltűnt" az ország, vagy legalábbis annak  alapvető  nem . 

zeti „jellem e“, az a H absburg-királyság és a m agyar rendiség 
kezén lett oda, legfőképpen az alkotm ányos élet pozsonyi o r
szággyűléséin. „M agyarország a közjog szerint független ország, 
de tényleg sa já t hozzájárulásával épen oly lealázó, m int vég
zetes gazdasági függésbe ju t A usztriával“ — ír ja  egyik helyen 
G rünw ald  Béla, s a m ásik helyen, a  gazdasági gyarm atosítás 
m ellé „a szellemi elszigetelés rendszerét“ is odaállítva, kétsze
resnek ítéli a csapást: „Az osztrák korm ánynak  M agyarország
gal szem ben folytatott gazdasági po litikája  s a szellemi fejlő
dés akadályozása vo lt a két legnagyobb csapás, mely a nem 
zetet az ú jabb  korban érte .“ S a két csapás kapcsán sok he
lyü tt ir arról az egyről, am i a legrosszabb és a legvégzetesebb 
volt: „De még ennél is rosszabb volt az, hogy az em berek, egy 
elenyésző kisebbség kivételével, nem is érezték a lealázást s 
nem  is ism erték  föl a kárt, m elyet ez az állapot a nem zetre 
hozott. Meg voltak  győződve, hogy egész Európában nincs oly 
jó élet. m int M agyarországon s e korszak nyom orúságai kö
zött keletkezett az ism ert m ondás: »Extra H ungáriám  non est 
v ita -  . . .  a m agyar rendi társadalom  . . . h abár meg volt kötve 
szellemi élete s m ozdulatlanságra volt kárhoztatva, Európa leg
szabadabb nem zetének ta rto tta  m agát, m ert még fennállo ttak  
a rendi alkotm ány form ái“ .. .

A „korszak nyom orúságai“ között valóságos kultusza folyt 
annak a „jó és boldog“ állapotnak, hogy „Magyarországon kívül 
nincs é le t“, s ennek a főképp latin  nyelven folyó „E xtra“-m a- 
gasz tál ásnak is megvolt az a „kettőssége“ — akárcsak a „csa
pásnak“ —, hogy míg egyik felől személytelen általánosságban 
mozgott, m ásik felől igen gyakran M ária Terézia személyéhez 
és nevéhez kapcsolódott. A jó nemesi közérzet általános-sze
m élytelen szinten úgy volt ,.Extra“-kultusz, hogy „a szellem a 
nem esség körében konzervatív  volt s kizárólag a fennálló jog
rendnek m int a legtökéletesebbnek dicsőítésére s védelm ére 
szorítkozott“, „s n kiváltságos osztályok teljesen elm erülnek a 
rendi érdekek ku ltuszába“, ami aztán az általánoson tú l való
ságos „M ária-kultuszban“ csúcsosodott: a királynő azzal, hogy 
„1764 óta nem  ta rto tt országgyűlést, tényleg felfüggesztette az 
alkotm ányt s a haláláig lefolyt 16 év a la tt még sem panasz
kodott senki, sőt rendkívül népszerű volt az országban“, „az 
ország any jának  ta rto tták , m inden megye kegyelettel függeszti 
fel a királyné s férje  arczképét a tanácskozó teremben, pedig 
anyai gondoskodása oda volt irányozva, hogy a nemzetet gyön
géd kezekkel álom ba ringassa — örökre“.

A „riogatás“ a halála titán is tarto tt. M ár közel volt a szá
zad-,.küszöb“, am ikor Berzsenyi Dániel a múló századbeli sor
son elm élkedve m integy M ária-kultuszos himnuszt írt A  tizcn_ 
nyolcadik századról: „Század hanyatlik. M ár küszöbén vagyunk 
B ám ult korunknak, századok Istene! . .. Hány századoknak 
szélveszes ostrom in H arcolt szerettem  nemzetem okkorig! . . . 
M ár sírba szállott hajdan i nagy nevünk, M ár-már lecsüggött 
győzni szokott k a ru n k . . . M egszántad e nagy bajnoki nem zetei. 
Mely annyi harc közt v ív ta  ki h a n t ja i t . . .  Révpartra hoztad: 
Trézia karja in  K öztünk Perikies napjai nyiltanak: S aturnus 
áldott lelke jö tt fel, S vérbe m erült mezeinkre szállott.“

De nem csak Berzsenyi a küszöbön innen, hanem még K a
zinczy is a küszöbön tú l — az a Kazinczy, akit akkor, a szá
zadelőn Berzsenyi „a józanság princípium ainak m ivelésében“ 
követni óhajto tt — olyan „révparthoz“ hasonló jó állapo tnak  
ítélte a „boldog“ alkotm ányosságot, hogy kérdésével m ár csak 
a jövőtől féltette  a boldog élet constitutionális kulcsát: „Egész 
Európa kifordulván a franczia háborúk m iatt sarkából, meg- 
hágv-e bennünket a sors boldog constitutiónk birtokában?“
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üregben, am ihez társu lha t az altest (és a herék) vi- 
zenyője (ödéma) és a végén fulladozás, légszomj, nehéz 
légzés. Hogy az alábbi tünetek  is m egjelentek, azt szin
tén  K em ény Jánostól tudjuk. Az idült arzénmérgezés 
előbb-utóbb szívizomdegenerációt okozva, szív- és vér
keringéstel enséghez vezet. A hangsúly azonban itt 
a hasvízkóron van. Ezek volnának a legfontosabb ob
jek tív  tünetek , am ikre a felületes blick-diagnózisként 
rám ondható: sziv-vérkeringcsi elégtelenségből eredhet. 
A z  ascitest, ödém át okozó betegségek közül szóba ke
rü lhetnek  még: veseelégtelenség, májcirrhózis, vala
m ely ik  hasűri szervnek a rosszindulatú daganata, has- 
hártya tbc stb. M indezek azonban abban az időben 
gyors lefolvású, végzetes betegségek voltak. Az elkülö
nítő kórjelzésekben felsorolt kórokok azonban — ha 
felfigyelünk és vizsgálat tárgyává teszünk egy eddig

jelentéséhez) foglaljuk hát össze kezelésének és gyó
gyításának elemzését is. Első súlyos megbetegedése „ha
talm as forró nyavalya-“ hasmenéssel nem lehetett más, 
m int egy arzénmérgezéses gyilkossági kísérlet, am it a 
Fejedelem  erős szervezete legyőzött, (1623. aug.-ban 
Yáradon). Elkülönítő kór jelző, hogy a koleraszerű (cho- 
lcriformis) hasm enésnél nincs laz, sőt még a normális 
alá süllyedhet a hőm érséklet. Azután köztudottan be
tegeskedett a fejedelem (aszerint, hogy m ikor és m eny
nyi újabb és újabb adag m érget sikerült neki beadni 
alkalomadtán). Ám, a lassan ölő m éreg fokozatosan, és 
alattom ban tovább pusztította a Fejedelem  szervezetét. 
Míg azután 1629-ben m ár roham osan hanyatlo tt Beth
len Gábor testi ereje, fokozódott az ödéma, az ascites, 
bekövetkezett a dyspnoe és ezúttal is a lázas állapot. 
A szív-eredetű halál nem já r  lázas állapottal (hőemel

BETEGSÉGE ÉS HALÁLA
figyelem re sem m éltato tt, perdöntő objektív tünete t — 
sem a halál tényleges okát, sem az alapbetegséget nem 
m agyarázzák. A Fejedelem  szerette, kívánta, itta  a h i
deg italokat. Nem bort, hanem  a forratlan  mustot, a 
te je t,,a  korpaciberét, m andolatejet, mégpedig hidegen, 
jégbe hütve. „A felette  igen hideg vizet azt annyira, 
hogy télben nyárban  jeges vízben kelle tt ita lá t ta r
tani, ezekben m agát nem tartózta thatta  . . . Betegségé
ben pedig néha három  s négy rendbeli parancsolatjára 
is nem ,hagytam  adni a hideg vizet neki!“ írja  Kemény 
János. A hangsúly m indenképpen a hideg és nem a sok 
folyadékon van. Nézzük mégis az utóbbit, a sok folya- 
dékivással fő tünetként járó betegségeket: a diabetes 
m ellitus és a diabetes insipidus. Azonban egyiknél 
sincs sem ascites, sem ödéma, hanem  megfelelő bősé
ges vizelet-ürítés! Legfőképpen pedig nincs meg a 
szom júságérzés kapcsán, különösen a hideg folyadék 
utáni vágy! Ha pedig a legism ertebb „term észetes be
tegségek“ közé nem illeszthető be ez az utóbbi tünet, 
akkor más betegségféleségben kell keresnünk a kóro
kot. Ebben a legutóbbi tünetben talá ljuk  a gyanúnkat 
igazoló legfontosabb tényezőt. Az arzénmérgezés leg
enyhébb (idült) form ájában is vezető szubjektív tünet 
a torokszárazság, torokégés, karcoló érzés a gégében. 
Em iatt a beteg kívánja, fogyasztja a vizet, a folyadé
kot, mégpedig m inél hidegebben, m ert az pillanatnyi 
(múló) enyhülést ad. A heveny mérgezés a bevétel u tán  
fél néhány óra m úlva jelentkezik a gyom or-bélnyálka
hártya  gyulladásának következtében: garatszárazság, 
torokégés, hányás, híg-vizes hasmenés, hasogató, ki
b írhatatlan  fájdalom  a gyomorban, kollapszus, görcsös 
rángatózás a végtagokban, m ajd az egész testre  k ite r
jedően, ami u tán  bekövetkezhet a halál. Idü lt m érge
zéskor: korai őszülés, kopaszodás, gyom orhurut, a ga
ratszárazság, karcoló érzés a torokban, a nagy m iri
gyes szervek zsíros elfajulása (degeneratio adiposa) kü 
lönösen a m áj, a tüdő, a vese eredetű ödéma és ascites, 
végül a vérkeringés összeomlása, m int valam i sor
vasztó és fulladásos lázzal járó betegségben okozza a 
ha lá lt (Vámossy, Mansfeld, Issekutz, I. Popa, Orient 
Gy.). R itkább a bénulásos, sorvadásos idegrendszeri tü 
netekkel lezajló mérgezés. Kis adagokban adott arzén 
csak hosszú idő u tán  idézi elő a m érgezést és a szer
vezet pusztulását. Az arzén kim utatása csak századunk
ban vált tudom ányos biztonsággal megalapozottá. 
Ugyanis az arzén javarésze kiürül a szervezetből, 
m iután romboló m unkáját, a máj, a vese, a szív szö
veteknek kóros elfaju lását előidézte.

A Fejedelem  első megbetegedése m egfelel egy he
veny m érgezésnek, am it az erős szervezete legyőzött 
és így fé lh even y  betegség m aradt. A Kem ény János 
által le írt tünetegyüttes pontosan m egfelel feltétele
zésemnek. Az ascites, az ödémák, a fulladozás és a hi
deg folyadékok kívánása m ár az idü lt arzénmérgezés 
tüneteinek  jellegzetességei. Most visszatérünk a Krauss 
György  k rónikájának  egy megjegyzésére: „M iután a 
K atalinnal K assán m egtarto tt fejedelm i nászának és 
esküvőjének tö rténeté t m eghallgattátok, tudnunk  kell 
azt is, hogy közben vízkórt hurcolt m agában . .  .“ Bizo
nyos az, hogy egy valódi szív vagy vese eredetű vér
keringés-elégtelenség következtében fellépő (vízkór) 
ödéma nem lehetett. Kem ény János írja: „ . . .M id ő n  
násznépe az fejedelem asszonnyal Kassához közelített 
volna, az fejedelem  is nagy pom pával m ene ki és 
evpialá őket, m aga virágos fehér vontezüst köntösben 
m uszttal bélle lt galléros m entében, kolcsos tollason 
m ind maga s m ind főlova . . . amazok a fejedelem asz- 
szonnyaí az H ernád vizén tú l az hegy alatt, emezek 
a fejedelem m el innen a varas fe lő l . .  . M egjegyezvén 
azért a fejedelem asszonnyal levő násznépe általjüve a 
H ernád vizén az fejedelem  is lován az h intó mellé, 
irmne főlován m eghántatván m agát (mai nyelven: tán 
coltatta  paripáját!), de egyik fél is nem szállván le ak
kor; hanem  felvont igen friss sátorok előtt az herczeg 
kisasszony hintájából, az fejedelem  is lováról leszáll- 
ván. fogának kezet és adának csókot egym ásnak . . . 
Nem sokáig beszélvén és m ulatván . . . m egindulának: az 
fejedelem  ism ét lovára, a herczegmenvasszonv hintóba 
ü lte lek  . . . Az lakodalom nak napján a vőlegényé lön 
az első tánc . . .  Ez a lakodalom nedig lön anno 1626.“ 
Fnv valóban dekom venzált vérkeringés-szívelégtelen- 
s°obcn szenvedő beteg ezt nem tudja véghezvinni! Egv 
lassan ölő m éregtől hol jobb, hol rosszabb állapotban 
levő heten azonban, nagyon erős szervezetű em ber igen! 
Ne feledjük, hogv a m érgezések korszakában vagyunk. 
A szám talan messzi vagy szomszédbeli esetet nem  ho
zom példának. —- M átyás k irály és Bocskai István 
m erev által való meggyilkolása sem vált tankönyvi 
adattá. M árki István szerint azonban m indkettő meg- 
•mőT-n-ozve vénpyte  é le té t“ !

Bethlen Gábor kortörténetének enikríziséhez (záró-

kedéssel). A nnál inkább lehetséges az arzénmérgezésnél, 
a forróságérzés, „a belső láz“, a gyom or-bélcsatom a 
nyálkahártyáinak  idült gyulladása következtében., Vég- 
íünetkén t az arzénmérgezés fokozódó legyengülést okoz, 
míg ájulási roham ok véget vetnek a szenvedő életének.

Vegyük végül számba a beteg kezelésének, gyógyí
tásának m ódját, hatékonyságát. Fürdőkúrát végeztet
tek  a Fejedelem m el a váradi és az aigyógyi hévizek
ben, és savanyú vizet (borvizet) ita ttak  vele. A legyen
gült vizenyős testű, fulladozó Fejedelm et azután, bát
ran  elm ondhatjuk, mindez ham arosan megölte! A Fe
jedelem  orvosai közül legism ertebb Schultz, Scultetus, 
Schulitz, öcu.Leiy, vagy W eichard Schuiitz von Sehu- 
litzaw  vagy Schuliz, valószínűleg ugyanazon személy. 
A Fejedelem  utolsó betegségében szerepet játszott egy 
Ribeira, Riberion, vagy H ibenus nevű zsiüo orvos is. 
Es egy olasz meg egy „névtelen“ (?) m orva orvos. Ez 
utóbbinak nevet egyedül Kővári László em líti Salamon 
Ferencre hivatkozva: „Dr. Scultetus W eickhard rendes 
orvosa erőfeszítése dacára m indinkább gyengült (a Fe
jedelem). Titkos ellenei fennől egy Znaimo nevű mor
va orvost játszanak be hozzá . . .  Az betegségét vízkórba 
v itte  á t.“ M. Feiner írja: „A fejedelm et hosszú idő óta 
Podagra kínozta, ami vízibetegségbe m ent át, az orvo
sok gyógyítani akarván sie tte ttek  halálát 1629. nov. 
15-én.“ A m orva orvos személye és tevékenysége na
gyon gyanús és homályos. Ü veszett össze az altala 
aján lo tt kezelés m iatt a Fejedelem  régi orvosaival. De 
sajnos a m orva doctor álláspontja győzött. Kem ény Já 
nos m éltatlankodva jegyzi fel: „ . . .B e rc s é n y i  Imre, 
akit a fejedelem  disgustált, a ján lo tt egy m orva doc- 
tort, akinek a hazáját azelőtt pusztíto ttuk . . .  Ez a me- 
dicus savanyú víz ivását ajánlotta  Bethlen G ábornak . . 
Azt állítván . . . hogy ha elérkeznék is a hidrophizia a 
savanyú víznek itatja m iatt, de azon vizek beneficium - 
jával elsősorban a fulladozást curálván könnyű dolog
nak tartaná azután a hidropizisnak tollását. (!) . . .  így 
az udvarhelyszéki Vargyas és Olasztelke közt száldo
bosi határban levő savanyú vízhez m énének (Bethlen 
Gábor és kísérete). Ott talán három  vagy négy hétig 
itató vele a savanyú vizet, m ely nem hogy használt 
volna, de egészben reáhoza az vízibetegséget; azzal el- 
mene a doctor egész bizonyos inform atiot vivén az 
ellenkező helyre, az fejedelem nek m eggyógyulhatatlan 
nyavalyája fe lő l . . .  és noha ezután is continuálták 
ugyan az curatiot az maga doctori, de héában hordo
zók gyógyi feredőbe, hévízben, Som bornál is valami 
h itván  forrásnak vízében fereszték eléggé de mind 
heában!“ Don Diego is azt írja : „A fejedelem  elutazott, 
hogy nehány fürdőt vegyen doctorai, meg egy nagy 
tudom ányú ném et orvos tanácsára, ki nem rég érkezett 
az udvarba. S ám bátor rend jén  m egm erítkezett a fü r
dőkben, kúra közben jeges vizet iv o t t . . .  M iért is so
kat panaszkodtak az doctorok kijelentvén, hogy a fe
jedelm ünk m agam agát pusztítja  el.“ A Fejedelem  kór
története itt  be is fejeződne.

Fennm arad azonban a kérdés ki(k) volt(ak) a Fejede
lem  gyilkosa(i)? Elsősorban gyanús a K am uti-ház, azu
tán  a Fejedelem  olyan soknevű orvosa Schultetus, aki
rő l m ár a Fejedelem  életében azt rebesgették, hogy 
Brandenburgi K atalinnal bizalm as viszonyt folytatott. 
S ezért Csáki István m eggyilkoltatta. Scultetus doktort 
valószínűleg Csáki István (és a katolikus főurak?) ölet
ték  meg konstantinápolyi ú tjá ró l hazatérőben, és holt
testé t az Olt folyóba dobták. W eszprémi István orvos
történetében ezt írja: „W eighardus Schultetust, B eth
len Gábor fejedelem  orvosát annak halála után , mivel 
testvérének, Bethlen Istvánnak p á rtjá ra  állott, B ran
denburgi K atalin, a fejedelem  hatalom ravágyó özvegye 
által felbérelt katonák, helyesebben orvgyilkosok apró 
darabokra vágták és az Olt folyó vizébe dobták.“ — 
Deák Farkas a következőképpen jellem zi Csákit: „El
kezdve inasától vagy ispánjától, a társas élet minden 
rétegén át a fejedelemig és királyokig, akikkel bajos
kodása volt, pedig sok volt, annak oka m indég a pénz
kérdés volt, s a legtöbb esetben a saját kapzsisága.“

Az O rient Gyula által felfedezett, ném etből lefordí
to tt és m agyarázatokkal elláto tt könyvecske Csáki Ist
vánnak, Bethlen Gábor kam arásának őszinte bevallá
sát tartalm azza, m iképpen lopta el (?) a Fejedelem től 
az aranycsinálás m esterségének titkát. Acsádi Ignácnak 
úgy tűnt, hogy a füzet első lapja Csáki eredeti írása és 
aláírása. Később többen és Kelem en Lajos is a leírás 
77 számozott lap vízjeléből úgy gondolják, hogy egy 
1783-ban készült másolatról van szó. Ezek szerint a Fe
jedelem  még alkímiával is foglalkozott. Hogy m ennyi
re  volt a Fejedelem  maga is alkim ista, a Csáki írásá
ból nem  derül ki. Ha a könyvecskét (aminek eredetije 
nem  tudom, hol található) gondosan, legújabb módsze
rekkel át lehetne tanulm ányozni, bizonyára értékelhe- 
tőbb adatokhoz jutnánk. Ism eretes, hogy az aranycsi

nálás boszorkánykonyhájának egyik nélkülözhetetlen, 
elengedhetetlen alapanyaga ugyanis az arzén. Az ezzel 
foglalatoskodó egyén óhatatlanul, elkerülhetetlenül 
m egbetegedhetett, sőt áldozatul is eshetett a lássan ölő 
alattom os mérgezésnek. A ’ fentebb bőven letárgyalt 
adatok alapján, azonban a Fejedelem halálánál sokkal 
inkább nem  a véletlen (baleset) mérgezés, hanem  a vá- 
laki(k) által alattom ban adagolt méreg lassan ölő ha
tása érvényesült. Amihez nem  kis mértékben hozzájá
ru lt a szándékosan helytelen kezelés, gyógyítás.

Ki lehetett; a gyilkosság értelm i szerzője? Mi indo
kolja Schultetus doctor meggyilkolását'Csáki István ál
tal? Versengés a Brandenburgi Katalin kegyeiért? Eset
leg cinkossága a Fejedelem  elvesztésében és egy kelle
m etlen tanú.' illetőlég te ttestárs elhallgattatása? Sze- 
rih tem  csak, Csáki István lehetett az értelm i szerző, de

term észetesen éppen ő saját kezűleg nem adhatta be a 
m é rg e t. . .  Ki volt a bűnsegéd, a végrehajtó? Aligha 
tud juk  ezt meg valaha! A Fejedelem udvarának -sze
m élyzete közül csak néhánynak ismerjük a nevét.

Ha Schultetus doctor meggyilkoltatása tényként le 
szögezhető, az indíték mégis vitatható. Ugyancsak ho 
mályos, m iért kellett a Fejedelem nek nem term észetes 
halállal elpusztulnia. M ert ha minden szól Csáki Ist
vánhoz vezet is, a pontos indíték  kérdéses. Vajon csaie 
a kancellár pénzsóvársága (ismerve jellemét) és ha ta
lomvágya (éppen a fejedelm i székre), vagy pedig „egy
szerűen a H absburg császár eddig elérő karja volt az, 
amely egy olyan erőt sem m isíti etett meg, ami európai 
viszonylatban hatalm at jelen tett?  És Csáki István maga 
egy erre alkalmas, sőt megfelelő hajlandóságú eszköz 
volt! Mindezt a történészek feladata kideríteni. De mi
lyen volt a Fejedelem  élettársa, Brandenburgi K atalin? 
Viselkedésében sok kivetnivalót találhatunk"m ár a Fe
jedelem  életében. „Catherina fejedelem asszonyem
ber . . . ingadozó elm éjű, az világi gyönyörűségekre is 
hajlandó s kelleténél nagyobb pompát űző istenes igaz
gatásnak igenes vágásiból csakhamar kikezde maga
viselésiben hágdosni.“

Mit jegyzett fel a legmérvadóbb, a szemtanú, Ke
mény János a fejedelem néről, akire Bethlen Gábor or
szágát, trónját, m indenét hagyta? „Magahagyásából 
(Bethlen Gábor) mely nap meghala, ottan testét felbon- 
t á k ..  . Catherina a fejedelemasszony nemcsak nem ir-  
tóza nézni, sőt egyiránt fogdosni, tapogatni az felm etéit 
testnek szívét, felhasíto tt hasát s egyéb tagjait, ele sem
mi szomorúságot nem tettete , sőt egy csepp könyvet 
sem ejte  az istentelen gonosz szívű elvetemedett asszo- 
nyi á lla t.“

Mi sem jellem zőbb az általam  bűnösnek tarto tt sze
m élyekre, m int annak a „Pasquil“ (pamflet, gúnyvers)- 
nek néhány szakasza, am elyet Georg Krauss (szüle
te tt 1617-ben Szebenben), nem eléggé ismert s még ke
vésbé értékelt krónikájában található. Ez a segesvári 
szász jegyző korának egyik legműveltebb embere volt, 
nemcsak iskolai végzettsége és világlátottsága alapján, 
hanem  m ert anyanyelvén kívül jól tudott nemcsak la
tinul, hanem  m agyarul és rom ánul is. így azután kró
nikájában első „kézből“, az eredeti nyelven hallott és 
olvasott dolgokat is lejegyezhette. Ennélfogva mag zá
ru l írha tta  le azt a gúnyverset, amelynek szerzője v a 
lószínűleg Joannes Laskai volt és Zólyomi Dávid (?) 
terjeszte tt Kassán. Lássuk, hogy szól ennek a 13. és 
14. szakasza:

Ad relictam  Gabriel Bethlen 
Megh trefálad  magad K atarina Asszony 
El hányad kenczedet, ki neked nem haszony 
Az ki te latrod volt árulódis aszón (azon)
Cziáki m iat leszen pendelyedis vászon.

„ j,r üteruoíSKwr i
Ad Stephanum  Cziáki 

H át neked m ind teczik az Udvarbiróságh 
Eörezd az el czialt pénzt m ert másé az országh 
Aláb aláb szál, tsak talál az koczisságh 
Nem m ent Isten teöle rád  szál az lovaságh.

Mi is sóhajthatunk, m in t egykor Kemény János: 
„Szegény Fejedelem !“

SZILAGYI ISTVÁN dr.
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Egyszerre, ném is, a végén, mi mindenén, nem bír
tam már, nem ment tovább. Valaki azt mondta. Itt nem 
maradhatsz. Ott nem maradhattam, és nem ment'to
vább se. A hely, leírom, nem fontos. Tető, nagyon la
pos, hegyé, nem is, dombé, de oly vad, oly vad, elég. 
Ingovány, térdig hanga, juhok alig-csapásai, eső kimos
ta, mély árkok. Egy ilyenben hevertem messze lenn, 
szélvédetten. Pompás kilátás, kivéve a ködöt, az min
dent törölt, völgyeket, vizeket, síkot és tengert. 
Hogyan tovább, elkezdenem se kellett volna, 
r n, el kellett, kezdenem. Valaki, tálán ugyan
az, azt mondta, Mit kellett idejönnöd? Marad
hattam volna az odúmban, védetten, szárazon, nem 
maradhattam. Az odúm, leírom, nem is, nem megy. 
Egyszerű, semmi nem megy nekem tovább, épp ez az. 
Azt mondom a testemnek, Gyerünk hát, és akkor ér
zem, hogy küzd, mint egy roskatag gebe az úton, nem 
küzd tovább, küzd megint, feladja. Mondom a fejemnek. 
Hagyd az egészet, maradj békén, nem lélegzik tovább, 
és akkor még veszettebbül zihál. Messze vagyok mind

I.

je i  túl a perpetvartól, mit is törődöm vele, nekem ugyan 
semmi se kell, se az, hogy tovább, se az, hogy mara
dok, ahol vagyok, nekem tényleg mindegy, hátat for

dítani, azt keuene, el a testtől, el a fejtől, intézzék egy- 
' más közt, szűnjenek meg, én nem tudok, épp ez. az, 

meg kéne szűnnöm. Ó, igen, mintha többen volnánk 
egyben, mind süket, meg az se, eggyé halmozva, élni. 
Más azt mondta, vagy ugyanaz, vagy az első, mindnek 

■ ugyanaz a hangja, az elgondolásaik ugyanazok. Egysze-
• rüen otthon kellett volna maradnod. Otthon. Azt akar- 
,tak, hogy hazamenjek. Tartózkodásom helyére De ázt, 
-ha nincs a köd, jó szemmel, távcsővel, látom innen. 
♦Nem az, hogy fáradtság, nem az van velem, a mászás 
»ellenére. Es az se, hogy itt akarnék maradni. Iíallot- 
jtam, mondták, hallhattam a kilátásról, a távoli, vert- 
.ólom tengprt, az oly gyakran megénekelt, úgynevezett 
; arany völgy, a párhuzamos martok, a gieccserlavák. a 
derengő varos, mindenki erről beszélt. .Perszej. kik ezek
flz emberek? Követnek engem, ide fel, éfőftém párták, ve
lem jöttek? Lenn vagyok az üregben, századok vájták,

. koszvaúek-időjárások századai, fekszem, arcom a sötét 
».földön, átitatják a lassú, sáfrányszín vizek, ezeket issza 
lassan... itt magasodnak fölöttem, körülöttem, mint egy 
temetőben. Szemem- föl nem emelhetem hozzájuk, de 
kár, nejn láthatom az arcukat, a lábukat talán, hangú
ba söppedezve. Lálnak-e engem, mit lathatnak belő
lem? Talán egy sincs már ott, talán mind elment, éme- 
lvedve.'Fülelek, ék■ ugyanazokat a gondolatokat hallom,

. úgy éi;tem, csak árúikét mindig, különös. Elgondolni, 
hogy nap- a völgy felett mindegyre tüzel iá tépett égről. 
Mióta--vegyok'itt, micsoda kérdés, tűnődtem gyakran. 
És gyakran a felelet is-megvolt. Eg> órája, egy hónap
ja, egy eve, egy évszázada, attól függ. Hogyan értem,

. hogy itt,-és éh, és lenni, s ebben .so.se kerestem rendkí
vüli értelmezéseket, sose variáltam sokat, épp estik az 
i-tt változott olykor, láthatóan. Vagy azt motettáén.' Nem 
rég lehetnie -itt, -ki nein bírhattam volna. Hallom a pó
lingokat,- ez azt jelenti, múlik a nap, leszáll az éjszaka, 
mert a pólingokkal- ez van, egész nap csöndben vannak, 

•‘aztán rikácsolnák, ha meggyűlik a sötétség, ez van az 
ilven vad állótokkal, az életük meg, az enyémhez mér
ve, rövid. Es ez a- másik kérdés, ezt is olyan jól tudom, 
Mit kellett idejönnöd?, megválaszolhatatlan, így hát azt 
feleltem; A változatosság kedvéért, vagy, Ez nem is én 
vagyok, vagy Véletlenül, vagy éppen. Látni, vagy az
tán, nat-y. napfény éveire, A sors akaratából,, érzem, 
jönnék» ezek a mások, hadd jöjjenek, ébren fognak ta
lálni.-Zaj-minden, a fekete, túltelített tőzeg szotyogása 

:folyton, óriási páfrányok hullámzása, a nyugvás hangás 
obiéi,• ahol. megfúl a szél, az életem és ósdi csinglingje.

• Változni,- látni, nem is, nincs már mit látni, láttam 
mindent,-hogy a szemem belehályögosult, és a bajtol 
sincs menekvés, a baj meglett, egy nap meglett a baj, 
aznap, hogy a lábam kivonszolt a maga útjára, hagy
jam, legyen -meg neki az ő útja, idevonszolt, hát ezt 
kellett idejönnöm. És mit csinálok, olyan fontosat, lé
legzetű ki és be, és mondom, füstforma szavakkal, hogy

■nem tudok menni, nem tudok maradni, lássuk, mi tör
ténik maid-. Hát érzékelés dolgában? Istenem, panaszra 
nincs ok, .lényem férfi, rendjén, csak fojtottan, mintha 
hóba takarták volna, semmi melegség, semmi szunyó
ka, jói tudom- követni őket, a hangokat mind, a része
ket mind, egészen jól, a hideg felfal, a nedvesség szin
tén, legalábbis úgy vélem, messze vagyok. A reumám, 
bárhogy vesszük, emlék csupán, nem fáj jobban, mint 
az anyámé, amikor neki fájt. Szemem türelmes mohó 

' ságga] méred sovány keselyűarcomból, talán dög-idei 
van. Fenn vagyok ott, és lenn vagyok itt, nézésein 
alatt, roskatagon, hunyt szem, fül a szotyogós mohára 
tapasztva, egyek vagyunk, mindig egy a gondolatunk, 
mikor volt más, mélyen lenn, kedveljük egymást, saj
náljuk egymást, de hát épp ez az, mit sem; tehetünk 
egymásért. Egv dolog mindenesetre biztos, égy óra 
múlva túl késő lesz. fél óra múlva éjszaka lesz, és még
sem, nem, nem biztos, mi minden biztos, mi nem biz
tos, tökéletesen biztos, hogy tiltja az éj, amit enged a 
nap, azoknak, akik tudják, hogy és mint, akik tudni 
akarják, hogy és mint, és van erejük, van erejük pró
bálni megint. Igen. éjszaka lesz, és felszáll a köd, isme- 

. rétién ködömet, bármi szétszórt vagyok, frissül a szél, 
és a teljes ég kitárul a hegy fölött, fényeivel, köztük a 
Göncölök, hadd vezessenek utamon újra, várjuk az éjt. 
Keveredik minden, való idők és igeidők, először épp 
csak itt voltam, most mindegyre itt vagyok, csakhamar

nem leszek már itt, kapaszkodva; föl, a kúp- 
taton, -vagy erdőszéli páfrányosban, vörös fény ők, 
nem próbálom megérteni, soha többe nem pró
bálkozom megértéssel, épp ez az, pillanatnyilag 
itt vagyok, irántiig is ee volt, mindig is ez 
lesz, nem fogok félni többé a nagy szavaktól, nem 
nagyok. Nem emlékszem már a jöttörnre, nem mehe
tek, kis társaságom egésze, szemem zárva, és érzem ar
com alatt nyersen a nyirkos termőtalajt, a kalapom le
esett, nem gurulhatott messze, vagy elsodorta a szél, 
ragaszkodtam hozzá. Olykor a tenger az, má3 alkalom
mal a h- gyek, gyakran volt a vadon, a város, a síkság 
is, a síksággal is kacérkodtam, holtnak tettettem ma
gam mindezeken a helyeken, éhhalál, végelgyengülés, 
gyilkosság, vízbefúlás volt az ok, aztán semmi ok, una
lom. semmi más, csak az utolsó lehelet, mely új életet 
lehel beléd, aztán a helyiségek, természetes halál, be
takarva, házi istenekbe fojtva, és mindig motyogva, 
ugyanazok a régi motyogások, régi történetek mind 
a régi kérdések, válaszok, bennem semmi ka- 
jánság, alig valami, s tu l t io r  s tu l t i s s im o ,  soha egy átok,
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nem vagyok olyan bolond, hogy ha volt, elpárol
gott. Igen, mind a végig, örökös motyogás, ringasson 
el, legyen társaságom, én mindig csupa fül, csupa fül a 
régi történetekre, mint amikor apám a térdére ültetett, 
és olvasta nekem azt a történetet Joe Ércemről vagy 
Breenrői, a világítótoronv-őr fiáról, estéről estére, a 
hosszú télen át. Mese, az volt, gyerekeknek, valami 
sziklán történt az egész, viharban, az anya halott volt, 
a sirályok jöttek és jöttek, csapdosva a fényt? Joe a 
tengerbe ugrott, ez minden, amire emlékszem, késsel a 
foga között, megtette, amitt tenni kellett, és visszatért, 
ez minden, amire ezen az estén emlékszem, szerencse
sén végződött, szerencsétlenül kezdődött, és szerencsé
sen végződött minden este, komédia, gyerekeknek. 
Igen, én voltam az apám é6  én voltam a fiam, kérdez
gettem magam, és erőmhöz képest válaszolgattam, el 
kellett mondanom magamnak estéről estére ugyanazt a 
régi történetet, betéve tudtam, nem hihettem el, vagy 
mentünk együtt, kéz a kézben, csöndesen, világainkba 
merülve, két egymásba feledkezett kéz. így tartottam 
ki mindeddig. És ma este, úgy látszik, megint beválik 
ez, itt vagyok a karomban, karomban tartom magam, 
különösebb gyengédség nélkül, de hűen, hűen. Aludj hát 
mint a hajdani lámpa alatt, minden összefonódva, fá
radtan ennyi beszédtől, ennyi gürcöléstől és játszástól.

II.
Fenn van a fény, az elemek, valami fényféle, elég, 
hogy látni lehessen benne, az élők megleljék útjukat, 
túl sok bajlódás nélkül, kerülhessék egymást, egyesül
hessenek, kerülhessék az akadályokat, túl sok bajlódás 
nélkül, szemükkel keresgéljenek, lehunyják a szemü
ket, megállva, megállás nélkül, az elemek közt, az élők. 
Ha csak nem változik, ha csak nem távozik. A dolgok
nak is jelen kell még lenniük, kicsit nyüttebben, kicsit 
íogyatkozottabban is. sokuk ugyanott áll, ahol közöm
bösségük napjaiban. Itt vagy egy másik üveg alatt, ez 
sem lesz lakható soká '/már, ideje otthagyni. Itt vagy, 
épp ez az, ahol vagy, nem sokáig lesz már lakható. 
Menj 'hát, nem is, inkább maradj, mert hova mennél, 
most, hogy tudod? Visáza fel? Mindennek van határa. 
Vissza abba a fényfélébe: Nézd a sziklákat megint, légy 
megint a sziklák s , a tenger között, ingatagon és zsugo
rodva, kezed a füleden, fejest, ártatlanul, gyanúsan, 
ártékonyan. Kutass, az éj túláradó fényében, a kínálat
nak megfelelő keresletet, törj vissza, dolgod végezet
len, a földbe, a nappal ős-réges előtörtén. Lásd viszont 
Calvet anyót, ahogy lefölözi a szemetet, mielőtt az éj
jeliőrök jönnek. Ott lesz ő még. A kutyával, meg a 
csontkollekció-babakocsijával. Mi lehetne elviselhe
tőbb? Ott ingadozott az éjen át, kezében háromágú 
szigonyféle, motyogott és nyekkengetett, Fenséges Ür! 
Elnök Űr! Az eb ott állt pitizve, mancsai a kukák pere
mén, kotorászott az anyóval a tartályokban. Akadá
lyozta, az anyó akkor rohadt szemétnek mondta, és tett 
róla, táguljon. Jó kis emlék. Calvet anyó. Tudta, mit 
akar, és még talán azt ís, amit még akart volna. S ak
kor a szépség, erő, értés, a naprakész, a mindennapi, 
cselekvés, költészet, egységáron mindenkinek. Csak 
lenne módja, hogyan nem tüdni róla! S a szenvedés, ott 
abban a nyomom fényben, micsoda balckság. Nem tárt 
föl semmit, elmúlt volna, semmi 'ázörnüűség, semmi 
föl nem tárult a dolgok állásából, ki is hunyt volna. 
És most itt, most ißs, egyetlen roppant pillanat, 
mint .a Paradicsomban, és áz elme lassul, lassul, majd
nem megáll. És mégis változik, valami változik, a fej
ben kell lennie, a fejben lassan rohad a rongybaba, 
talán egy fejben vagyunk, olyan sötét van, mint egy 
fejben, mielőtt a férgek nekilátnak, elefántcsont kaza
mata. A sz.avak is, mind lassul, lassul, az alany elhal, 
mire az igéhez érnénk, a szavak is leállnak. Jobb így, 
mint amikor,,gagyogáJ volt az'elet? Épp ez az, épp óz, 
a napfényes oldal. Hát a más többiek hiánya, az any- 
nyira semmi? Full, mások, az meg mi, mások soha nem 
ártóztak senkinek, és itt is nyilván van belőlük né
hány, más mások, láthatatlanul, némán, mit számit. 
Igaz, rejtőztél előlük, „lapultál falaikhoz, igaz ez itt 
hiányzik, hiányoznak a származékok, itt minden tiszta 
sajgás, fuh, ezt mondtad fennebb, és ez vagy, eleven 
mustárhirdetés. Amíg jönnék a szavak, semmi sem; vál
tozott, szabadjára megint a régi szávak, mind. Ejtsd ki 
őket, nincs'más, ejtsd ki őket, szabadítsd meg magád 
tőlük, itt, mint mindenkor, más nincs. Hanem elapad
nak, ez az igaz, ez a változás, elapadnak, ez rossz rossz. 
Vagy jön a szorongás végül, hogy mindent elmondtál, 
punt a magadét, még a, vég,.előtt, nem is, mert az lesz 
u, vég, mindennek a végé' nem biztos. Hogy nyögni 
kell, és nem megy majd, Jézus, . oszd be magadat in
kább, ügyelj, mi a valódi halálfélelem tényleg, akad
nak becsapósak, azt hiszed, hazaértél, kezdesz üvölteni, 
és feléledsz, egészségüdvü üvöltések, maradj csendben, 
az jobb, az az egyedüli módszer, ha be akarod végezni, 
egy szó se, semmi, csak mosolygok, végnyugvás elfoj
tott átkokkal, hogy a szótlanság szétrepeszt, minden 
lehetséges, akkor meg? Az egész fölött, talán, nyár van, 
nyári vasárnap, Mr. Joly ott a harangtoronyban, fel
húzta az órát, most harangozik. Mr. Joly. A fél lába 
térdből hiányzik. Vasárnap. Botorság volt úton lenni. 
Nyüzsögtek az utakon, a máskor gyakran oly kedves 
utakon. Itt legalább semmi ilyen, szxi sincs teremtőről, 
és semmi közelebbi a teremtésügyről se. Szárazság, az 
lehet, vagy nyirkosság, vagy iszamosság, mint mielőtt 
az anyag betegre fordul. Ez a közeg itt, levegő volna 

mely lehetővé teszi, hogy meg is fulladj még, oly
kor szinte hallható, elképzelhető, hogy levegőféle. Hogy 
valójában mi folyik, pontosan, ah, régi savanyú neve
tős. nem, ég veled, jókedv, dem, sose volt ez mulatság. 
Nem, de még egy emlék, egy utolsó emlék, az (Segíthet
ne, elhajtódni megint. Péter, ahogy az ökreit böködi a 
lapályon, nem, mert a barázda végiben, mielőtt ráfor
dulnának a következőre, az égre emelte szemét, s szólt. 
Megint túl korán van világos. És mit tesz ég, nem sok
ra rá, a hó. Más szóval, az éj fekete volt, amikor leesett 
végre, de nem, furcsa, hogy nem is, a betemetett ég el
lenére. Hosszú volt az odúig vissza az út, a földeken át, 
szeles út, ma is ott lehet. Ahogy felér a szikiatetőre, 
szökken, némelyek azt hinnék, vaktában neki, de nem, 
zergeügyességgel, hajtűs cikcakkokban, le a partnak.

SAMUEL BECKETT
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Sosem  dörgött ilyen messziről a tenger még, ai tenger 
>1 ho a la tt, de a felsőfokok a java vonzerejüket elvesz
tették . Nem volt gyümölcsöző a nap, m it is lehetett 
várn i, tek in tve az évszakot, a hagym ának végképp az 
u to lját. V isszatérés volt, m indazonáltal, m ihez, nem 
szám ít, visszatérés, épségben, m indig kész csoda. Mi 
tö rtén t?  Ez volna a kérdés? Találkozás? Puff neki! 
Nem. A Graves fivérek birtokával egy m agasságban 
rövid pihenő, szem közt a lámpavilágos ablakkal. Izzás, 
vörös, távoli, éjszaka, télen, ez m ár nem  akárm i, ez 
nyilván  aligha akárm i. Ennyi, ez itt, ahol vége van ak
kor, i tt  végzem. Messzi emlék, messze nem a legutolsó, 
elképzelhető, a lábak még m intha bírnák. K ár, hogy a 
rem ény halott. Nem. Hogy megvolt a rem ény fent, jö tt 
és m ent. Micsoda változékonysággal.

III.
Hagyd, m ár m ajdnem  ezt mondtam, hagyd az egé

szet, M it szám ít, ki beszél, valaki azt m ondta, m it szá
m ít, ki beszél. Lesz itt  egy távozás, o tt leszek, nem  m a
radok le róla, nem  én leszek az, itt leszek, azt m on
dom m ajd, messze vagyok innen, nem én  leszek az, 
nem mondok m ajd sem m it se, lesz egy történet, valaki 
m egkísérel m ajd  elm ondani egy történetet. Igen, sem 
mi, tagadás tovább, m ind hamis, egyetlenegy sincs, é r t
hető, ugye, semm i ilyen, nincs több frázis, legyünk ba
lekok, balekok m inden valós és igei időben, míg el nem 
végeztetik  el, nem  m úlik és végeztetik, m inden, és 
a hangok meg nem  szűnnek, csak hangok, csak hazug
ságok. Itt, távozni innen és m áshova m enni, vagy itt 
m aradni, de jőve-m enve, Kezdj nyüzsögni, kell lennie 
testnek, akár ha rég, nem tagadom, semmi tagadás 
többé, azt m ondom  m ajd, test vagyok, nyüzsgők oda- 
vissza, föl és le, ahogy kívántatik. Egy kupacnyi vég
tag és szerv, m ind kell hozzá, hogy ú jra  éljünk, k ita r t
sunk kis ideig, ezt nevezem m ajd élésnek, azt mondom, 
ez vagyok én, m ajd, állok, állva m aradok, nyüzsgők, k i
tartok, kibírom  holnapig, egy hétig, ez lesz jó, így lesz, 
egy hét, az m ár igen, egy tavaszi hét, az felbizseregtet. 
Elég csak akarni, és én akarom, akarok m agam nak tes
tet, akarok fejet, égy kis erőt, egy kis m erészséget, el 
is kezdem, egy hét ham ar megvan, akkor vissza ide, 
erre a m egfejthetetlen  helyre, messze a napoktól, a 
messze napoktól, nem  ígérkezik könnyűnek. És ugyan, 
csak gondoljuk meg, semmi nem, hagyd, ebből elég 
volt, ne is hallgass az egészre, ne is szólj róla, régi dolgok, 
m ind, ugyanaz, m ajd, egyszer s m indenkorra. I t t  vagy 
hát, lábon m ost m ár, szavam adom rá, esküszöm a magad 
lábán, esküszöm, ez az én lábam, kezdd el a kezeddel is, 
kopogtasd meg a koponyádat, az értelem  helyét, ami nél
kül nuku, bárm i, akkor a többit, az alsóbb régiókat, szük
séged van rájuk , és most mondd, m ilyen lehetsz, m it 
gondolsz, m iféle férfi kell, hogy legyen ez, vagy nő, ta 
pintsd a  lábad közt, szépségre nincs szükség, se nagy 
G enkségre, egy hét rövid táv, senki se fog épp téged 
szeretni, ne ijedj meg. És hagyd máh ezt a reszketőst, 
nem  akar megölni senki, nem fog épp téged szeretni,

'e  nem  is' akar m egölni senki, ott bukkansz föl talán  a 
Góbi-sivatág hiagasföldkatlanában, otthon érzed m ajd 
magad. I t t  fogok várn i rád, nem, egyedül vagyok, egye
dül én vagyok,' ezú ttal az .van, hogy nekem kell neki
vágnom. Tudom, hogyan csináljam, férfi leszek, ennyi 
a., egész, valam i férfiféle, afféle aszott csecsemő, lesz 
m ajd nopszöm, 'én lészpk az ő aranyoskája, kezét n y ú jt
ja , bárhol átm együnk, szabadomra hagy a zöldben, jó 
íi  . zek, egy m ukkanás nélkül csücsülök a sarokban, fé- 
sá.getem  a szakállam , kifésülöm sim ára, hadd legyen 
cukibb,' egy kicsit még cukibb, m ár ha megy ez így. 0  
m aga azt m ondja nekem, Gyere, husikám , m enjünk 
j^i-pába. Semmi felelősség, rajtam , m inden felelősség 
ra jta , a neve Bibi lesz, én így hívom, Bibi, m ár ha 
megy ez így. Gyere-, cuncirpókus, vár a ciki-cuki. Ki tá 
rj tottu meg nekem, mind, am it tudok, én magam  csu
pán, a régi vándorévekben, m ind a term észetből követ
keztettem  ki. egyetlen kézzel-lábbal könyv segélye ál
tal, tudom , nem  és vagyok, de késő már, késő m ár ta 
gadni, i tt  a tudás, a törm elékek és morzsalékok, fel- és 
elvillognak, forognak, széllel kakaskodnak, hülyítésem - 
:v szövetség. Hagyd és menj, ideje m enni, így szólni 
legalább, e ljö tt az idő, ki tudja, m iért. Mit számít, ho
gyan írod le m agadat, itt, vagy egyebütt, rögzülettel 
v. gy mozgékonysággal, form átlanként vagy em ber- 
bosszúkaként, sötétségben vagy az egek fényében, nem 
tudom , m intha szám ítana, nem ígérkezik könnyűnek. 
És ha visszatérnék oda, ahol m inden kiiobbant, és ak
kor onnét, nem, az sehová se vezetne, sose vezetett 
sehova, az em léke is kilobbant annak, nagy láng, és ak
kor a sötétség, nagy görcs, és akkor többe semmi súly, 

mmi átható  tér. M egpróbáltam  levetni magam egy 
:: iklárói. összeestem az utcán, halandók közepette, se- 

■ va se vezetett, föladtam . Még egyszer az u tat, ami 
[hozott engem ide. vagy azt visszafelé, vagy azon 

■ vnbb, bölcs tarries. Mindezt úgy, hogy ne nyüzsögjek 
itt tovább, soha, nyáladzva itt, míg bevégeztetik, mo
tyogva ezredévenként. Nem én vagyok az, nem igaz, 
.vm  én vagyok az. messze járok. Nem, nem. most a jö
vőről fogok szólni, a jövőben fogok beszélni, ahogy be
iz élni szoktam egykor, éjszaka, magamhoz. Holnap 
felkötöm  a kék nyakkendőm et, s a sárga csillagokkal, 
(• felkötöttem , hogy elm últ az éj. Hamar, ham ar, m ie
lő tt elsírom  magam. Lesz egy cimborám, magam év- 
iá-rata, magam zuga-boga, harcostárs, ú jra  á téljük  küz
delm einket. hegeinket hasonlitgatva. Hamar, ham ar. Az 
lesz m ajd, hogy ő a haditengerészetnél szolgált, talán 
Jellieoe alatt, én meg egy hordó G uinncss-sör mögül 
céloztam  a betolakodóra a szakállas puskáimmal. Nincs

sok nekünk, épp ez az, a jelenben, nincs sok h á tra  az 
életből, ez utoisó telünk, holtbiztos, halleluja. T öpren
günk, mi lesz, ami elvisz m inket a végén. Vele a szül- 
laja bánt el, velem  inkább a  prosztatám . Irigyeljük 
egymást, én irigylem  őt, ő irigyel engem, alkalm ak
ként. K atéterezem  magam néha, segítség nélkül, rem e
gő kézzel, így görbülök meg a közvizeidében, a köpe
nyem  védő szárnya alatt, az em berek mocskos vénem 
bernek gondolnak. Ö vár rám , hogy végezzek, ül egy 
padon, a lelkét kiköhögi, köpköd egy burnótszelencepe, 
am ely mindig akkorra telik meg, hogy k iürítheti a csa
tornába, jó polgári szellemben. Szépén m egkaptuk a 
szülőhazától, bedug m inket a gyógyíthatatlanok közé, 
m ielőtt m eghalunk. Töltjük életünket, a miénk, pró
bálkozván összehozni egyazon pillanatban egy napsu
garat meg egy üres padot valam i közpark oázisában, 
bélyegünk a term észet szeretete, sárgultunkban-fonv- 
nyadtunkban, m indenki birtoka, m ár ahol. Ö el-elfúló 
mo.yogással olvas föl nekem  a tegnapi újságból, mesz- 
sze, messze jobban járna, ha ó lenne a vak. A királyok 
sportja a szenvedélyünk, a ku tyák  is, politikai nézete
ink nincsenek, egyszerűen és nagyszerűen republikánu
sok vagyunk. Persze, m egvannak a m agunk gyengéi is: 
a W indsorok, a Hannoverek, elfelejtettem , a Hohenzol- 
lernek, ez az. Nem idegen tő lünk semmi, ami emberi, 
m ihelyt a versenyhíreket m egem észthettük. Nem, egye
dül, jobban m egvolnék egyedül, gyorsabban m enne, ü  
gyáimolitana, van egy hentes barátja , disznót vág, ve
res hurkáival szuszakolná a lelket a gigámon. A vigasz
talásaival, a ráko t sejtető célzásaival, a feledhetetlen 
gyönyörm ám orok felidézésével tenne róla, e lbátortala
nodás ki ne kezdhesse alapjaim at. Én meg, ahelyett, 
hogy a magam lá tha tá rára  összpontosítanék, ami lehe
tővé tenné, hogy esetleg teherautó  alá taszítsam  őket, 
hagynám , az ö esze tologassa az enyém et. Azt m ondá
mon neki, Rajta, m uskétás, hagyd ezt m ind a francba, 
ne töprengj többet rajta, épp ez az, én nem gondolnék 
többet a dologra, baráti érzületektől tompám. S a köte
lezettségek! Gondolok elsősorban a délelőtt tíz órai ta 
lálkozókra, legyen hó vagy eső, Duggan előtt, hemzseg
nek, m ár a sport férfiúi, láztól égve, hogy a fogadásai
kat tető alá hozzák, m ielőtt az ivók kinyitnak., Mi meg, 
ez volt, m i meg tiilvagyunk m ár m egint az egészen, 
annyival jobban vagyunk, annyival jobban, nagyobb 
pontossággal, ezt kell mondanom. Látni Vincent ma-
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rád ványait, ahogy érkezik, esőlepedők csattogásában, 
vén tengeri medvés, akaratlan, derekas imbolygás, fe
jén véres kendő turbánja, szemében villogó fény, az 
éles megfigyelésnek, íme, jó példa, m ire képes egy em 
ber, gyönyöreit űzve. Fél kezével a szegycsontját tám o
gatta, másik fel keze fejével tám asztotta gerincét, m in t
ha m atróztáncba fordulna éppen, nem, ez m ind csak 
emlék, özönvíz előtti végréteg. Nézzük, mi történik itt, 
ahol senki sincs, ahol semmi se történik, legyen m ár az, 
hogy valam i itt  is történik, hogy valaki i tt  is van, és ak
kor legyen vége, legyen csend, lehessen belekerülni a 
csendbe, vagy legyen más hang, más hangok hangzása, 
nem életé és halálé, ami bárki élete és halála, csak nem 
az enyém, lehessen belekerülni a történelem be, hogy az
tán  ki lehessen kerülni belőle, nem, ennek mind semmi 
értelm e. Meglehet, fejet növesztek a végén, m erőbben sa
já t fejet, hadd főjenek benne mérgek, hozzám méltóak, 
lábakat növesztek, ne legyen hanyatt a homlokom, ott 
állok m ajd, járhatok  végre, ez m inden, am it kérek, nem, 
sem m it sem kérhetek. Épp csak egy fej és két láb, vagy 
egy láb, fél láb középen, szökdelve haladnék. Vagy csu
pán a fej, takaros, kerek, sima, vonások nem szüksége
sek, gurulnék, dom bnak le, m ár-m ár tiszta szellem, 
nem, ez nem lenne jó, innen m inden kaptatósan van, 
elkerülhetetlen  a láb, vagy megfelelője, talán  pár gyű
rűs ízület, összehúzódóképes, jókora terep csúszkái. 
Indulni Duggan ajtajából, egy esős és napfényes tava
szi reggelen, nem tudod, elérsz-e estig, mi baj van? 
Olyan könnyű lenne az egész. Bele'ágyazva abba a hús
ba, vagy egy másikba, ebbe a karba, m elyet baráti kéz 
fog, és ebbe a kézbe, kar nélkül, és lélek nélkül azok
ba a reszkető telkekbe, a tömegen át. a karikák, á já
ték léggömbök, mi baj van? Nem tudom, itt vagvok, 
ebből kell a legjobbat kihozni. Nincs hús sehol, se 
meghalni mód. Hagyd az egészet, elhagyni akarni ezt 
az egészet, nem tudva, m it jelent, mindez, gyors szót 
gyors te tt követ, hiába, semmi se bolydult, senki se 
szólt. Itt, semmi se fog történni itt, senki se lesz itt, 
sok hosszú napig. Távozások, történetek, nem m ind
já rt a holnapról van szó velük. És a hangok, bárhon- 
nét jö ttek is, nincs bennük élet.

AZ ÜJGÖRÖG LÍRA elképzelhetetlen Konsztantinosz 
Kavafisz nélkül, jóllehet az A lexandriai, ahogy ne- 
vezik előszeretettel, életében egyetlen kötetet sem 
adott ki. A lexandriában  született 1863-ban s ott halt 
meg 1933-ban. M int a m esebeli kiskirályfi, régi fana- 

fam íliájának  kilencedik gyermeke volt, s csak 
19^_ óta szentelte m inden idejét az írásnak. Az angol 
s a francia nyelv révén a parnasszizmustól a szim- 
bolizmusig m egannyi hatás érte  és 200 hátrahagyott 
költem ényéről könyvtárnyi elemzés született. Geor- 
giosz Szeferisz (igazi nevén Szeferiádész) e század 
poétája volt (Szmirna, 1900 — Athén, 1971) ős 1963- 
ban N obel-dijjal tün te tték  ki; a jelenkori világ két
ségbeeső kim erültségének énekese, de az igazságra 
szom jas hum ánum é is. Ü j iskolát terem tett, mely Va- 
*???. 5 s Öj®* h angu latá t-hatását honosítja meg az 
tugorög költészetben. Kosztasz Asziinakopoulosz 1936- 
ban született A thénben, a költés mellett prózaíró, 
d ram aturg  és rádiós is; valam int a világirodalom lel
kes fordítója, 1977-ben az athéni akadémia díjával 
tün te tték  ki.

GEORGIOSZ SZEFERISZ

D E  H Á T  M IT  I S  K E R E S  
A L E L K Ü N K ?

Dehát mit is keres a lelkünk a megrakott 
hajókon utazván, sápadt asszonyok 
és «író gyermekek közé zsúfolódva, akik 
még a repülőhalak látványától
se nyugodnak meg,
se amikor az árbocok csúcsán megjelennek

a csillagok.
Lelkeinket elcsigázta már a hangzavar, melyet 
a láthatatlan máglyákhoz láncolt fonográfok ontanak, 
az idegent nyelveken mormolt gondolattöredékek.
Mit is keresnek leikeink 
a ködben, korhadt gályákon utazván 
kikötőből kikötőbe?
túrván a kőtörmeléket, egyre nehezebben 
lélegezvén a fenyöillatban, 
ott evezvén ezen a tengeren
vagy a másikon, *
érzéketlenül,
embertelenül,
egy hazában, mely sem a miénk, 
se a tiétek.

, ( , I

*
Csak tudjátok, hogy boldogok voltak a szigetek, 
melyeket a közelben érzünk, 
kicsit lonnebb, kicsit fennebb,
de egészen közel.

KOSZTASZ ASZIMAKOPOULOSZ 

A Z  U T O L S Ó  V A C S O R A

Gyertek ide az utolsó vacsorára 
osszuk meg a kenyeret, 
melyet a haza kemencéiből hoznak 
szárnyukon a madarak.
Gyertek valamennyien, akik szomjazunk,
igyunk az eső véréből
egyázön kehéívböl f .» < ■ ’ * '
Itt van a tál melyben 
megmosom lábaitok, 
hogy megszabaduljon a portól, 
melyet tapostunk. ■ u ! [
Itt van a kendő hogy megtisztuljatok.
Gyertek az utolsó vacsorára,
mitől féltek? nem mondom meg
ki árul el ama száraz
alkonyat idején. Nem vetek éles
tekintetet rátok, hogy a tisztességtelenség
almáját meghámozhassátok vele.
Egy panasz szót se az asztalunknál.
Ki el fog árulni engem,
majd megmutatkozik, ha üt az óra.
Az utcán kutyák ugatnak,
eső vörösük, nedves
meggyszemekkel veri az ablakot
Gyertek csak valamennyien hogv megcsókoljatok.

KONSZTANTINOSZ P. KAVAFISZ 

S Z A L O M E

Szalóme aranytálcán hozza 
keresztelő János fejét 

az ifjú okoskodóhoz 
akit egyáltalán nem érdekel a szerelem

„Szalóme, mondja az ifjú, Jobban szeretném, 
ha a te fejed hoznák el.*

E rossz tréfa után 
másnap rabszolga jön lihegve

és aranytálcán a szerelmes leány 
s/ókefiirtií fejét hoz/a 

Csakhogy tanulmányaiba meriilten 
a betűrágó mar elfeledte tegnapi óhaját.

Undorodva látja a vért csöpögni 
s tüstént parancsot ad, hogy 

azt az iszonyú izét eltakarítsák 
a szeme elöl és tovább olvassa Plafont.

ANTITA AUGUSTOPOULOS-JUCAN 
és LASZLÓFFY ALADAR fordítása

ORBIS 
TERRAE



1909-ben kristályosodik ki Proustban A z eltűn t idő nyom ában  regényterve. A 
querquevilie-i (később: Balbec) tartózkodás története és a fürdőhely leírása mér az 
eiső feljegyzésekben szerepel. Itt fordul Swann (vagy az elbeszélő?) érdeklődése a 
„bimbózó lányok“ felé . . .

Az alábbi részlet megírásakor — körülbelül 1909 nyarán — a regény még 
nagyon . töredékes. Proust nem jelölte ki hősének tartózkodási helyéül a Grand 
Hotelt, de A SZÁLLÓ máris több vonatkozásban foglalkoztatja: az egyik változat
ban a mániákus nagymamának nincs maradása egy helyütt, mert minduntalan 
szellőztetr vagy: de Cuercy (később ChariUs báró) társaságában ugyanő megszemlél 
egy házat, melyben szívesen eilakna.

A betegágy körül szolgálatot teljesítő fiatal lányok a végleges változatban is 
ott sürgölődnek. Egyébként a korai vázlatok számos elem e továbbél a műben: a 
Guermantes-ékban például az elbeszélő szintén egy XVIII. századi hotelben talál 
m enedéket,. amikor barátját, Saint-Loup-t meglátogatja.

MARCEL PROUST

A Q uatre Toureiles hotel
A ‘hajdani apátság területén  épült ho

telben — a XVIII. században aiak ítatta  
panzióvá valam ely gazdag, .hajózási vál
la lk o z ó — főleg kereskedelm i - ügynökök 
szállták mog. Szobám m ellett derékszö- ’ 
gü kis szalon volt, eléggé szűk és hosszú, 
faburkolatos; elbűvöld falai, noha b e n 
sőségesen bizalmas hangulatot á rasz to t
tak, erős térhatással bírtak , m agába me- 
lyedhetett közöttük az etnber, anélkül, 
hogy elzárkózott volna, és kedvére le
gelte thette  a szemet, álm odozhatott. Lá
badozásom egész ideje a la tt ebédlőnek 
használtam  a szalont, a fiatal szobalá
nyok közül kettő m egtérített a nagy, 
ódon kandalló közelében, m elyben óriási 
tűz lángolt, és m intha a lányok felszólí
tására  ismétlődő ténykedése élenkebbé 
te lte  volna szervezetem  m űködését, lá t
szólag az egész régi helyiség újraélte  
néhai életéi, hisz az élet legreálisabb 
dolgának szolgálatába állították. Ekként 
szolgálták fel nekem  hét óra tájban  a 
vacsorát. A lkonyodott. A pálykor a ten 
ger foltos abroszt te r íte tt nedves homok
ból a tá jra  — m egszépült tőle a napszál- 
ta. A szálloda tövében, e Ids szalon felé 
eső részen a tenger a fölebe magasodó 
bástyát verdeste. És szüntelen m oraja 
bcszegte a távoli csendet. Viszont da
gálykor zajongva háborgott, főleg ebben 
a  szeles évszakban esapdosta az erődít
m ény lábát, épp az ablakom alatt, ahon
nan nem látszott a p a rt ezen előtere, 
csak m int bizonyos középkori üvegabla

kok rajzolatai, m elyek úgy Vázolják a 
hajózást, m int körkörös; fehér tajtékot, 
morajlót, megsemmisítőt, mely a tenger- 
sZí:n 't é r  köré domborodik,, és a szélben 
szürke vitorlás gubót sző a láthatárra . 
P ár p illanatra szóváltartottam  a szoba
lányt, aki az ételem et hozta. Ebben a 
tökéletesen körülzárt helyiségben, m ely
nek form ája maga is az elzártság benyo
m ását keltette, m in tha a tenger ugyan
inak rám  zárt volna m inden kivezető 
utat.

Jó llehet teljesen m agunk voltunk, sü
ketítő m orajától amúgvsem  hallhatta  
volna senki szavainkat, sem csókjainkat. 
H attal ültem  a tűznek, ő állt: csak az 
asztal vállasztott el bennünket. Sosem 
fa jult to v ’iteb ez a dolog; kielégített e le
hetséges boldogság birtoklása, csupán a

Kértem , ha elhagyná Querqueville-t, 
adja meg címét, hogy bizton felkereshes
sem, hogy megőrizhessem ezt a lehetősé
get. O — hol egyik, hol m ásik lány  volt. 
M inthogy ez a hotel — kevésbé volt 
csillogó, m int a gazdag íürdövendégeke 
—- az egész év lolyam án összehasonlít
hatatlanul nagyobb forgalm at bonyolí
to tt le, m int amaz, és kizárólag nők te l
jesítettek  benne szolgálatot, roppant so
kat alkalm aztak; valam ennyi fiatal volt, 
m ajd m indenik szép vagy legalábbis 
telt, m egterm ett, friss, m indahány te t
szetős, ám  oly különbözőek; m aga a pan
zió m int valam i N eptunus oltalm ába 
aján lo tt szüzek antik  kollégiuma, melyen 
m ár áthaladni is öröm volt, hogy m ind
ezeket a 1 szép, váratlan  női idomokat 
láthassa az ember, hogy m inden pilla
natban lássa teste t ölteni a szépség azon 
új típusait, m elyeket csupán az élet tár 
a szem elé, és am elyeket a képzetét so
hasem lett volna képes megalkotni, oly 
egycdülúllók és mégis teljesek; harm óni
ájuk  a pillantás, a bor, a mosoly, a já 
rás, a hajzat, a term et, a hang' sajátos 
varázsa által tökéletes. Mivel ezekben a 
vigéc-szállókban m indig nagy a forga
lom, és néha mindössze egyetlen éjsza
kára szállnak meg a vendégek, a szoba
lányok kénytelenek nagyon későig vir- 
rasztani, úgyhogy bárm ikor az errtber 
rendelkezésére állnak. Esténként, sót 
még késői órákban is gyakran m egesett 
velem, hogy valami enni- vagy innivalót 
kértem , csakhogy belépni lássam vala
mely m éltóságteljes arcú, magas szőkéi, 
valam ely ibolyaszemű, szögletes arcú 
kis barnát, hogy néhány percig szemmel- 
tari hassam őket, láthassam  mosolyogni, 
beszélni e bájos arcot, álldogálni és kö
zeledni e testet, figyelni tetszetős moz
dulatait. Egy napon, m ikor kín volt. szá

momra a lefekvés, egyikük azt m ondot
ta: „Pillanatok alatt megvan; ha paran
csolja, uram , megágyazhatok itt a kan
dalló sarkánál.“ Elutasítottam, de pusz
tán a tény, hogy felajánlotta, összezúzta 
a lefekvés rém et, bebizonyította, hogy 
olyanform án menekülhetek meg e kö
nyörtelen szükségléttől, m int ahogy ■ a 
narkotikum októl: elalszunk tőlük, anél
küli«, hogy lenyelnénk, m ert elég tudni, 
hogy álm atlanságunk nyomban meg szű
nik, m ihelyt azt akarjuk, hogy ne gyö
törjön . Már a tudat, hogy bárm ikor hí 
vathattam  a szobalányokat, enyhíte tt az 
éjszaka nyomorúságán. Nem létezett 
többé az a börtön, amelyben az em ber 
egymaga senyved, körülötte m indenki 
alszik, és senkit sem szólíthat maga mel
lé. Mivel jobban aludtam a tengernagy- 
szerű morajában, mint a csendben, 
m elyben — akár az űrben — a szellőin 
semm ire nem támaszkodhat, hogy él- 
szenderedjék, sokkal könnyebben 'el
aludtam , gondolván, hogy :a közelimben 
gyerm ekkorom  börtöne helyett, melyben 
m agányos volt az ember, m ert a szófti- 
széd szobában mind csak úgy hm viele 
álomtól sújtottam , akár a tanítványok''az 
O lajfák hegyén, mialatt áz Em berfia 
nem alhat, szenved, szorong; körülö ttem 
körtáncot járnak, éreztem, virrasztó Szü
zek, akik közül — ha akarnám — hívá
somra égy elszakadna társaitól és leiéin 
közeledne, harapnivaló! készítene, jönne 
beszélgetni velem, éjt nappá téve; de ha 
nem is jönne, azáltal, hogy felajánlotta, 
.a szobalány megfosztotta az éjszakát 
tú lhujto ttan  és elkerülhetetlenül magá
nyos jellegétől, attól, mely számom; t a 
rém  legfőbb jellemzőjévé tette. Szomo
rúan gondoltam arra a pillanatra, am i
kor el kell m ajd hagynom ezt a hotelt, 
és mivel továbbra is úgy volt, hogy fel
adjuk párizsi lakásunkat, és különféle 
lakosztályok között tétováztunk — szóba 
kerü lt a Villeparisisnéjé is, azt kértem , 
míg ő él, m aradhassak a Q uatre -Tourei
les hotelben, amelyet sohasem akartam  
elhagyni, hogy olyan házban lakhassam , 
am elyben a szobám mellett derékszögű, 
XV. Lajos korabeli szalon van, szűk és 
alacsony, csupa faburkolat, és amely el
különül a ház többi részétől és a végte
lenbe néz; ahol az óriási, ódon kandalló 
tüze előtt a nap bármely órájában k i 
szolgáltathatom  a vacsorát.

lány tervei nyugtalanították.

A. GERGELY ANDRÁS Vj í l I i v ir iL J - i  Y  A v í N l J r v z i o  lüuaapesi, i í  _
nyomdai szakmunkás, könyvtáros, rádióriporter, operatőrasz 
szisztens, újságíró. 1988-ban jelent meg kötete A  romániai ur 
banizáció és a kisebbségi magyarság problém áiról

Sántikálás a westernizálódás útján
(Helyünk egy új Európa keletkezésénél)

Európa valósága 1989 óa m ár nemcsak a Nyugat 
valósága. Közép-Európáé és K elet-Európáé is. Hosszú 
évtizedekig Európa-osodában h ittek  a nyugati népek, 
Európa-eufóriában élték m indennapjaikat. Em ellett vi
szont szinte kötelezően (vagy hagyom ány-kötötten) 
nem zeti keretben gondolkodtak. A játék tér azonban az 
elm últ évtizedben átalakult, az erő(d)vonalak megvál
toztak.

Mivé le tt Nyugat? Egyáltalán: hol van a Nyugat 
mostanság?

Angliából nézve Németország m ár Közép-Európa. 
Franciaországból még szomszédnak látszik, s mögötte, 
a köztes térségben Ausztria. Csehország és Szlovákia, 
M agyarország ködük föl K özép-Európaként. S minél 
közelebb jövünk az Uraihoz, annál inkább keletinek 
érzékeljük m agunkat — ám  annál inkább Közép-Euró- 
pához szeretnénk tartozni.

N vugat-Európa az USA és a Szovjetunió között van. 
A gazdasági és a politikai berendezkedés ugyan alap
vető különbségeket rejt, ám az am erikanizálódástól félő 
N yugat-Európa szám ára m á m ár épp elég önm eghatá
rozás, ha biztos lehet abban, hogy nem értékelődik le. 
N yugat-Európa mai kérdése az, hogy zárványként vagy 
élő en titásként óha jt/tud  tovább létezni. S ehhez re
m ényt ad, hogy Európában a közösségek kezdik elfog
lalni az államok terét, etnikai, gazdasági, politikai cso- 
portközösségek, am elyek titkon, az államok tudta nél
kül rendezkedtek be és most ny íltan  rendezik át Európa 
térképét.

A pacifista nyugati m ám or napjainkra telítődött és 
kifáradt. Törékennyé vált az USA és Európa közötli 
viszony is. Az öreg kontinentális rendszer nagy elő
nye a stabilitás volt — az új Európa rendje talán a 
tanulékonyság, az engedelmesség, a rugalm asság és 
kölcsösnösség lesz. A régi Európa-illúzió az emlékek 
m élyére szorul — a Nyugat nyugatosodása a végét 
járja.

De csak a Nyugaté. A Keleté csupán most kezdő
dik.

Üj evolúció kezdete?

Hogyan lesz képes alkalmazkodni Köztes-Európa — 
am elynek értéke épp kis országaiban, nép-sokféleségé
ben van — az A tlanti Európához?

A történelem  nem  ism eri a h irtelen  átfejlődés je 
lenségét. Sem a K elet gyors nyugatosodását. Az Eurú- 
pa-paradigm a ku ltú rák  találkozásának, átrétegzödésé- 
nek, m egküzdésének várható korszaka lesz. Ehhez pe
dig kévés (sőt ártalm as) a politikai forradalom.

Valójában a m ost soron levő evolúciós folyam at 
egyfajta „második forradalom “ lehet.

A  hosszantartó mozgalom valósága

Mivel az NDK kibontakozása „bebontakozássá“ lett 
a nyugati világba, jó esélye van arra, hogy Európa az 
a tlan ti térségtől az Uraiig hosszabbodik meg. Szám unk
ra ma m ár több m int szimbolikus, hogy az NSZK a 
N yugat része. Az „NDK“ nyugatosodása hosszú távon 
a régió-vonalak elmosódásával járhat. Ausztria a kon
tinentális Svájcba kapaszkodik, svájciasodása m ár év
tizedek óta tart. A lengyelek nyugati fogódzói is az 
„NDK“-ban és A usztriában vannak. Az osztrák törek
vés az Európai Közösség felé ma m ár egészen nyílt, s 
nem m inden áldozat nélküli, Köztes-Európa tehát hosz- 
szú ideje m ár — és jó ideig még — nyugat felé tö rek
szik. E mozgalom M agyarországra sem m aradhat hatás 
nélkül.

Ha elgondolkozunk azon, m iképpen jellem ezhetnénk 
e közepesen keleti Európát, am elybe M agyarország is 
beletartozik, azt tapasztalhatjuk, hogy m inden második 
rem ényünk Nyugat felé száll, m inden hősies gesztus
nál Párizsra vetjük  szemünket, s közben ősmagyaros 
öntudatta l élünk valam i népvándorláskoriasan kusza 
légkörben, vagdalkozunk szomszédaink felé, gyötörjük 
népcsoportjainkat az asszimilálódás ú tján  „előbbre“.

De valahogy mégsem m indenre adunk így választ. 
M ert mégis m itől ilyen bonyodalmas ez a világ itt, mi 
az, am it nem látunk  á t benne m a sem? Mi szervezi i tt  
a mi életünket, hogy m indig megkésve vagyunk oko
sak, zsákutca végén kiútkeresők, félévszázados késéssel 
européerek?

A legtöbb szervezett társadalom  akkor igazán fej
lődésképes vagy siker-esélyes, ha belső tartalm ai, ener
giái erre lehetőséget adnak. A lehetőségek illetve fel
tételek  egyik iránya a tradiciótartás. Nélkülözhetetle
nül fontos azonban az uralom  racionalitása, á ttek in t
hetősége és dem okratikus elfogadottsága.

Mind valam ely „nagytársdalom ra“, mind pedig a 
helyi társadalm akra, települési közösségekre vonatkozó 
állam politikai rendezőelvek m egkívánják, hogy a köz

ponti korm ányzat és a helyi hatalom egyként komolyan 
vegye a lokalitás igényeit, érdektörekvéseit és céljait. 
Evvel a politikai hatalom  egyben saját legitimációját is 
biztosíthatja, vagyis kiérdem elheti a társadalm i köz
béke, az állam polgári engedékenység mindennapi fo r
máit, s ezúton kormányozhatóvá teszi a társadalom  
életfolyam atait. De mi van akkor, ha m inderre nem  
kerül sor?

A m agyar tröténelem  kiemelkedő korszakaiban 
rendszerin t dem okratikus mezbe öltöztetett d iktatóri
kus eszmék kaptak  lábra. Ezt leplezve a m indenkori 
hatalom  jobbára valam iféle fölvilágosult liberális m ú lt
ra  vagy forradalm as m egújulásra hivatkozott. Egyúttal 
a rra  is, hogy a „haladó“ gondolkodás mindig racioná
lis. E rre viszont éppen e rész-racionalitások elszenve
dői, a népek  válaszolhattak a legkevésbé sikeresen.

Sajnos a m agyar gondolkodástörténetben a liberális 
és szocialista reform erek mindig kitartottak am ellett, 
hogy egyedül az álta luk  elképzelt társadalmi struk tú ra  
racionalizálható, s evvel nyilván túlbecsülték a m aguk 
mozgalmát. A mai társadalm i változások idején sincs ez 
másképp. Patetikus reform tervek nyomán aligha vál
tozik a társadalom , önként és dalolva nem hagyja jóvá 
az éppen aktuális hatalmaskodást.

Nyugati jegyeink?

A  m agyar reform kor, a XIX. század első harm ada óta 
él nálunk  eszmei és pártszerű formákban is az a szem
léletmód, amely a „m indenáron haladás“ elve helyett 
értékek terem tésében, átm entésében, szokások m egőr
zésében, tradíciók ápolásában fogalmazza meg a maga 
feladatát. Az értékkonzervatív  mentalitás (szemben a 
politikailag konzervatívval) az individuális szabadság- 
jogok példáira, nyugati m intáira, előképeire épül, ké
telkedik a polgári állam  (és a pártállam) m indenható
ságában, a politikusok szabta „haladás“ külső kén vede
ré t pedig elutasítja. N álunk a „külső kényszer“ oí v ■ r 
megszálló hatalom, olykor iparosítás vagy „modor - 
záció“ form ájában jelen t meg — mindenesetre r e r 
szerint olyan erőszakform aként, amelynek értékeíh ■\  
céljaihoz sohasem volt köze igazán a társadalom szá
m ottevő többségének. E nem legitim ált uralom eszközei 
között azonban nem csak a diktatórikus módszerek, ha
nem a konzervatív eszmék és a régi uralmi gyakorlat 
hagyom ányai is ott voltak.

A széttagolt m agyar társadalom  közösséghiányokkal 
küszködik, válsággal és m unkával túlterhelt. Szuverén 
érték terét mégis megőrizte. S bár magatartásformái saj
nos elbizonytalanodtak az elm últ fél évtizedben, a 
„védekező társadalom m al“ szemben mégis megképző
dött a „védekező hatalom “ is. A civiltársadalmi politi
kai engedetlenség növekedésével intenzívebb le tt az er
kölcs, a m agatartási normák, a szubjektív m otivációk 
és a kisközösségi csoportértékek keresése. Ezek ugyan
csak nyugati m inták és tö rténeti gyökerűek nálunk.

(Tanulm ányrészlet)



N éhány hónappal Sztá lin  halála u tán va 
g yu n k . A  m ayát az ú j rendszer őszinte h ívé
nek  valló és tudó fia ta l tanárt, Radó Lászlót 
azonban sorozatos m eglepetések érik: m :i J ?- 
nekclö tt m egrendültén  veszi tudom ásul, hogy 
Sztá lin  halálakor nem  érezte át — képtelen  
volt reá — eléggé m élyen, a gyászt. Rövid
del ezu tán  le tartózta tják  a kitűnő  szakem bert, 
bányam érnök sógorát. M agyarázatot keres rá, 
de nem  talál. Édesapja szájából kiszed ik az 
aranyhidakat. M indezek te tejébe — h íva tják  
a  körzeti (rajoni) néptanács káderosztályára, 
a m elynek élére egy igen m élyről jö tt, fö lö t
té b b  harcos hölgy került. A z  örökké se lyem 
harisnyában  — de bakancsban járó káderes- 
nct ham arosan „Nusi“-nak kereszte lik el a 
városkában, hisz m egjelenésével — a nem ré
gen lebuko tt politikusnöre  — Pauker Annára  
em lékezte te tt.

*

A szem élyzeti osztály főnöknője, aki ezt a 
beosztást csakis ugródeszkának tekintette, 
hogy — kellő érdemek szerzése árán — be
juthasson majd az olyannyira áhított elit tes
tületbe, am elyet az elvtársak félig tréfásan 
„az élcsapat é lcsap ata ik én t is emlegettek — 
már benn volt az irodájában, amikor Radó 
László — két perccel nyolc előtt — bekopo
gott. A fiatal titkárnő közölte vele, hogy „az 
•elvtársnö“ itt van ugyan, de pillanatnyilag na
gyon fog la lt:, Arra kéri a tanár elvtársat, vár
jon. Negyedórái várakozás után — amelynek 
csendjét a folyosóról időnkint behallatszó lép
tek és a titkárnő pötyögtetése a vén Conti
nental írógépen szinté elviselhetetlenné tet
tek — a fiatal tanár bátortalanul megkérdez
te, van-e bent valaki az elvtársnőnél. A fel
tűnően csinos alakú, riadt-őzike szemű titkár
nő, aki úgy viselkedett, mintha nagyon meg 
lenne illetődve vagy nagyon félne, amiért eb
ben a szentélyben töltheti a napi nyolc órát, 
illedelm esen és határozott hangon válaszolta, 
hogy az elvtársnőnél nincs ugyan bent senki, 
tie nagyon sürgős tennivalói vannak, majd 
csönget, ha kéreti az elvtársat.

Valóban. Megszólalt a csengő. A fiatal ta
nár felállt és indult volna be — de az őzike 
tekintetű kis titkárnő intett, hogy üljön le, éz 
nein neki szól — és bement. Hamarosan visz- 
■szatért és az előbbi helyére visszaülve tovább 
pötyögtetott az Írógépen.

— Most se mehetek be? — fészkelődött m él
tatlankodva a fiatal tanár.

—■ Majd szólok — nézett rá kérlelő tekin
tettel a titkárnő, mint aki többet tud, mint 
am ennyit elmondhat és egy kis megértést vár
na a fiatalembertől és, magyarázatképpen hoz
zátette: — Az elvtársnő érdeklődött, hogy itt 
van-e az elvtárs. Nem árulta el azonban a tit
kot; majd csak a kettős csengetés jelenti, hogy 
beengedheti „azt a tanárt“ — ahogy az elv
társnő emlegette.

Végre, újabb fél órai várakozás múltán is
mét megszólalt a csengő — kétszer egymás 
után. A — gépeléséből ítélve — kezdő titkár
nő megkönnyebbült mosollyal állt fel és anél
kül, hogy maga bement volna az elvtársnő
höz — kitárta Radó előtt az ajtót.

— Tessék — mondta mosolytalanul, jelezve 
szinte, hogy ez nem olyan hely, ahol moso
lyognak meg ilyesmi.

Nusi — ahogy az egész rajonban becézték
— Pauker Anna, a nemrégen lebukott poli- 
tikusnö után — azok, akiknek közük volt a 
néptanács káderosztályához — éppen egy 
dossziét süllyesztett a fiókjába, sejtetve szinte 
a vendégével, hogy abban az iratcsomóban 
van iménti sürgős munkájának eredménye. 
Radónak nem volt honnan tudnia, hogy a vas
tag tapintású iratcsomó nem kádertitkokat, 
bizalmas politikai anyagot — hanem kereszt- 
rejtvényt rejtett. A keresztrejtvényről pedig 
illik  tudni, hogy nemcsak az ember logikusan 
gondolkodó képességét fejleszti, de általános 
m űveltségét is gyarapítja. Ám a férfias meg
jelenésű, osztályharcos hölgy nemcsak ezt ta
nulta az általa igen sokra becsült káderektől, 
hanem azt is, hogy ha vezetőként el akarunk érni 
valam it valam elyik beosztottunknál, akkor azt 
kellőképpen puhítani kell, mielőtt kirukkol
nánk kívánságunkkal. Első és legfonosabb lé
pés ilyenkor — a várakoztatás. Csak hadd 
töprengjen az illető, hogy miért hívatták. Utá
na (közömbösen) érdeklődünk egészségi álla
pota felől „a legértékesebb tőke az ember, a 
káder“ — mondta Sztálin), családjáról, mun
kájáról, de csak általában, merész fordulattal 
értékelni kezdjük az időjárást, hadd egye a 
penész — és csak ezek után térünk, hirtelen 
és felélénkülve — a tárgyra. Az első fázis, a 
várakozás — várakoztatás — holt idejét a har
cos hölgy keresztrejtvény-fejtéssel töltötte ki, 
bár ebben a máiban több volt az irodalomtör
téneti-történelmi vonatkozású talány; ő inkább 
a földrajzzal kapcsolatos kérdéseket szereti.

Nem állt fel, nem fogott kezet Radóval, csak 
intett, húzzon egy széket oda, az íróasztal elé 
és üljön le.

— Azt sem  tudom, hol áll a fejem — só
hajtotta mentegetőzés helyett a hosszas vára
koztatásért, hogy jelezze, mennyire elfoglalt. 
Valójában azért tűnt kissé elnyűttnek, mert fél 
órán át nem tudta kikövetkeztetni Árész gö
rög hadisten római, illetőleg latin nevét (füg
gőleges: 5.) — holott ha a négybetűs rejtélyt 
sikerülne földerítenie, bizonyára könnyebben 
megtalálná a vízszintes 14. — és 26. megol
dását is.

Legyintett, mint aki számára végül is egv- 
általán nem lényeges, ha nap 24 órájából 
28-at tölt is munkával, elvégre első a párt
feladat, a kötelesség. Egy ideig kutatva für
készte Radót, mint aki azon töpreng, vajon 
érdem es-e bizalmával megtisztelnie a tanárt, 
aki majdnem tíz évvel fiatalabb nála. Aztán
— megkérdezte, hogy érzi magát. Egészségileg.

„Remélem nem azért hívatott, hogy az
egészségem iránt érdeklődjék“ — gondolta a 
fiatal tanár és azt mondta, hogy egész jól, 
de az odvas foga fájni szokott, egyébként sem
mi panasz.

A minden kádertitkok tudója barátságosnak 
bizonyult. Olyannyira, hogy rögtön jelezte, őt 
nem lehet ám ilyen kurtán elintézni ezzel a 
válasszal. Megállapította, hogy bizony a ta
nár elvtárs kissé sápadtnak látszik (lehet, 
hogy a fogfájás-okozta álmatlanság miatt!) — 
na ugye, hogy nem aludt jól az éjszaka? (Meg 
kéne kérdezni tőle azt az Arészt, vagy minek 
hívják.de meggondolta, majd megkérdi a vé
gén — inkább még elidőzött az egészségnél).

— A fog is, persze, a fog is, de sétá ln i. . .  
többet sétálni, tanár elvtárs. Szép időnk van, 
a friss levegőt ingyen adják, bármennyire el
foglaltak vagyunk is, tartozunk magunknak és
— miért ne? — a társadalomnak is azzal, 
hogy minden nap egy kis friss levegőt szí

vunk. Órákat is lehet tartani a szabadban! 
Hadd levegózzenek a diákok is. Meglátja, mi
lyen jókat alszik majd, ha nem kuporog égés? 
nap a négy fal között! — és elmondta, neki 
ilyen panasza, hegy álmatlanság, sohase volt, 
minden este "nagyokat sétál manapság’ is, pe
dig annyi a munkája, hogy na. Próbálja csak 
ki a tanár elvtárs is, meglátja, a foga se fáj 
majd úgy.

Radó ígérgetőn bólintott-bólogatott, hogy 
igen, persze, okvetlenül kipróbálja ezt a friss- 
levegő-kúrát is — de közben idegesen rángott 
arcán az izom. Már közel negyed órája fo
lyik a diskurzus — semmiről.

A káderesnő egy „fogjunk hozzá“, vagy in
kább „jöjjön, aminek jönnie kell“ sóhajjal fel
állt. Kulcsaival a páncélszekrényhez lépett, ki
nyitotta. Kivett belőle egy vaskos iratcsomót 
és hanyagul az asztalra dobta. Aztán gondo
san visszazárta a páncélszekrényt, helyére ült 
és a kulcs-csomót becsúsztatta a fiókjába. 
(Ügy látszik, más iratcsomóval foglalkozott, 
mielőtt beengedett volna) — gondolta Radó.

Nusi mindkét tenyerét rátette határozott 
mozdulattal a dossziéra és szigorúan nézett a 
fiatal tanár szemébe:

— Mondja, tanár élvtárs: mint- fiatal, kom
munista, bár pártonkívüli értelmiségitől kér-

mi. Mondja, a maguk líceumában tulajdonkép
pen ki végzi a kommunista nevelést?

— Természetesen a tanszemélyzet. É s . . .  az 
Ifjúmunkás Szövetség, a párt vezetése alatt — 
tette hozzá, nehogy hibázzék.

— Helyes válasz. De maradjunk a tansze
mélyzetnél. Mondja: a tanszemélyzet tagjai kö
zül mindenki kiveszi részét a kommunista ne
velésből?

— Igen. Elemi fokon a tanítók-tanítónők, 
középfokon a tanárok.

— Tehát a tanárok. Maradjunk a tanároknál. 
Minden tanár?

— Tudomásom szerint, igen.
— Ezt írásba merné adni?! — csattant ke

ményen, szigorúan a kérdés. (Hol volt már a 
kedélyes beszélgetés a friss levegőről!)

— É n?. . .  (a fiatal tanár tudatában megszó
lalt a vészcsengő: most vigyázni). Megpróbált 
még egyszer kitérni: — Nekem nincs áttekin
tésem az egész iskolában folyó munka, tehát 
,a politikai nevelőmunka fölött se. Ebben a 
kérdésben az igazgató illetékes. Az egész ok
tató-nevelő munkáért 6 f e le l . . .  ugye.

— Halljunk oda — csóválta a fejét rossz
májú mosollyal a káderesnő. Mindig tanul az 

'ember valamit. Tehát, egy ifjúkommunista ta
nárnak, rendszerünk neveltjének, egy párton-
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dem, mi a vélem énye a po-li-ti-ka-men-tes 
is-ko-lá-ról?!

Radó elképedten nézett rá.
— Kérem, én soha . . .
A káderesnő fölényes mosollyal intette le.
—- Tudjuk. Én csak úgy általában kérdez

tem, de kérdeztem valamit. Miért nem vála
szol?

— H á t . . .  — törődött bele a sorsába Radó 
— a marxizmus tanítása szerint az iskola nem  
lehet ugye politikamentes, hiszen a felülépít- 
mény egyik alapvető intézménye, amely . . .

A hölgyet úgy látszik idegesítette — vagy 
pusztán fárasztotta a túlságosan bonyolultnak 
ígérkező eszmefuttatás. Közbeszólt.

— Jó. Nem egészen pontos, de jó válasz. 
S ztá . . .  azaz nem. Ezt maga a nagy Lenin 
mondta: a politikamentes iskola hazugság. Így 
van?

— így  — hagyta rá Radó László; a tanügyi 
reformot követő években minden iskola folyo
sóján ott díszelgett a falon ez a híres mondás.

— Nos, ha így van, akkor mint a népi de
mokráciánk neveltjétől, mint jól felkészült fia
tal tanügyi kádertől azt kérdezném, vajon az 
önök iskolájában, a líceumban milyen a ta
nulók politikai nevelése?

— Mondjam, hogy az én osztályomban . . .
— Nem. Azt ne. Mi nagyon jól tudjuk, hogy 

Radó Lajos . . .
— Elnézést: László.
— Ügy-ügy László. Szóval tudjuk, hogy 

Radó László tanár elvtárs egyénileg megállja 
a helyét a kommunista nevelésért vívott harc 
síkján. Nem mondjuk, hogy nincsenek hiá
nyosságai, de azokat kiküszöböli. Én az isko
lában folyó politikai nevelésről — általában 
érdeklődtem.

— H á t. . .  így általában . . .  azt hiszem, jó. 
Vannak tudományos körök, beindult egy ate
ista tanfolyam . . .  azaz b ein du l..  de nem tu
dom. én vagyok-e a legilletékesebb arra, hogy 
mindezekről számot adjak?

— Ezt bízza az elvtárs a pártra. A párt na
gyon jól tudja, hogy mire-ki alkalmas, ki-m i
ben illetékes. Az ilyen kérdésfelvetés a fele
lősség előli meghátrálásnak vetheti előre az 
árnyékát. Vagy talán az elvtárs meg akar 
hátrálni?!

— Nem, dehogy, csak gondoltam . . .
— Csak egyet se gondoljon. Majd gondolunk

kívüli bolseviknak nem kötelessége szemmel 
ítartani a politikai nevelőmunkát az iskolában,, 
a munkahelyen. Ide akar kilyukadni?! Mert ha 
ide, akkor egy-kettőre végezhetünk!

A nő hangja fenyegetőbb volt, mipt bár
mikor. Radó László verejtékezett, érezte, az 
ingnyaka is csupa víz.

— Nem, dehogy, félre tetszett érteni. Én 
igenis figyelemmel kísérem, csak h á t . . .

— Persze. Csak hát. A múltkor —- nem is 
'olyan régen megkértem valamire, ha még em 
lékszik. Én kértem?! Nem én. A párt kérte 
meg általam. Hagyja csak Radó elvtárs, ne 
próbáljon magyarázkodni, tudom, ön  ugye 
teljesíteni akarta a kérést, „csak hát“. Köz
bejött a csak hát. Ugye? — Egy ideig hall
gatott, majd ünnepélyesen szólalt meg, mint 
egy törvényszéki bíró, amikor ítéletet hirdet: 
— Mondja, hajlandó maga együtt haladni v e 
lünk? A párttal?

Radó döbbenten nézett a káderesnöre. Érez
te inkább, mint tudta: itt csak egyfajta véde
kezés lehet. Ha támad. Felpattant székéről:

— Elvtársnö, az ilyen kérdéseket kikérem  
magamnak! Ha hibáztam valamit, indítsanak 
vizsgálatot, járjanak el, ahogy tetszik, de ve- 

Tem így ne beszéljen!
Kockáztatott. Elvégre a káderesnő fel is há

borodhatott volna ezért a lázadó rendreuta
sításért. Ellenkezője történt. Nusi — elégedet
ten bólintott:

— Na látja. Ez a forradalmi magatartás. Ez 
nem afféle nyavalygás, kispolgári küldöknézés. 
(Ezt a köldöknézést a káderiskolában hallotta 
valami egészen másfajta vonatkozásban, de 
nagyon megtetszett neki, gondolta, ide is illik). 
Ez — elvtársam, proli öntudat! Folytassuk hát 
ezen a hangon, mert örömmel látom, van ki
vel. Mondja, milyen politikai munkát végez a 
maga vélem énye szerint a líceumban az az 
öreg . . .  na . . .  (kinyitotta az iratcsomót) Kal
már . . .  Kalmár Gergely?

— Gergő bácsi? — álmélkodott Radó. Sejtet
te, hogy a káderesnő személy szerint akar ki
lyukadni valakihez, de pillanatig se hitte, hogy 
épp az öregúrhoz. — De hiszen ő pem is osz
tályfőnök!

— Már megint, a mellébeszélés?! — csapott 
tenyerével az asztalra a káderesnő. — Mér, aki 
nem osztályfőnök, az egyáltalán nem foglalko
zik a tanulóifjúsággal, nem tart nekik órát, 
nem all velük szóba? Gondolkozzunk, jó?

— Gergő bácsi matematikát tanít. Az alsó 
osztályokban — és az enyémben.

— Ezt én is tudtam. Arra feleljen, amit kér
dezek: milyen politikai nevelőmunkát végez 
Kalmár Gergely az alsó osztályban? Vagy akár 
a maga nagydiákjai között?

— Ugyan, milyen politikai nevelőmunkát 
kellene végezni az egyszereggyel, a négyzetre- 
emeléssel, a gyökvonással, a szinusz-koszinusz- 
szal?! — fakadt ki ismét Radó László.

A káderesnő rezignált, szomorú mosollyal 
csóválta a fejét.

— Ez a mi legnagyobb hibánk. A szájtáti- 
ság. Csak azt nem tudom, nem estem-e bele 
én is, mégpedig éppen magával kapcsolatosan. 
Vajon nem kellett volna lecsapnom magára 
mindjárt az első mulasztásnál? Mondja, Radó 
Lajos tanár elv társ. . .

— László.
— Érti maga jól. Szóval, Radó László. 

Mondja meg nekem, hányszor beszélt a ma
ga Gergő bácsija — például a maga osztályá
ban — a szovjet matematikáról? Azt hiszi a 
levegőbe beszélek? Minden osztályból, aho4 
tanít, összeszedtem a két három legjobb ta
nuló dolgozatfüzetét. A legjobbakét, azt ne 
mondják, hogy rosszindulatú vagyok. Tessék? 
A számtan dolgozatfüzeteket, persze. Na, 
megmondom én magának, mi van bennük: 
példák — megoldások, példák-megoldások — 
és így, orrvérzésig. Csupa kispolgári példa, 
kispolgári megoldásokkal: ha egy v o n a t ...  ha 
egy repülőgép (de a világért se jelezné, hogy 
igenis, szovjet repülőgép!), sőt ilyen is van: ha 
egy fecske repülési sebessége. . .  Még jó. hogy 
nem énekelteti a repülj fecskémet a parti
záninduló helyett. Mondom: közben szó sin
csen arról, hogy manapság hol a legfejlettebb 
a matematika, miközben az imperializmus vi
szonya; között az ifjúság a szorzótáblát is fe
lejtette, egyfolytában Coca-Cola mámorban 
fetrengenek és gondolkodógépekkel próbálják 
helyettesíteni az alkotó emberi elmét. Tudja, 
mint mondott erre a nagy Lenin? A tudomány 
elembertelenedése . . .

— Bocsánat, Sztálin mondta. Lenin idejébek 
m é g ...

— Lehet, hogy Lenin a maga idejében tény
leg nem mondta, igaza van. De most egyálta
lán nem az a fontos, hogy a marxizmus-leni- 
nizmus nagy tanítómesterei közül melyik 
mondta. Bármelyik mondhatta volna. Az á 
fontos, hogy mit mond a tanítvápyainak nap
jainkban az a Kalmár Gergely tanár, aki an
nakidején kiszolgálta a klérust, a burzsoá-föí- 
desúri rendszert, sőt a fasizmust is! Szívhat
nak az ilyen alakok egy levegőt velünk?!

Radó László megrémült. Csak nem akarjn 
lefogatni az öregembert ez a bányarém?!

— Nem volt fasiszta. . .  és nem is politizált 
annakidején. Különben is, öreg ember mar, 
elvtárnő. Nem tehet róla, hogy azokban az 
időkben élt, hiszen dolgoznia ke'leU. Egyebe
ként mar régóta nyugdíjas lehetne . . .

A káderesnő felállt.
— Kérjen papírt a titkárnőtől. Tolla van? 

Jó. írjon nekem egy véleményezést Kalmár 
Gergely matematika tanárról. Egy harcos, pár- 
tonkívül; bolsevik-értelmiségi véleményére va
gyok kíváncsi, ha ugyan maga az, aminek lát
szani akar — nem holmi szerecsenmosdatásra. 
Ez az utolsó lehetősége, Radó . . .

— László.
— Az. Csak hogy tudja. Magát is tanította 

az öreg?
— Édesapámat is.
— Épp ideje, hogy elseperjük onnan. És 

egyesek szájtátiságára is rámutatunk, akik 
csak a múltbeli érdemeikből élnek! — Radó 
csak sejtette, hogy az igazgatóról beszél, hi
szen az egész tantestületben ő az egyetlen, 
aki — ugye annakidején kommunistát rejtege
tett. — Na, menjen-csak, menten .És írja. Tö
mören, világosan.

Radó László leült az előszobában lévő sza
bad íróasztalhoz. Minden mondatot alaposan 
meggondolva róni kezdte a sorokat. Úgy gon
dolta, azzal mit sem használ Gergő bácsinak, 
ha pusztán agyba-főbe dicséri. Meg kell men
tenie az öreget a letartóztatástól, mégpedig 
azon az áron, hogy nyugdíjaztatását javasol
ja. Azt irta tehát, hogy Kalmár Gergely tanár 
minden szakma; tudása és jószándéka mellett 
sem tud ideológiailag lépést tartani a néppel 
— előrehaladott kora miatt. Minthogy szolgá
lati ideje is fölösen van hozzá, talán okosan 
tenné, ha élne azzal a jogával, hogy megér
demelt nyugalomba vonuljon. Így. Még min
dig jobb az öregnek, ha nyugdíjazzák, mint
ha, ki túdja, m iféle rosszindulatú feljelentés 
alapján meghurcolnák azon a címen, hogy 
már a múltban is ilyen meg olyan vétkeket 
követett el, nem véletlen tehát, hogy szabo
tálja a szovjet tudomány vívmányainak a nép
szerűsítését. Mert szinte biztos, hogy valami 
hasonló hangvételű jelentés futott be ellene. 
Kár, hogy azok, akik emberek sorsáról dön
tenek, legtöbbször papírok, jó- vagy kevésbbé 
jóindulatú jellemzések-véleményezések alapján 
határoznak. Ha az elvtársnő jobban ismerte 
volna, jobban ismerné Gergő bácsit, bizonyára 
nem ül fel holmi rágalmaknak, rosszindulatú 
fülbesúgásoknak. Mert Nusi ide, Nusi oda: lát
szik rajta, hogy nem rosszindulatú. Szinte 
kapva-kapott a nyugdíjaztatási ötleten.

Tíz óra elmúlt, mire befejezte. A titkárnő 
nem vette át, intett, vigye be az elvtársnő
nek.

— Jó, majd megnézzük! — csapta rá a meg
lepett káderesnő az irattartó födelét a kereszt- 
rejtvényre.

— Megkérném, szíveskedjék telefonálni a lí
ceumba, hogy itt voltam. Tíz óra már jócskán 
elmúlt, lekéstem az órámat.

A káderesnő bólintott. Aztán a vélem énye
zésre nézett:

— Remélem, olyan, amilyennek lennie kell.
Radó indult volna, de a hölgy utána szólt:
— Mondja csak, maga szerint hogy hívták 

a rómaiak a görög hadistent latin nyelven?
— Marsnak — felelte Radó csodálkozva.
— Mars .. . (mintha egy bolygót hívnának 

így, innen jönnek a marslakók.) — Érdekes. 
Majd utánanézünk — motyogta mintegy ön
magának a káderesnő, hisz már az is eléggé 
gyanúsnak tűnt neki, hogy a rómaiak nem 
rómaiul, hanem latinul nevezik azt a . . .  Mar- 
sot. — Viszontlátásra, elvtárs, viszontlátásra. 
Okvetlen telefonálunk.

Beírta a négy kockába a nevet. Talált. Ez a 
tanár — tényleg tud!

Radó László majnem egész úton töprengett, 
m iféle keresztkérdés volt ez a Marsra vonat
kozó, de belenyugodott, hogy sohasem fogja 
kideríteni. Mindegy. Különösebb rosszat sem
miképp se jelenthet.

ffSsmmásntKm m anrns^sy t ms



D O M O K O S  J O H A N N A

fejem en 
virággá 
bucskázom  á t

látszat
beilleszkedés

virágkezem ben
nevetésem ben

reneszánsz
fagy
illatozik

m inden
széttört

k itépett virágszirm okat
eltö rö tt

mondok
végtagok helyett 

m etaforában
kétnaponta

a világ
palackozok
tengerbe
dobok

illato ltan
belőle

lekiipötten
zokogva

igen em lékszem  napokon keresztül zoko
gást hallo ttam  de honnan egyre erősödőt 
bom lasztót h irte len  beléptem  a szobába 
igen innen ott ültem  ra jtam  körülem 
m inden nedves m inden mi a m inden fa 
csaró valam ilyen folyadék és nem látszik 
sem m i különös azt m ondják

R O S T Á S  I S T V Á N  

Ú J A B B  F É L E L M E I M

Faképnél hagyott intelm ek után 
k a jta tn ak  a visszanyelt szavak 
félelm ükben, hogy netán  
keresztül-kasul bolyonganak 
akár a mély vízi halak: 
sötétben, nyomás alatt.

P A L L Ó K  É S . . .

Pallók és pallósok
közt tanulgatod ,
a m indennapi kötelező
gyakorlatot
haj- és szem m eresztés
h íján
csak vicsorgásra telik 
vigyorogsz
csak a sodrást figyeled 
nyilván 
nem  a félsztöl 
pusztán csak megszokásból 

vissza-visszarettensz

ta lp rae jte tí m agányodban 
m agad vagy a csönd 
koronatanúja.

É L T E S  E N I K Ő  

K I B Ú J N A K

nem elégülten
elülök
m in t egy szór 

rúderekció
lélekcrekció

depressziója
a virágpáfea 
csodája

tű lv irágban
elm arad

oltom  be 
a köbólvánvokat

V I R A G S Z A B A D S Á G

illatával
átúszom
hátrabukfencezem  leölt virágom 

édes rózsaszálam  
virágom  virágom  
kínzatol veretel

n á n á n á n á n á n á n á n á n á n á n á . . .  
leölt virágom

félreérthete tlen  szavak 
m elyekről azt sem tudom 
m ondat része i-e 

ki vagy
•

várakozom
ez a rám  szálló 
ma
a m egism ételt 
jövő

várakozom  
és áttö ri 
m últam
burokból kifeslö 
időtlenség

•
sira tlak

lassú m egházasodásba 
m ennek á t a dolgok

átölelnélek

lefogytál folyó

elfogytál patak

kifogytál forrás

növekszik a szenny

patakzom

kibú jnak  saruikból 
m ezítláb táp lá lnák  
aranyzöld fenyvesben 
m enedéket keresnek 
m eggyalázott 
cserbenhagyott 
didergő szavak 
m eztelen lábuk puha 
csattogása vigasz 
az elhagyott rögnek.

K É T  V I C S O R G Á S  
K Ű Z Ö T T

K ét vicsorgás között 
egy m oso.ynvi 
kötélen láncoló 
csillagfiiemü 
c.>oéa '  agyunk.

A Z  E G Y E T L E N  
M O N D A N I V A L 0

No csodálkozz
ha fáj a szó,
a szádból k ipuífanó
elvetélt mondat,
ha az egyetlen m ondanivaló is,
m in t átszeli ringyó
pisszegve, cuppogva
k íná lgatja  m agát —
hiszen úgyis
m ár anny iszor
eladták.

A H O L  A S Z A B A D S Á G

Ahol a szabadság
nem válla l közösséget
a renddel, s hangja
m int veszett á lla t üvöltése
rettegéssel tölt el,
ahol az isten is
politikusok tenyeréből
bíráskodik élők
és holtak  fölött,
ott csak dalolni lehet
k itartón ,
csendesen.

FESZT LÁSZLÓ
Feszt László, lapjaink tanúsága szerint, 

már akkor a képzőművészet szimbolikus 
eszköztárának feltérképezésével foglal
kozott, amikor ez még nem tartozott a 
művészeti divatok körébe. Azok közé a 
művészek közé sorolható, akik művészi 
munkájuk alapjának az élet teljességét 
tekintik biológiai, történelmi értelemben 
éppúgy, mint a művészettörténeti idéze
tek és vonatkozások terén.

Munkáinak többsége kollográfia, azaz 
kollázsról készült nyomat, amelyen a pa
píron kívül egyéb, különlegs felületet 

is felhasznál. Ez a tech
nika nem teszi lehetővé a formák egy- 
bemosódását: Feszt lapjainak alaphang
ját a nagyon kiegyensúlyozott, határo
zott szerkezetekre épülő kompozíció ad
ja. Az alap többnyire meghatározatlan, 
mégis gazdag asszociációs lehetőségeket 
hordozó felület. Ebbe ékelődik a vezér
motívum, amely megteremti a maga ha
tósugarát, értelmezi és strukturálja a 
kép terét. A vezérmotívum gyakran em
lékeztet biológiai jelenségre, arra a fo
lyamatra, amelyben az idegen szövetbe 
jutott sejt szaporodni kezd és felborítja 
a befogadó közeg egyensúlyát.

A mikrostruktúrák titokzatos világát 
idéző képtípus mellett a másik alaptípus 
történeti utalásokkal telített. Ezen jól 
felismerhető motívumok utalnak a té
mára: a népművészet elemei, népvándor
láskori ötvöstárgyak állatfigurái, törzsi

népek álarcainak rekonstrukciója vagy  
éppen ikon-idézet. A történeti-művészet
történeti utalások sohasem teremtik meg-; 
önnön adekvát közegüket, éppen ellen
kezőleg: konfrontálódnak a szándékoltan 
idegen, gyakran geometrikusán zárt kö
zeggel.

Feszt László leggyakoribb művészi 
eszköze a kiemelés, amellyel felmutat 
egy-egy formát, vagy azért, mert önma
gában, környezetéhez való viszonyában 
érdekesnek találja, vagy idézetképpen. 
Ezt a motívumot azután ütközteti az ál
tala teremtett közeggel, vagy megteremti 
szántára a befogadó közeget, amely fe
déseken, áttünéseken, rajzos elemeken 
keresztül biztosítja a fokozatos átmene
tet.

Arra tesz kísérletet, hogy a sokszoro
sító grafika eszközeivel új, esztétikai tar
talmat adjon a már ismert, esetleg a 
művészeten kívüli világból jól ismert 
formáknak. Művészetének lényegéhez- 
tartozik a folyamatosság, a szinte tudo
mányos alapossággal történő feldolgozá
sa a motívumoknak. Müveiben a poziti
vista szemlélet ötvöződik az autonóm 
képi világ megteremtésének igényével.

A kultúrtörténeti motívumok elfogu
latlan, merész értelmezésére számos le
hetőséget kínálnak a huszadik század 
ma már klasszikusnak számító művészei. 
A mitikus és történeti elemek új jelen
tésstruktúrában való felhasználása, a 
modern műalkotás struktúrájának köze
lítése az emberiség kultúrtörténeti ha
gyományaihoz, korszakunk jellegzetes 
művészi magatartása. Feszt László mű
vészetében ezek a jól ismert törekvések 
a művészi alkotás teljességében, a szub
jektív kérdésfeltevésekben és az azokra 
adott autentikus válaszokban jelennek 
meg.

KOVÁCS ORSOLYA

Feszt László: Kompozíció szarvassal

Balkán — dosszié 1
A R G O S Z T Ó L  —  Z Á G R Á B I G

A históriában járatos perzsák azt állítják, hogy a föní
ciaiak voltak az ellenségeskedés okai. Mikor ezek — 
úgymond — a Vörösnek nevezett tengerről erre a ten
gerre jöttek, és letelepedtek azon a területen, ahol most 
is laknak, mindjárt hosszú hajóutakra indultak, egyip
tomi meg asszíriai portékákat szállítván mindenfelé, s 
többek között Argoszba is eljutottak. .. Sok mindenféle 
asszony ment ki a tengerhez, köztük a király leánya, 
ló is . . . a föníciaiak buzdítani kezdték egymást, hogy 
rohanják meg őket. A nők többségének sikerült elme
nekülnie. lót azonban másokkal együtt elrabolták; be
hurcolták őket a hajó gyomrába és elvitnrláztak . . .  
Nem sokkal ezután egynémely hellének (név szerint 
nem tudjuk felsorolni őket) a föníciai Türoszba hajóz
tak és elrabolták a király leányát, Európát.. . Így fi
zettek hasonlóval a hasonlóért. (Hérodotosz I. könyv, 
1, 2 . )

* * *

Az ősi megarai gyarmatról, Bvzantion városáról, amely
nek helyén később Konstantinápolyt alapították, egy 
hatalmas, erős államot neveztek el. Tizenegy évszázad 
telik el Konstantinápoly alapítása óta, s az állam szinte 
már nem is jelent mást, mint magát a várost; a „Bi
zánc“, a ,.Konstantinápoly“ s aztán az „Isztambul“ ne
vek immár szinonim foc álmák. A bizánci birodalom ke
rek egy évezredig állt fenn, s a középkor folyamán 
óriási politikai és kulturális hatást gyakorolt Európa

államaira. Külön tudományág — a bi'zantinológia ku
tatja ennek a rendkívüli módon érdekes és bonyolult 
államalakulatnak a fejlődését, külső és belső viszonyait, 
művelődéstörténeti vonatkozásait, végig a századok fo
lyamán, mígnem 1453-ban a „városok királynője“ tö
rök kézre jutott, s ezzel egy másik fogalom is kivonult 
a történelemből: megszűnt a keletrómai birodalom. (Bi
zánc rövid története, 1961.)

* * *

A délszálvok közös állama alighanem az az európai or
szág, amelynek létrehozásáért népei a legtöbbet küzdöt
tek, szenvedtek és fáradoztak. Az államalkotó nemze
tek ugyanakkor szinte az alapítás másnapjától kezdve 
megpróbáltak kiszabadulni az együttélés könyörtelen 
valóságából. (A délszláv egység göröngyös útjai, 1991.)

4= * *

A népvándorlás korát, melynek kezdetéről és végéről 
máig sem ültek el a tudományos viták, általában kizá
rólag lovas népek nagyarányú mozgásával jellemzik. 
És tényleg, ha e kort csupán az Ázsiából érkező hunok
kal indítanánk a kelet-európai sztyeppék színpadán, és 
a szintén ázsiai eredetű avarokkal zárnánk, akkor is 
lenyűgöző a megtett távolságok roppant nagysága, a 
megmozdult népek valóságos áradata. Kelet felől újabb 
és újabb lovasnépek bukkannak fel, miközben Európa 
belsőbb területein is komoly mozgások zajlanak. Je
lentős utat tettek meg északról délre a longobárdok, 
akik nem voltak nomádok, oly hosszú megállókat tar
tottak útközben, melyek során nemzedékek követték 
egymást; rajtuk kívül egy sor germán nép mozdult el 
„ősi“ lakhelyéről, új hazát, dús földet keresve, közü
lük nem egy vonult át a Kárpát-medencén (vandálok,

herulok, gotok). A germánok nagyarányú mozgását,, 
akik Spanyolországig, sőt Afrikáig jutottak el, végül a 
szintén germán eredetű normannok, másik nevükön a 
vikingek zárták. (Avarok és szlávok, 1987.)

Egy másik népről, a szlávokról eddig még keveset szól
tunk. Pedig ez a nép az avar-kor másik főszereplője 
a Kelet-Európábán mozgó-vándorló jövevények közt. 
A Visztula keleti partvidékén elterülő őshazájukból az 
egyes szláv törzsek előbb indultak el, mint az avarok 
és így előbb jutottak el a Balkánra is. Vándorlásuk las
súbb volt, kevésbé látványos, de etnikai és nyelvi szem
pontból döntő és m a r a d a n d ó  v á l to z á s o k a t  hozott. Ex
panziójuk nagy volt, de mégis maradtak sokan oda
haza, hogy az őshaza közelében később a lengyele’:, 
ukránok őseit alkossák. Eredetileg az erdővidék lakói, 
de egyes csoportjaik a ligetes sztyeppére kimerészked
tek. A bizánci források azonnal és élénken reagáltak 
mozgásukra. (Pannon húsvét, 1987.)

* * *

Végre az ötödik században Kr. u. Attila hatalmas kar
ja kiszabadítá a Dunánál lakó szlávokat passivitásukból 
és cselekvésre bírta őket. Előszöris 449. évben léntek 
fel hatalmasan, amikor Attila védelme alatt a Duna 
északi partján uralomra jutnak, de nemsokára Dalmácia 
is hatalmukba j ut . . .  A 449. év után a dunai szlávok 
hosszabb időre eltűnnek előlünk. Ugorjunk át mintegy 
100 évi időtartamon és forduljunk Bizánc felé. A trónt 
egy hatalmas törvényhozó bírá, ki a keletrómai cs-ísza
rok legnevezetesebbje volt. Ez volt azon Isztok fia. ki 
előbb Upravdának hívta magát s kinek nevét Justi- 
niánra latinosították. (Szerbak és bolgárok, 1890.)
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Jelkép, mely
tanít és kötelez

F arkas utcai tem plom

László Ferenc c ikkének  
fo lyta tása  az 1. oldlról
—jJ mL, h , ---- g g m g g f B t—'

ban, ahol a Fekete tem plom  
falai között az orgonazene 
hallgatásának  az á h íta tá t h a
gyom ányosan m eghagyják an- 
nák, am i, és nem  to ld ják  meg 
istentiszteleti kerettel. Hiszen 
annyian  já rn a k  oda olyanok, 
a k ik  ta lán  a nyelvet sem  é r
tik . a lkalm asin t m ás és m ás 
h ite t vallanak , és egyedül csak 
az orgonazenében való elm é
lyülés szép öröm éért lá togat
ják  a szent helyet! A F arkas 
u tcában  az orgonaest m indig 
istentiszteleti alkalom .

Előfohásszal, gyülekezeti 
énekkel, bűnvalló  im ádsággal 
kezdődik,, préd ikációval foly
ta tód ik  és — az orgonazene 
u tán  — újabb  közös im ával, 
gyülekezeti énekkel és á ldás
sal ér véget
. M ondhatnék, hogy a kö rí
téseként megszólaló, zenei 
szem pontból tek in tve ilyen 
meg olyan jellegű és értékű  
énekek időbeli közelsége za
v a r ja  a zenehallgatás élm é

nyét. M ondhatnék, hogy a bő 
istentiszteleti keret ta p in ta t
lanság a zenebarát vendégek
ként m egjelenő m áshitüekkel 
és h ite tlenekkel szemben. De j 
nem szabad m ondanunk! | 
Tény, hogy sokan elbliccelik 
a  m integy húsz percig ta rtó  
előzményt, m ások pedig, m i - 1 
helyt a m űsor utolsó hang ja 
elhalt, iparkodnak  azonnal, 
M iatyánk és áldás nélkül ki- t 
osonni — m egsértve ezzel a 
gyülekezetei és a szolgáló le l
kipásztort.

É rtsük  meg: teljesen függet
lenül attól, hogy kinek mi a 
vélem énye az orgonahangver-
seny és az istentisztelet emí- 
gyen való összekapcsolásáról, 
ez a m egoldás nem  képezheti 

tsem m inö b írá la t vagy alku 
tárgyát. Amíg nem  lesz Ko
lozsvárnak olyan orgonás 
hangversenyterm e, ahol a 
filharm ónia a maga csak ze
nei elképzelésé szerint, úgy 
szolgálja a m aga közönségét, 
ahogyan jónak  lá tja , az or- 
gonazene hallgatásának  az 
lesz az á ra  városunkban, 
hogy az em ber alkalm azkodik

Operasiker -  
gyermekhangokon

A m az em lékezetes m agyar- 
országi vendégszereplés fé
nyes sikere időlegesen e lte
re lte  a figyelm et a szomorú 
tényről: m in t csaknem  m in
den m űvészeti intézm ényünk, 
a K olozsvári Á llam i M agyar 
O pera is nehéz időket él és 
még nehezebbeknek néz elébe.

A válság egyrészt orszá
gosan á ltalános és ism ert. 
G yorsabban oszlik föl a ré 
gi rezsim , m in t am ilyen 
m értékben az új születik. A 
m űvelődési tá rca  a korm ány 
költségvetésének m indössze 
harm adszáza léká t kapj^. 
Igencsak félő, hogy m ire k i
a laku lna  a korszerűen spon- 
:zorizált és m enedzselt m ű
vészeti élet, a  m aga sokszo
rosan fizetőképes és fizetni 
kész, új közönségével, nem  
lesz, kivel és az sem, akinek 
já tszan i, m ert a művészek 
m áshová szegődnek, ahol 
tisztességesen m egfizetik
őkét, a  zenebará tok  fjedig 

leszoknak a hangversenyek, 
ille tve  operaelőadások lá to 
gatásáró l

O peraházunk egyedi bajai 
közül m ost csak egyet em e
lek ki: am i az évad szen
zációja kelle tt volna hogy 
legyen, am it hosszú sorozat
ban, te lt házzal és tomboló 
közönség elő tt kellene já t
szania, am iből ta lán  a F or
rada lom  u tán  m egúju lt in 
tézm ény első, nagy sikerre 
igényt ta rtó  m űvészfilm jét 
k e lle tt volna forgatni, a 
S zé ke ly  fonó  — egyes k riti
kusok bizonyos fokú elism e
rése ellenére is — tisztessé
gesen bár, de egyértelm űen 
m egbukott. Ha nem  székely 
és nem  fonó, lehet mégoly 
egyéni is a koncepció és 
artisztikus a kivitelezés, a 
közönség köszöni, nem  kéri. 
V igaszta lhatja m agát az in 
tézm ény  vezetősége és De- 
m ény A ttila, a rendező, hogy 
a  balsike ré rt a  sajtó  m ásik 
része a hibás: az első, e lu ta
sító b írálatok szerzői riasz
to tták  el a népet a K odály- 
m ű újdonat, sőt korszakos 
szinrevitelétől. A m ilyen m ér
tékben az erkölcsi túlélés, 
m unka- és harcképs’ségük 
m eg tartása  érdekében rászo
ru lnak  e rre  a vigaszra, lel
k ű k  ra jta , kapaszkodjanak 
csak beié. Nem kell ezen a 
negatív  tapasztalaton elvé

rezniük. Volt az évadnak 
hőstette is: a Vermessy— 
V ajda diptichon viszonylag 
sikeres bem utatása, am ely a 
tá rsu la to t kockázatvállaló és 
az ú jé rt b á tran  kiálló m ű
vészi m űhelyként állíto tta  a 
közönség és a  k ritika  elé. 
Am éppen m ert a két m o
dern  egyfe lvonásostó l' nem  
lehete tt rem élni, hogy m ajd 
oda lesz é rtük  a Szamos- 
p a rti operaház nézőserege, az 
adott körülm ények között, 
am ikor az intézm ény léte 
függ attól, hogy látogatják-e 
előadásait, K odály Széke ly  
fonóját, a népi-nem zeti dal- 
já tékkincs klasszikus rem ek
m űvét bölcs dolog le tt vol
na — ha hagyom ányosabb, 
ak á r  a legbeváltabb, leg- 
m utatósabb eszközökkel is — 
közönségsikerre vinni.

Am a diptichon u tán  to 
vábbi bem utató t is nyú jto tt 
az évad, m ely ism étcsak jó 
irányba lend íte tte  ki a m ér
leg nyelvét, föltehetöleg sok
kal nagyobb m értékben, m int 
rem élni m erte a m űvészeti 
vezetés. A Csipike lakodal- 
tn án  egy elsőm űves opera
szerző, aki, bár nem  k a r
m ester, vezényel is, továbbá 
egy elsőm űves rendező és 
egy elsőm űves díszlettervező 
közös vállalkozását lá ttu k - 
hallo ttuk , m elyn-k  színpadi 
szereplői között csak elvétve 
akad t egy-két hivatásos tá n 
cos, a  többi m ind gyerm ek 
volt, aki életében először 
lá tta  a függöny mögötti szín
házat: ki bízhatott a  sikeré
ben!

A zeneszerző — igen! Ma- 
gyari Zita. — Dr. Terényi 
Ede professzor végzettje a 
George Dima Zeneakadém ián
— m ár diákéveiben is je
leskedett gyerm ekzeneszer
zőként; kisebb karm üvei 
inellett igényesebben m egfor
m ált gyerm ekdal-kan tátá já ra 
is em lékszünk, am elyet m a
ga tan íto tt be a m aga kisis
kolásainak és m aga is vezé
nyelt a főiskola hangver
senyterm ében. H a az előz
m ények nem  v a llo t'ak  is ily 
távoli célra, az eredm ény 
viszonyt k im utatja , hogy 
M agyari kiválóan számító 
stratégakén t tervezte meg és 
építi önnön pályáját. Nem 
tudhatni, m ire készül ezután
— rem élhetőleg nem m arad

az orgonazenét nyújtó  hely 
és intézm ény hagyom ányai
hoz és szokásaihoz. A m ikép
pen egy zsinagógában ta rto tt 
ku ltu rá lis rendezvényre nem  
lépünk be füdetlen fővel, a 
Szent M ihály tem plom ban, 
nem bám észkodunk ide-oda, 
am ikor a gyülekezet m ély fő
hajtással vesz részt a szeni- 
ségfölm utatás m isztérium á
ban, még akkor sem, ha tö r
ténetesen csak egy H aydn- 
mise kedvéért vagyunk is ott, 
am elyet já tszanak-énekelnek, 
a F arkas u tcában  is kinek- 
kinek m űveltségére, illetve 
m űveletlenségére vall az is
tentiszteleti kerethez való v i
szonyulása. Ne feledjük, K ál
vin egyháza ' Önmaga m érté
kével m érve roppan t to le 
ranciáról tesz tanúbizonysá
got, am ikor o tthont ad tem p- 
lom ábap példáu l M ozart vagy 
Saint-Saéns jelesen világi ze_ 
nem üveinek, hogy az elköte
lezetten kato likus M essiaenről 
ne is szóljunk. Miféle kul- 
tú rem ber az, aki erre  a nagy
lelkű gesztusra nem  válaszol 
m aga is m egértéssel?

Folytatás az 1. oldalról

am i szerepeinek eljátszásából 
áradt. Mégis szólni kell ró 
luk. Hiszen ennek a művészi 
életfilozófiának m inden gon
dolata, ennek a művészi é le t. 
ú tnak  m inden m ozzanata 
m egannyi buzdítást, fe lh í
vást és elkötelezettséget je l
képez a most m ár ö nevére 
hallgató  tanuló  ifjúság, ta 
nárok, s nem utolsósorban
szülők szám ára. ___________

P róbáljuk  még értelm ezni 
az életm ű esztétikai rugóit 
bár a rész az egészért jegyé
ben, m iként a forrásvíz csepp, 
jében, ha csendben ráv igyá
zunk, m egpillan thatjuk  benne 
hegyeink tengerszem ének r a 
gyogását. K íséreljük  meg e 
krédót egyetlen vonásában, az 
életm űvet egyetlen m ozzana
tában, a  művészi vállalást 
egyetlen gesztusában te tten  
érni. Igaz. erre  a célra nem  
akárm ilyen részt választunk 
az egész \ összetevőiből, h a 
nem  a központit, a legszeb
bet. És szám unkra a leg ta
nulságosabbat: honfitársunk
szülőföldje m űvészetéhez való 
rendíthete tlen  ragaszkodását. 
M ert Palló  Im re a székely 
népdalokhoz való hűségében 
m agának a szülőföld osztha
ta tlan  szeretetének csodálatos 
m etaforájá t terem tette  meg. 
És e m etafora állandó é le t
ben ta rtása  nem csak m űvé
szetünk, de valós életünk  zá
logát is jelenti.

Nem véletlenül nevezte K o
dály Zoltán Palló  Im ré t a 
m agyar népdalok m esterdal- 
nokának. M ert az éneklés 
nagy művésze elsősorban szü
lőföldjének népdalait, da ljá té 
kait tolm ácsolva vált m es
terdalnokká egyetemes euró
pai szinten is. ím e az első 
tanulság: az életú tban rejtőz
ködő im peratívuszok felku ta
tásából egyértelm űen kiderül 
névadónknak az egyetemes

meg csak-gyerm ékzeneszerző- 
nek! —, de az biztos, hogy 
am it most v itt a közönség 
elé, beteljesülés. Kész zene
szerző, ak i tökéletesen tud  
„gyerm ekül“. Teljes az e- 
gyüttérzés és az egyetértés 
közte és kiskorú előadói kö
zött. N em csak karté teleket 
tud írn i gyerm ekhangokra, 
hanem  ,— am i sokszorosan 
nehezebb — kis áriákat, d u 
etteket is, és ezek nem  csak 
am úgy leénekelhetőek a 
gyerm ekhangokon, hanem  
kedvvel és m űvészekként 
énekelik  is őket. Továbbá, 
M agyari nem csak am úgy rá 
húzza a lib re ttó ra a gyer
m ekjátékdalok daliam i köz
helyeit, hanem  a legegysze
rűbb és legközérthetőbb ze
nei eszközökkel is helyzete
ket és jellem eket tud  áb rá 
zolni, hangu latokat tud  te 
rem teni. Éljen! (És alkosson 
ugyanilyen sikeres fe lnő tt
zenéket is!)

K atona József — a Zene- 
akadém ián hangszerszakot 
végzett, beosztása szerint 
ügyelő, a nagytapasztalatú  
Békés A ndrás m ellett a lka l
m ilag segédrendezősködött és 
p illanatnyilag  operarendezést 
hallgat a  főiskolán — szin t
úgy rem ekül dobbantott. Ami 
tapasz talatban  hiányzik ne
ki, azt rá -  és beleérzéssel pó
tolta'. A m ikor n e k ilá to tt a 
m unkának, nyilván megvolt, 
meg kellett hogy legyen a 
maga rendezői elképzelése 
m inden m ozzanatról és a mű 
egészéről is, de alighanem  
sokban engedett a gyerm ek- 
szereplőkkel való együttrög- 
tönzés sugalla tainak  — ezt 
persze ja v ára  írjuk , nem  ro 
vására. A m úgy „Gyerm ek 
voltam, gyerm ek lettem  ú j
r a “ m ódján, m egértőén és 
szeretettel já tszo tt együtt k is
korú m unkatársaival, ö rö m  
volt nézni az eredm ényt.

Az igaz, hogy m in t felnőtt, 
aki nem  vagyok elkötelezett 
Csipike-olvasó, nem  érte ttem  
a rendezés m inden egyes po
énjét, a közönség kiskorú 
többsége azonban annál in 
kább. Ezek a gyerm ekek 
ugyanis föltehetöleg m ind 
Csipike-olvasók, sőt Csipike- 
barátok  Azonnal ráism ertek  
K ukucsira, T ipetupára és a 
•ö neves és névtelen  sze
replőre is, fölism erték a 
helyzeteket, előre tud ták  a 
se! km ény fordulatait. Az 

ő szám ukra készült a parti- 
t ’’a. nek ik  já tszo tták  — és 
nekik szem m elláthatólag m a- 
rad ék ía’anul tetszett is. Nem 
akarták  u tána abbahagyni a 
'np-n t vnj a bem utató elő

adás végeztével a  rendező 
kijön a színpadra és m eg
kérdi: „Gyerekek, já tsszuk el 
nek tek  még egyszer Csipike 
lakodalm át?“, holtbiztos, hogy 
egyhangú „igeeen!“ le tt volna 
a válasz!

Tiszteljük, becsüljük  és 
elism erjük m ind M agyari 
Zita, m ind K atona József 
te ljesítm ényét (harm adikként 
S tarm üller K atalin  szintén 
kezdő díszlettervezőt kell 
m egem lítenem ; am ennyire ér
tek  az ilyesmihez, az ő m un
kájá t is csak dicsérni lehet), 
de való jában mégsem ők 
voltak ennek a forró hangu
latú p rem iernek  a rangeísö 
főszereplői. Hanem  a gyere
kek, méghozzá nem  is egyen
ként, Csipike alakító jával 
kezdve, és az utolsó, név sze
r in t nem  em líte tt kardalos
sal bezárólag, hanem  am úgy 
álta lában : a gyerm eki kép
zelet és fogékonyság, a  gyer
m ekek kollektív lángelm éje.

• A második, ám az elsővel 
egyenrangú főszereplőnek Fo
dor S ándort kell tekintenünk, 
aki Csipike személyében egy, 
a  gyerm ekek fogékonyságát 
m egragadó hőst tudo tt te 
rem teni. Ezer gyerm ekiroda
lom-szerző közül egynek ha 
sikerül ez — nek; sikerült: 
Csipike nem csak a Fodor
könyvek oldalain él, hanem  
gyerm ek-ezrek és -tízezrek 
képzeletében, életében is, és 
im m ár tem érdek volt-gyer
mekében is, hiszen Fodor úr 
m aholnap  negyedszázada köz
li Csipike-könyveit. E két 
m eghatározó érték, az örök
gyermeki és az azt egyénien 
ú jraterem tő  irodalm i rem ek
m ű közös erőterében keres
te  és ta lá lta  meg a m aga 
hang ját a zeneszerző-karm es
ter, á tv itt értelem ben a ren 
dező és a díszlettervező is. 
Kezdők, de jói tájékozódtak. 
M egérdem elték sikerüket. K ü
lön köszönet illeti őket azért, 
hogy oly sok gyerm ekszerep
lőt tud tak  mozgósítani. Ki 
tud ja , hányukat kötelezi el 
e szép együttm űködés és a 
szívmeiegftó siker em léke az 
operajátszás, vagy b ár az 
operalátogatás m ellett!

A közrem űködő gyerm ekek 
iskolai foglalkoztatottssága 
m ia tti a Csipike alig néhány 
előadás u tán  lekerü lt a m ű
sorról. Rem éljük, hogy csak 
ideiglenesen, hogy ősszel 
újabb előadás-sorozatot lá 
tu n k  belőle. Sok ezer Csipi
ke-olvasó v árja  még, hogy az 
operaszínpadon is ta lálkoz- 
hassék kicsiny, kedves b a rá t
jával és az övéivel.
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2 és a nem zeti művészet viszo
nyáról vallo tt álláspontja.
E szerint az egyetemes művé
szet és m űveltség a nem ze
tek  és nem zetiségek m űvé
szetének leghitelesebb vív
m ányaiból rendeződik, orszá
gok, földrészek, évszázadok, 
évezredek panoram ikus össz
képévé. Ám ennek az össz
képnek m ozaik-kockáit csak 
sa já t m űvészetünk kicsiszolá
sa révén hozhatjuk  lé tre  és 
rak h a tju k  össze egésszé. M á
sok kockáinak építése m ások 
feladata, a m iénk a sajátunk, 
ami rán k  vár, és ha kigyön
gyöztük, kicsiszoltuk, akkor 
nem csak a mi kincsünk m a
rad, hanem  egyben a világ 
ékszerévé is válik. És fo rd ít
va, elsősorban a mi m űvé
szetünk birtokbavételével le
hetünk  várom ányosai az 
egésznek, az egyetemesnek. 
Csak így te ljesíthe tjük  sa já t 
m űvészetünk és az összművé- 
szet irán ti kötelességünket. 
R öviden: m űvészetünkben is 
itthon kell európaiaknak len
nünk.

Palló  Im re népdal-szeretete 
és -tisztelete K odály Zoltán 
gondolatainak és m űvészeté
nek a m egism erésében h iva
tássá válik. K odály m ár 
1919-ben így határozza meg a 
székely népdalok éthoszát- ,,a 
kem ény életviszonyok köz: 
szigorgó székelynek n rn th a  
alig \o ln a  hang ja az örömre. 
Legalább jav a  th io lásn  a bá
nat, keserűség remeke. V an
nak  azért ’fürge nótái', köz
tük  az eltünedező székely 
táncokra való zenék. De örö
me fátyolos, inkább a néha 
k ipattanó  életöröm  és hum or, 
m in t a gondtalan jókedv 
hangja.“ Ennek az éthosznak 
a jegyében születik meg 
1932-ben K odály Székelyfono  
c. daljátéka. Az ősbem utatón 
pedig a K érő szerepében P al
ló Im re szólaltatja meg a 
mese-, m ondavilág csokrába 
kötött szebbnél szebb népda
la inkat, — az „Elmenyék, él
m ények /  Hosszú ú tra  m e
nyek“ kezdetűtől a „Sír az ú t 
előttem  / Bánkódik az ös
vény“ végéig, és azon is túl, 
az „Én Istenem , sok búm  
u tán  / Adj egy kevés jó t is 
im m ár“ fináléjáig.

Palló  Im re dalolása végig 
a kodályi program  vezérgon
dolataira  rím elő dalolás. „Mit 
akarok  a régi székely népda
lokkal?“ címen erről a  prog
ram ról K odály így ír 1927- 
ben: „A székely dal él, egy 
p illan a tra  sem hallgato tt még 
el. Most éppen erősödik a 
hangja, m in t friss tavaszi 
szellő, fú j bele a m agyar ze
neélet csukott szobájába. M ajd 
elválik, ki já r  jobban: aki 
elébe tá r ja  keblét, vagy aki 
fázva húzódik köpenyébe.“ 
M ajd igy fo ly ta tja: „Az u t
cán állítanám  meg vele az 
em bereket, m ikor dú lt arccal 
loholnak a haszon vagy a fa
la t kenyér után, hogy vigasz
ta lást m erítsenek a csodakút- 
ból. És el akarnám  vinni a 
világon m indenhová, ahol 
csak értenek  a zene nyelvén, 
hogy ezen keresztül is jobban 
tu d ják  meg, am it olyan rosz- 
szul tudnak : hogy mi a m a
gyarság.“

Ez utóbbit, a székely népdal 
v ilágjáró  küldetését, Palló 
Im re egyik legelsőként tűzte 
ki a m aga szám ára vezérfel
adatul.

Ám ha a reáliák  ú tjá t kö
vető m últ és jelen idézésében 
a Székelyfonó t v itte  itthon és 
külföldön fele jthetetlen  és 
sorsform áló sikerekre, K odály 
Zoltán m ásodik dalm űvében, 
a Háry Jánosban az ősbem u
tató  főszereplőjeként művészi 
alak ítása eszményeink, vá
gyaink szószólójává m agasí
totta. szintén népdalaink 
anyanyelvén.

M inden bizonnyal kiem el
kedő művészi alak ításának  él
m ényében osztozva ír a  ’30-as 
években Szabolcsi Bence, a 
m agyar zenetörténetírás nagy 
öregje az első H áry Jánosról, 
összehasonlítva más népek 
Igendáinak hőseivel, pl. a 
la tin  Bram arbasszal, vagy az 
olasz P aven ta kap itánnyal és 
a ném et M ünchhausennal, 
m egállapítja, hogy H áry J á 
nos nem  velük áll igazi ro 
konságban, hanem  a m agyar 
népm ese hőseivel, Toldival és 
Argirussal. M ert H áryt nem  
az ötlet, nem  a fantasztikum  
és nem  az irónia teszi azzá, 
am i, hanem  az álmodozás, az 
ülmélkodás, a mosoly és a 
rezignáció M int írja, „nem a 
csa'i mese híres lelem ényei, a 
furfangos buktatók  és h ihe
tetlenségek, nem  az üres 
szájhősködés fogja meg k a
landjaiban  a hallgatót, hanem  
egy mélyebb, líraibb érze
lem .“ És ennek az érzelem 
nek a m egfogalm azásában

tartalom  hiteles vonására: az 
eszmény életben ta rtására , az 
eszmény megőrzésére, — a 
mi m egmaradásunkért. Sza
bolcsi Bence úgy m uta tja  be 
Háry Jánost, m int az esz
mény valóságát megálmodó 
hőst, aki álmodozásában^ azo
nosul közösségével .„íme, ezt 
álmodtam, ilyet álm odtam , 
mi lenne, ha m egtehettem  
volna? Mi lenne ha m egtehet
tem, volna, helyettetek is, h a  
egyszer teljesíthettem  volna, 
ha egyszer valósággá v á lt 
volna, am it annyiszor kép
zeltünk valamennyien! P aven
ta  kapitány, meg M ünchhau
sen, meg többi társa ik  nem  
beszélnek hűségről, honvágy
ról és hazaszeretetről, n incs 
bennük sem melankólia, sem 
rezignáció, mint H áry János 
világában. Nekik nem kell 
úgy felébredniük, úgy haza
térniük, úgy lemondaniok s 
végül mégis helytállniok, m in t 
nagyokat mondó, nagyokát á l 
modó és nagyokat mesélő 
magyar rokonuknak. Bennük 
és mögöttük nem érlelődött 
egy olyan nép történelm e, 
mely szinte mindig csak á l
m aiban tudott győzelmet a ra t
ni, s azután mindig a legke
servesebb valóságra ébred t.“

Alom és ébrenlét, valós és 
vélt-valós szakaszok csende
sebb vagy drámaibb összeve
tésében zajlanak életünk min_ 
dennapjai. Ebben az összeve
tésben azonban hiába keres
sük megálmodott eszm ényeink 
valóságát. Mert nem keres
nünk  kell őket, hanem  meg 
kell küzdenünk valóra válá
sukért. Nekünk kell m egte
rem teni eszményeinket, m ű
vészi és valós világunkban is.

Ebben a tereem tő-alkotó 
küzdelemben válik jelképpé 
Palló Im re nevének felvéte
le. A jelkép mozgósít és kö
telez, — ha értjük  titkait. 
Ügy tűnik, iskolánk ap ra ja- 
uagyja sejti a Palló Im re-jel- 
kép titkait; Miként a m ági
kus kor embere, ők is vall
ják  a névadásban rejlő b ir 
tokbavétel ősi erejét: a hősök 
nevük rejtekében voltak akik  
vójtak, nevük ism erete, á t
vétele titkos hatalm uk átvé
te lét jelentette. Hadd érez
zük és éljük  az ős) m ágia 
á táradó  hatalm át a hasonló 
hasonlót hoz létre igéjében, és 
váljék  minden követője szá
m ára e név szimbolúma új 
erővé, a bírás hatalm ává.

A titkot már m agunkévá 
te ttük; tudjuk: a legjobbak
nak kell lennünk szakm ailag 
is, em berileg is, m űvészetünk- 
ban is és megszerzett m űvelt
ségünkben is. Hiszen a szé
kelyudvarhelyi Zene és K ép
zőművészeti Általános iskola 
növendékei, végzettjei akár a 
zeneművészet énekes vagy 
hangszeres elhivatottjaiként, 
akár eljövendő zenetudósai
ként, zeneszerzőiként, akár 
esetleg más szaktevékenység
re átváltva, de mégis a zene 
szeretetének örökös letétem é
nyeseiként a legjobb tudás 
megszerzésével adózhatnak 
tisztán és becsületesen a vál
lalt célkitűzés nagysága előtt. 
Éspedig: zenei, művészeti ér
tékeink avatott ápolása és hi
teles gyarapítása előtt. M ert 
az igazi műveltség veszélyez
tetettsége és gyanúba keve
rése századunk pusztító be
tegsége m aradt máig is. A m int 
azt Kodály a már felidézett 
’20-as — ’30-as évek idején 
le írta: „A rossz ízlés roha
mosan terjed. Ez a művésze
tekben nem  olyan á rta tlan  
dolog, m int teszem az öltöz
ködésben. Aki ízlés nélkül ru -  
házkodik, testi épségét nem  
veszélyezteti. De a művészet
ben a rossz ízlés valóságos 
lelki betegség, ami kiéget a 
lélekből minden fogékonysá
got.“

A népdalkultúrába ve te tt 
hite, a sa já t értékek gyümöl- 
csöztetéséért áldozott művészi 
pályája  Palló  Imre példájá t 
hathatós orvosságként á llítja  
elénk az esztétikai ízlés és 
ku ltú ra egészséges megvaló
sításában is.

Végül ne feledjük a mon
dás igazát: aki em lékezni 
tud a jóra, a legjobbra, az 
nem  csak él, de meg is m a
rad.

Mi ma a rra  vállalkoztunk, 
hogy im igyen emlékezzünk.

ANGI ISTVÁN

Elhangzott Székelyudvarhelvt, 
1991. jún ius 22-én.
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Cím: Cluj-Kolozsvár, Piafa Unirii 15-16 sz. ® 95/117744
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H O L
•  A L akite lk i A lap ítvány pályázati felhívása: SORSUNK  

1991. cím m el újságírói pályázatot hirdet a LAKITELKI 
A LA PÍTV Á N Y . A  pályázaton részt vehetnek  m indazok a 
határainkon innen és túl é lő  magyar fiatalok, aki!: tehet
séget éreznek az újságírói hivatáshoz, nem  töltötték be 35. 
életévü ket, nem  főfoglalkozású hírlapíróként dolgoznak. A  
pályázóktól két eltérő teriedelm ű, nyom tatásban meg nem  
je len t riportot vár az értékelő bizottság, három -három  p él
dányban. A z egyik  riport terjedelm e nem  haladhatja m eg a 
három, a m ásik a z  öt gépelt oldalt (oldalanként 30 sor, 60 
leütés). B eküldési határidő: 1991. augusztus 15. A pályázat 
eredm ényét szeptem ber 15-ig a Magyar Fórum, a Pesti H ír
lap és az Oj Magyarország hasábjain keresztül tesszük köz
zé. A pályázók  a következő díjakat nyerhetik: el«ő díj: ri
portm agnó és táskaírógép; a m ásodik díj: riportinagnó; a 
harm adik díj: táskairógep. A z értékelő bizottság fenntartja  
m agának a jogot arra, hogy am ennyiben több m egfelelő  pá
lyam unka érkezik, további értékes díjakat (kézikönyveket, 
lexikonokat, vásárlási utalványokat) adjon. Egyúttal java
solni k ívánja — az em lített három lap vezető ivel egyetér
tésben — , hogy e lapok hasábjain a jó riportok m egjelen
jenek. term észetesen  külön honoráriumért. A  pályam unkákat 
név. postacím  kíséretében a következő cím re kérjük:
LAK I TELEK A LA PÍTVÁNY H —1399 Budapest, Ff. 701—380.

•  A  Rom ániai M agyar Zenetársaság  a kolozsvári Belvárosi 
U nitárius Egyházközség  gél együttm űködve Z'nés áhítatainak  
új sorozatát indította. Ennek során irók, költők is közrem ű
ködnek. Június 20-án a sorozatinditó zenés áhítat keretében  
Szabó G yula M egmaradsz m inden időben  cím ű előadását 
olvasta föl. A Zilahi Szegedi K is István  Reform átus I f fii- 
sági Kórus W alter, H ändel, Weber, A nonim us, Maroti, K o
dály, H orváthy K ároly és Gáspár A ttila  m űveit énekelte. 
M árkos A lbert és Rónai Ádám  B artók-du'kát játszott.

•  A z É letünk  1991 /6-os szám ában „A generáció a generá
ciós értékek tő l le tt c:z, am i“ cím  alatt M artos Gábor 'beszél
get Egyed Péterrel. A számban olvasható G yörffi Kálm án  
Erdélyi Csillagok. Újabb arcok Erdély szellem i m últjából 
című recenziója.

a A Romániai M agyar Szó  június 22—23. szám ából: Kiss 
Zsuzsa „A fé lelem  bére“; Gömöri György .4 szertartás után 
(vers); Csapó F. Sándor „Madar kérdi hová inenni“ . . . ;  B. 
K ovács A ndrás Kisváros és nagyvilág. A M édium  ’0.1 — nem 
ze tközi tárlat a Székelyföldön;  Bodor P ál Ironikus kísérlet a 
zsidókérdés (ideiglenes) megoldására; Ana Blandiana T öp
rengés égy szokásm ondásról (M észely József fordítása); K al
már Zoltán A  vörös város; Markó Róla Beismerem: V e ress  
Gérzsón Juhász-keserves. B artók Béla em lékének; Czegő 
Zoltán V életlenek a döntőben.

M M %  k V i jfö f ü

-A Nemzeti Könyvszalon dijai -
Kolozsvár, 1991. június 7-9.
Zsűri: G heorghe Bunghez (a K önyvkiadók R om ániai Szövet

ségének elnöke), A lexandru Cistelecan, M ircea Martin (a 
zsűri elnöke), Dan C. M iháilescu, Petru Poantä, Eugen Uri- 
caru, Ion Vartic.

1. Az év  legjobb könyve: N. STEINHARDT Jurnalul fcricirii 
|Boldogságnapló], D acia Kiadó.

2. A legjobb közíró: NICOLAE M ANOLESCU — harm inc évi 
irodalom kritikusi tevékenysége alapján.

3. Az év  legjobb kulturális folyóirata: ex  aequo APOSTRO F  
(Kolozsvár), EUPHORION .(Szeben), INTERVAL (Brassó).

4. Az év  kiadója: HUM ANITÁS.
5. A legjobb könyvgrafika: ex  aequo CORESI folyóirat (Bras

só). YASILE SOCOLIUC (U nivers kiadó).
6. Az év  legszebb könyve: Vom  m uri f i  vom  fi  liberi [Meg

halunk és  szabadok leszünk] M eridiane kiadó.
7. A  legigényesebb m agánkiadó: ECHINOX (Kolozsvár).
8. A legelegánsabb kulturális folyóirat: U NIVERSUL CÁRTII 

(M űvelődésügyi M inisztérium )
9. A  zsűri különdíja: PA U L GOMA — a forradalom  után 

R om ániában m egjelent könyveiért.
10. S.zigorúság és m üveltség-dij: LADISLA U  GYÉM ÁNT Ion 

Budai-Dcleanu  kritikai kiadás; Dcsprc originile popoarelor 
din Transilvania  [Az erdélyi népek eredetéről] Editura 
Enciclopedicá.

11. A M em oria-díj: ex  aequo ION IOANID Inchisoarca nous'rá 
cca de toatc zilele [M indennapi börtönünk] A lbatros kiadó 
(A M űvelődésügyi M inisztérium  díja), TEOHAR M IHADAS  
Pe m untele  Ebal [Ebal hegyén] C lusium  kiadó (a kolozsvári 
K uliúrfelügyelőség díja).

12. Poesis-dij: BÁLLÁ ZSÓFIA A  páncél nyom ai, Kriterion  
K iadó (a kolozsvári K ultúrfclügyelöség díja).

K o!ozsvár-dij (a K olozs m egyei prefektúra díja): ANTON  
DUM ITRIU Homo universalis  Em inescu kiadó.

A BUKARESTI NYOM DAIPARI KOM BINÁTban előállított 
A m an lu l doamnei C hatterley  [Lady Chatterley szeretője] 
cím ű könyv elnyerte a LEGCSÜNYÁBB KÖNYVért járó, 
az idén először kiosztott diplom át.

A dijakat a M űvelődésügyi M inisztérium  és  K olozs m egye
K ultúrfelügyelősége adta.

m m w m m m m m

Színházban
Ady Endre verséből idézünk egy szakaszt a vízszintes 1., 

függőleges 66., vízszintes 37., és 59. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: Ü, R, Ö). 
16. Elcsórják. 17. Vajon erősen fázik? 18. Félhosszú női ruha. 
19. EEE. 20. Jelige, jelszó. 21. Táncot lejt. 22. Vissza: szava
zat, román ill. 23. Ifjúsági M agazin. 24. Rom án Mátyás. 26. H ol
land kocsijel. 27. U dvarias m egszólítás. 28. Zajló víztöm eg. 
29. AIS. 30. A kalcium  és a fluor vegyjele. 32. K icsi patak. 33. 
D él-Jem en fővárosából való. 35. D ecem berben. 37. A z idézet 
harmadik sora (zárt betű: A). 41. Több E. 42. Am erikai nagy 
papagáj. 43. Téli sportot' űz. 44. Báj, szépség. 45. A  leggyako
ribb fém . 47. EÁ. 50. ÖRÖ. 51. Fogyasztja az ételt. 53. A név- 
elős csom agolóeszköz. 56. Járom. 58. D isznópajta. 59. Az idézet 
befejező sora. 63 .A szem közti. 64. V olt világcsúcstartó ném et 
vágtázó (Harry). 65. A z asztácium  v e g y je le .'67. . . . ő z :  k ávé
házi énekesnő. 69. K ártékony. 70. Igevégződés. 71. K icsinyí
tőképző. 73. N ábob-fej! 75. írőtoll, régiesen. 77. 3,14. 78. Lóbe
tegség. 79. M enyasszony. 81. Súlyát, hosszát m egállapítod. 82. 
NaCl. 83. E n n i . . . :  táplálék . 84. Az ilyen  álom  hátborzongató. 
86. N agy tó és város K anadában.

FÜGGŐLEGES: 1. V alam inek képzelt védőszellem e. 2. Tró
ja. 3. N övényben, á llati testben keringő fo lyékony anyag. 4. 
Zavaros cin}! 5. Is ne. 6. A lkotórész. 7. Hosszú farkú hüllő.
8. Teleki K önyvtár. 9. Vissza: a légnyom ás egysége. 10. Eny- 
nyien  voltak  a törpék H ófehérke körül. 11. Napszakkal kap
csolatos. 12. TZO. 13. Ö, ö és ö. 14. Eszköz. 15. Város Ausztrá-

lia k eleti partvidékén. 20. Szalagcsokorrai rendelkezik. 23. S zi
getlakó nép. 24. V alam inek rpegva', bele, közepe — rom ánul. 
25. A m agyar nyelvterü let északi részén élő népcsoport. 28. 
Dalbetét. 29. N agy költőnk. 30. A  feudalizm usban  az iparosok  
és a kereskedők érdekvédelm i szervezete. 31. A tetején  lévő. 
32. Táplálék hiányában érezzük. 33. Szóösszetételekben je len 
tése; -ra, -re. 34. B elü l rikít! 35. Lapos edény. 36. Egy . . .  át 
táncolt: nagy sikerű svéd  film  volt. 37. . . .  brasiliensis: kau- 
w ukfa. 38. Függeszt. 39. N em  használ. 40. B írósági ügy. 46.
. . -A ráb ia , közép-keleti ország. 47. A m ellettem  lévő? 48. For
gatja a földet. 49. Török tiszti rang. 52. F inom  étel. 53. Á l
lam i illeték . 54. Érzelm es vágy, elképzelés. 55. Éléstár. 56. 
Osztrák folyó. 57, Forrna. 60. Értelem. 61. Vissza: a nem zetközi 
áruforgalm at lebonyolító kam ionok jelzése. 62. K eresztül. 66. Az 
idézet m ásodik sora (zárt betűk: U. M, M). 68. Kutat. 70. R ó
m ai kettes. 71. . . . f ö ld :  budapesti kerület. 72. A m iként. 74. 
Mint a 28. számú sor. 75. M agyarországi város. 76. H alk zaj. 
77. Az erő és a súly m értékenysége. 78. N eki adták vala.
80. Hadsereg összefüggő betűi. 81. Rom kevert betűi. 82. V as
pálya. 83. Felhív! 85. K icsi patak. 86. A  volfram  és a jód vegy
jele. 87. Kettőzve: Zola-m ű.

(Török Sándor)

A HELIKON 26. szám ában közölt, E g y  n y á r i  d é l  
á l m a  cím ű rejtvény m egfejtése: A zt álm odtam , tem ettek, /
lassan haladt a bús m enet, /  rózsás volt a  koporsóm  . . .  /  G i
zella  akkor lett beteg.

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

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

Ez a sebességváltó a 2 x 5  fokozatúak típusá
ba tartozik; közvetlen elődje az 5 C S-10fl, 
amelyet egy M-100 (GV) sebességmódosítóval 
társítottak.

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

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

Cím: Sepsiszentgyörgy
Str. Bra^ovului 3—5 szám  
telefon: 2 30 82, 2 27 32/923 
K ovászna m egye
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A H E L I K O N  A R O M Á N I A I  Í R Ó K  S Z Ö V E T S É G É N E K  K Ö Z P O N T I  H E T I L A P J A M E G J E L E N I K  M I N D E N  P É N T E K E N

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

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

SZABÓ GYULA kultúrtúrténet, hagyomány 
LÁSZLÓFFY ALADAR világkultúra 
MOLNOS LAJOS szemle 
SZÖCS ISTVÁN társművészetek

A szerkesztőség címe: 3400 Cluj, 
Bulevardul Eroilor nr. 2. 
Postafiők (Cäsutä postain) 245. 
Telefon: 951/124 20

Nyomda: 
I. P. Cluj

40 440
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„...megrendül a ház •  s z i lá n k o d n a k  a tükrök...”

H ELIK O N 28
S Z É P I R O D A L M I  H E T I L A P

M OLN O SLA JO S Anno 1991

JÁR A MALOM, JÁR. ® 9

Ism ét b izonytalanná vá lt s kérdésessé  
anyanyelvű  iskoláink  sorsa. M árm int azé 
a néhányé, am elyeket m ég „azon m elegé
ben“, 1990 elején  —  akkor m ég közülünk is 
sokak álta l türelm etlennek , elhibázottnak, 
m eggondolatlannak  és fö löslegesnek  m inő
sített sietséggel — sikerült m agyar tan 
n yelvű vé (vagy lega lább is nagyjából azzá) 
visszaváltoztatnunk, az akkor m ég érvé
nyes törvényességnek  köszönhetően —

A zóta rég beindultak  és őrölnek a v isz-  
szarendeződés és a nacionalizm us hol tü 
relm esen  fondorlatos, hol m eg idegesen  
agresszív  m alm ai. S ha m ár beindították, 
és jár a m alom , va lam it m indig őrülnie 
kell, különben egym ást őrlik, m arják, 
koptatják  a m alom kövek. íg y  került ga 
ratba legelsőnek  is a bukaresti, ugyancsak  
visszaadott (volt A dy Endre) m agyar tan
nyelvű  iskolánk. „V egyesliszt“ lett belőle. 
S ha m ár elkezdődött az oktatás „Ieőr- 
lé se“ — hát fo lytatódott is. M indjárt az
zal az „ötlettel“, nagytestvéri javaslattal, 
követelőzéssel, hogy a nem zetiségeknek bő
ven e lég  lesz a g im názium i szintig is; a 
líceum i oktatástól fe lfe lé  m ár m inden le 
gyen rom án tannyelvű , e lvégre R om ániá
ban élünk, és dem okrácia van, am elyben  
nem csak a k isebbségeknek  lehetnek jo
gai, de a többségieknek is. Bár „hangzott 
e l“ (a sajtóban is) vészjelzés, o ly  abszurd
nak tűnt ez az „ötlet“, elképzelés, hogy  
jószerint senk i sem  figyelt fe l rá. A nnál 
is inkább nem , h isz bedobtak nekünk egy  
újabb „csontot“, hogy' legyen, amin rá
gódnunk, am ivel lefoglalnunk  m agunkat: 
m ilyen  n yelven  taníttassák  a nem zetisé
geknek Rom ánia földrajza és történelm e?  
El is foglaltuk  m agunkat véle jócskán. 
M int ahogy annak idején , 90 elején  az
zal, hogy iskoláink nappali tagozatán  
szűnjék  m eg a „kétnyelvűség". Kolozsvári 
példával élve, k i gondolt akkor arra, ki 
volt e lég  következetes és „türelm etlen“ 
azt követeln i: ha m ár lúd, hát legyen is 
kövér! Jelesü l: ha m ár visszakapjuk az 
iskoláinkat, akkor te ljes  egészében, m in 
den szintű  és m inden form ájú oktatás le 
gyen magy'ar tann yelvű  abban az iskolá
ban! A z eredm ény az lett: be sem  kellett  
csem pészni, m agunk hagytuk bent azt a 
bizony®s „trójai fa lovat“. Az egyik isko
lánkban az elem i I— IV. osztályát, a m á
sik kettőben az esti rom án tagozatot — 
hagyván  m agunkat beétetn i azzal a „pers
p ek tíváva l“, hogy ezek  az osztályok úgy
is „kim ennek“; az esti oktatási form át or
szágosan és rövidesen  felszám olják. íg y  
tehát egy-két-három  év, és m agától, id e 
gesség- és türelm etlenség-m entesen  m eg
oldódik ez a kérdés, m indannyiunk nagy  
öröm ére és elégtételére. „K im ent“ hát a 
Báthoriból és a B rassaiból a román nap
pali tagozat; m indössze „csak“ az esti m a
radt. Es m indössze csak annyi maradt 
m ég, hogy ezek az iskolák, az A páczaival 
együtt m ind de facto, m ind de iure to 
vábbra is olyan iskolák  m aradtak, am e
lyekben az oktatási n y e lv  m agyar és ro
mán! T ehát — gyakorlatilag — tovább
ra is vegyesek . És ezen a „státuson" m ég  
az sem  változtat — sem  de facto, de fő
leg de iure nem! — , hogy m i következe
tesen m agyar tannyelvű  iskoláknak v a ll
juk, hisszük! V annak dolgok, am elyek — 
sajnos — nem, vagy: nem csak hit kérdé
sei. hanem  a pecsétes papíréi! Mint je 
len esetünkben az iskolák  „státusa“ is; 
hiszékenységünk és jóhiszem űségünk em e 
újabb „gyüm ölcsei“, b izonyítékai.

M indezen tényállás után aligha okozha
tott m eglepetést, hogy jó m ásfél-két 
héttel ezelőtt Erdélyszerte, s íg.v K olozs

váron is, a m egyei főtanfelügyelők  ism ét 
gondoltak egy m erészet és nagyot, s ezen  
m agyar líceum ok beiskolázási tervében  
ism ét m egjelentek  a nappali tagozatokon  
is a román tannyelvű  líceum i osztályok. 
A  lépés várható volt, előrelátható, vagy' 
legalábbis k ikövetkeztethető —  így  nem  
kellett volna felkészü letlenü l érjen és 
m eglepetést okozzon. És m égis fe lk észü 
letlenül ért, és m eglepetést okozott! (El
sősorban azzal, hogy m indez ilyen  ham ar 
bekövetkezett, jó m ásfél esztendővel a 
„forradalom “ után.) „Toronyiránt“ gondol
kodó m ivoltunkban ezt teljességgel elkép
zelhetetlennek  és becstelenségnek  kép zel
tük, hittük; olyan m érvű antidem okrati
kus lépésnek, am elyet jóérzésű em ber nem  
engedhet m eg m agának az önlejáratás 
kockázata nélkül, s  am elyre „az egész c i
v ilizá lt Európa fe l fog hördülni“. De hát 
m ikor volt m egígérve — kérdezem  tisz
telettel —, hogy például K olozs m egye  
főtanfelügyelője a jóérzés, az igazságos
ság és m éltányosság fe lk en t bajnoka lesz?! 
Olyan grállovag, aki Európa pifiszentgeté- 
seire, felszisszenéseire, avagy felhördülé
seire figyel egyvégtében?! F őleg m ost, eb
ben a balkáni nagy csatazajban, fegyver
ropogásban — amely' a lighanem  érdeke
sebb a civ ilizá lt Európának, m int a ro
mán dem okrácia sajátosságai, m int néhány  
erdélyi m agyar iskola sorsa.

De hogy azért valam i m ég sincs töké
letesen rendben e nagy’ leőröltetésünk kö 
rül, azt m integy jelzi — s lehet ez akái 
m egnyugtató is — hogy ti. K olozsvár k i
véte léve l a többi m egyékben sikerült 
„nem csinálni ügyet“ ebből a kérdésből. 
Egyelőre legalábbis senki sem  kötötte a 
karót az ebhez.

K olozsváron időhúzás történt. A  m a
gyarság jó része határozott tiltakozásának  
köszönhetően. Jó volna azt m ondani: patt
helyzet alakult ki. D e, m ég ha úgy látszik  
is, ez nem  patthelyzet, lévén , hogy azóta 
(1991. jún ius 2-án) a m egyei főtanfolügyé- 
lő aláírásával „hivatalosan“ is lem ent az 
érintett két líceum ba (az A páczainak  
„m egkegyelm eztek“) a pecsétes beiskolá
zási terv, am elyben továbbra is ott szere
pel a három  (kettő a Báthoriban, egy a 
Brossaiban) rom án tannyelvű  IX . osztály. 
Tehát: m ost nem , de ősszel lehet fe lvéte li 
ezekbe az osztályokba, ha lesznek  jelen t
kezők. (M árpedig m érget vehetünk  rá, 
hogy lesznek, is m indannyian sikeresen is 
fognak vizsgázni!)

H acsak —
„A h i t . .  ., ha cselekedetei n incsenek, 

halott önm agában“ — «nondá a próféta.
S a nép. ha cselekedetei nincsenek? — 
kérdezzük önm agunktól. A lighanem  ez le 
het rá a válaszunk: Az a nép, am elynek  
cselekedetei n incsenek, vereségre, ön fe l
adásra, pusztulásra szánta ennenm agát.

M iként jún ius utolsó hetében s július 
első naojaiban nem voltunk h íjával itt. 
Kolozsváron sem  a fegyelm ezett, határo
zott cselekedetnek, bízzunk benn<\ hogy 
ezután sem  leszünk! Sohasem  leszünk cse
lekedetek híján, valahányszor erre szük
ség m utatkozik! K ülönben — újra k ire
kedvén az iskolákból is — tényleg m eg  
lehet húzni azt a bizonyos harangot. (Ez 
is „cselekedet“ lenne.) H etvenvalahány  
esztendőn át soha sem  nyúlt kezünk a 
harangkötél után. M iért tennők hát ép
pen m ost?! M iért tennék, ha van kéz is, 
am elybe m ég /  már b ele lehet kapaszkod-

K olozsvár, 1991. július 4.

II. ÉVFOLYAM •  28. (80.) SZÁM •  KOLOZSVÁR, 1991. JÜLIUS 12.
r t n w ^ 'm i t n i i m w w i w i i i i i i i i i  i — i  i h i i i i i  [■ ■ ■ ii i  n  ■ i ■ mii ■

"Co

a

i

KIRÁLY LÁSZLÓ

H A J N A L I  R I M 6 A T 0
elszabadultak a 
balkáni gerlék 
riasztanak

riadózva
alszik a gyerm ek 
m úlik a nap

m úlik a hét 
az évtized 
rothadó nyár van

eaplatunk zuhogó 
századvégben 
ezredvég sarában

fejünk felett 
bizony a farkas 
hátunk  mögött a holló

vagy egy kedves
riasztólövés
vagy ahhoz hasonló

bútor reccsen 
m egrendül a ház
szilánkosodnak a tükrök

életre kél
s jelent a sok tárgy 
am erre m enekültök

torlódik kérdés
kérdésre 
szó a szóra

öröklétről töpreng 
majd
hátráln i kezd az óra

megrémülnél 
ha valaki
derűsen így szólna most

láto tt egy álm ában 
picit
csöngető villam ost

mégse reszkess 
ne menekülj
az ablakon benéző arctól

dörög az ég 
s te túléled 
ha konokul
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E számunktól folytatásokban:
GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN UTOLSÓ ÉVEI ÉS HALÁLA



„...hogy  a m últat be kell vallani" 2 .
A korszakváltás az értelm iség szám ára azért ígért 

valóságos sorsfordulót, m ert bízni lehetett benne, hogy 
véget ér az az an tiin tellek tuális kurzus, m ely szellem
sorvasztó gyakorlatával a legpótolhatatlanabb vesztesé
geket okozta. M ire a fo rdu lat egyszerre csak „odaállít“ 
az ország élére egy csomó tan u lt férfiú t, akik nem 
„gyorstalpalva“, látogatásnélkülin  szereztek diplom át 
(ném elyikük nem  is egyet), hanem  becsülettel végiggü
riz tek  egyetem eket, sőt kiderült, d ik ta tú ra  ide meg 
oda, közülük jobb em bereknek külföldi ösztöndíjakat 
is ki bu lizhattak  a papák. M ár-m ár valaki attó l ta r t
h a to tt volna: egyféle értelm iségi uralom  köszönt 
r e á n k . . .

Szám unkra nyilván az volt a legörvendetesebb, 
hogy a legelső „forradalm i“ pillanattó l kezdve ott lá t
h a ttu k  a képernyőn, m ajd  o tt tu dhattuk  a m indenféle 
tárgyalóasztalok körül azokat a d ik tatú ra  á lta l „m argi- 
na lizált“ gondolkodókat, alkotó értelm iségieket, előadó- 
m űvészeket, akik a megelőző hónapokban, években 
szem beszegültek a renddel, vállalván m eghurcoltatást, 
háziőrizetet — s ezzel valam it igazítottak ama bizo
nyos m undérnak  a fazonján, ha nem  is a becsületén. 
Tehát holnaptól ők lesznek a hatalom  — vélhettük  a- 
zokban a napokban. Vagy há t: ők is. De ez m ár így is 
tú l szépnek ígérkezik. H iszen ezek u tán  csak meg kell 
m ajd  nevezni s törvénybe rögzíteni az em beri szabad
ságjogokat, m ert ezek betartására  a tegnap még disszi- 
densnek bélyegezett csoport puszta jelenléte önm agában 
is garancia lesz.

Ha azokban az első napokban, hetekben egyáltalán 
időnk s m ódunk le tt volna ellenzékiségen, azonosulá
son vagy bárm iféle hatalom hoz viszonyuló értelm iségi 
a ttitűdön  m élázni, szinte groteszkül kom ikus következ-

ma. L ett volna hatalm a: a d ik tatú ra  alatt. A zért fo jto t
ták  beléd. Most m ár fújhatod. Tessék. Néven lehet ne
vezni a dolgokat. K it érdekel? Az éledező ú jkeletű  el
lenzékiség lap jainak  olvasó-kibiceit? Őket igen, őket 
érdekelheti. Mi (új hatalom ) m ár vagyunk annyira  e- 
rősek, hogy úgy tegyünk, m intha nem érdekelne az 
acsarkodásotok. M osolygunk rajta . Szólni szabad; írni, 
beszélni: csak tessék. Közben hagyjuk startolni, m ajd 
fölfutni (mi az, hogy hagyjuk, hisz sajtószabadság van) 
a másik szélen a kisebbségeket gyalázó, sőt m áris ezt 
a tegnapi radikális értelm iséget dezavuáló, nagynem - 
zet-eszm ény paraván mögül előfröccsenő bulvárm ocs
kot, m elynek titokzatos gazdái m ár induláskor kapás
ból lábán vásárolják  föl (még régi áron) egész papír
gyárak term elését (micsoda tőkeerő, ugye?), m ajd am int 
az ügylet kész, jöhet a papírárem elés . . .  Szólni tehát 
szabad. írn i, értekezni, k inyom tatni — csak legyen hol 
és m ire.

Akkor, az elején csupán riasztó jelként vettük  tu 
domásul e k i- és leválásokat — s persze m egértőn-elis- 
m erőn bólogattunk. M ára tudjuk, jobb le tt volna, ha, 
m int am a jeles nem zeti drám ahős, A lexandru Lápu'j- 
neanu ( . . .  daca voi nu  m á vreti, eu vá vreau . . . )  m a
radnak, s m egtartanak  a hatalom ból valam ennyi rá juk  
eső részt, am ennyit lehet. (Persze akkor fum igáltuk 
volna őket, am iért szövetségben m aradtak azokkal, 
akik közben kiegyeztek az ő tegnapi „jótevőikkel“.)

M ára m indenesetre közkézen forognak olyan speku
lációk, hogy ezeknek a radikális értelm iségieknek m in
den áron ki kellett volna tartaniuk, s akkor számos 
ügy m ásként alakul, oldódik meg odafönt. Igaz, néhá- 
nyan a legelszántabbak közül a m ájusi választásokon 
u to ljára még m egkísérelték a hatalom ból való részvál
lalást. Csakhogy akkor m ár késő volt. Illetve há t egyet
len ú t még m indig nyitva á llt volna néhánvuk számá-

SZ IL Ä G Y I IST V Á N RENEGÁTLÁSTALftMUL-3
tetősekre ju thatunk . Például: aki lekéste a tegnapi 
szem benállás „lehetőségeit“ , az fú jha t a hideg p latten- 
be, az im m ár az ú j rendnek  csak apologétája lehet. Vagy 
a következő abszurd változat: i tt  m ost m ár csak úgy 
lehetnél ellenzéki, ha vissza akarnád hozni a d ik ta tú 
r á t . . .  (Mely szándék gazdáinak akkor még csak a „ te r
ro ris ták a t“ h ittük.) Stb. stb. Persze azokban az első 
időkben, ha töprengtünk volna is efféléken, azt még 
egyre csak az örök kelet-európai hatalom —m űvészetek 
kötélhúzás, vagy egyáltalán valahovatartozás összefüg
gésében képzeljük . . .  E ttől term észetszerűleg az első 
józanodó felism erések sem m entesek, m elyekre akkor 
fölkaptuk a fejünk. K ányádi Sándor például m ár a vál
tozás napjaiban  megjegyzi: a d ik ta tú ra  maga alá te
m eti a vele szem benállóit ellenzéki irodalm at is; Es
terházy  P é te r pedig elm em űvek „m aradandóságáról“ 
értekezvén azt m ondja: am it máig csupán a tiltás te tt 
érdekessé, az m ost m ajd kim úlik. (Az idézett m egálla
pítások nem  szó szerintiek.)

De figyeljük  csak meg, hogyan is a laku lt nálunk 
annak a föntebb em líte tt rangos m űvész-értelm iségi 
csoportnak a helyzete az induló hatalm i élcsapatban. 
Furcsán. Sehogy. M ert m iu tán  igazán szükségünk le
h e te tt volna a jelenlétükre, m ire potenciális erkölcsi
szellemi sú lyuknak „politikává“ kellett volna á tváltód
nia, m ár nem  voltak sehol. Illetve h á t valahol a kará
mon kívül. Mire a korai am orf hatalm i képződm ények 
intézm ény-form ákká kezdtek volna szilárdulni, b ará
taink ezeken kívül rekedtek.

Hogy ez pontosan hogyan m ent végbe, ezt máig sem 
látjuk  egészen világosan — bár a „jelenség“ aligha 
tartozik a rendszerváltás „igazi“ titkai közé. Tény, m ár 
a 90-es té l heteiben egyszerre csak a rra  figyelhettünk 
fel, hogy a m ieink  kerekasztal-beszélgetései m ind ké
sőbbi órákra  tolódnak a tévé m űsorán, miközben a m eg
nyilatkozások „üzenetei“ egyre inkább eltérnek, m ajd 
szem befordulnak a lassan akkor m ár „hivatalosnak“ te 
kinthető  korábbi órákban lepergetett műsorokkal. Az
tán  ezek a m ost m ár ú jfen t radikális hangú értelm iségi 
jelentkezések m ind ritkábbakká váltak, m ajd kezdtek 
végleg elm aradozni, hogy ezzel párhuzam osan a köz
ben a lap íto tt ellenzéki lapok hasábjaira kerüljenek át. 
A Rom án Televízió közben egy szem pontból félelm ete
sen „m egbízható“ diagnoszta le tt: aki a hatalom ból ki
rekedt, az a képernyőről is lekopott — és fordítva pont 
ugyanígy.

Az u tak  szétválása, feltételezzük, m indkettőn m ú
lo tt: a profipolitikusnak átvedlő, kibsit még technokra
tá t alakító, de m ind valóságosabb hatalm i csoporton s 
a gondolkodó-alkotó tegnapi ellenzéki-értelm iségi cso
porton egyaránt. Az utóbbiak „elhideg ülésének“ leg
főbb oka valószínűleg az lehetett (hisz ez időben nagy
jából egybeesett:), hogy a m ind otthonosabban beren
dezkedő előbbiek egyre nyilvánvalóbban válla lták  föl 
a cseau-éra második vonalbeli hivatalnoki karát, m ajd 
„szakértőknek“ m inősítve, a tegnapi hatalom  őrizőit. 
Ám ezek u tán  m ár m orális „meggondolásból“ sem vál
lalhato tt közösséget a tegnap m eghurcolt csapatrész, a 
közben egyre erősödő előbbivel. U gyanakkor m ire a 
„színeváltozás“ egyáltalán te tten  érhető  lett, ennek a 
(m int kiderült:) javarészt hum ánértelm iségi csoport
nak eszközei sem voltak a m etam orfózist m egállítani. 
Tulajdonképpen jó lépés nem  m aradt szám ukra. Hiszen 
a sértődött visszahúzódás (merthogy: „nem erre szer
ződtünk“) csak tovább erősítette a m aradó csapatrész 
pozícióit, s ennek egyben azzal is m egkönnyítődött a 
helyzete, hogy m egsporolódtak szám ára a konfrontáció 
kényelm etlenségei. Ez a félrehúzódás különben a ha
talom  palánkjain  kívül találhatókat sem hato tta  meg, 
sőt lassan m ár el is várták, hogy aki „ad m agára“, az 
szakítson ezekkel . . .  Mi m aradt tehát akkor és ott: ne
vükön nevezni a dolgokat? Igen, ehhez, ugye, értenénk 
. . .  A szó hatalm a? Csakhogy a szónak (a jelenség h ir
telenjében annyira új, hogy egyelőre nem is értékel
hető:), egyszerre csak kiderül: a szónak semmi hata l
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ra: az, hogy indulnak a F ron t színeiben. (Az em lített 
spekulációk szerint még bár ezt sem le tt volna sza
bad kihagyni, m ár csak azért sem, m ert m int később 
kiderült, a m ásik szélről ind íto tt he lyettük  jelölteket 
a Front, akik ezt azóta is igyekeznek m eghálálni ne
ki. B arátaink tehát elu tasíto tták  a rózsa jegyét, s füg
getlenekként próbálkoztak a választásokon. K iderült, 
naiv balfogás volt. A F ron t közben te tt róla, hogy ne 
emlékezzen rá ju k  a választó azokból a  tépett lobogós 
téli napokból.

. . .  És ezután m ár csak szűk három  hétnek  kellett 
eltelnie ahhoz, hogy az Egyetem téren  elbonyolódjék 
a rom án belpolitika helyzete — s ezzel végképp megvi
lágosodjék a java értelm iségé!

így aztán az elm últ év őszén m ár bízvást írha ttuk  
le ezeken a hasábokon, hogy az a bizonyos tegnapi r a 
dikális értelm iség egyértelm űen „visszanyerte“ ellen
zéki stá tusát (valószműleg hosszú távra), hiszen m iután 
a (közben legitim m é lett) új hatalom  diktatórikus esz
közökhöz nyú lt, ezzel szinte elkötelezte önmaga ellen 
induláskori fegyvertársát. M ára ugyanakkor ez az ú j
keletű ellenzékiség furcsa, paradox módon m egint csak 
kényszerpályán mozog, talán  azért (vagy attól), m ert 
(hogy) lehetséges kiállásainak nincs olyan hatása, m ely- 
lyel a társadalm at ú jból mozgásba hozhatná, s ezért e 
kiállásoknak valós kockázata sem lehet.

A fentiekből nyilvánvalóan kiderül, a korszakváltást 
követő félesztendő zűrzavarában az értelm iség sem ju t
hato tt el m últelem ző katartikus színvallásokig . M ár 
csak a közben m egáradt katarzisok m iatt sem. A nnak a 
csekély számú azelőtt is ellenzéki szárnynak, m ely
nek újabb kálváriá ját fennebb követtük nyomon, an
nak nyilván semmi elszám olnivalója nem volt senki
vel. Hisz ő maga lehetett volna a számvevőszék, ha a 
társadalom  önvizsgálatára sor kerül. Számbelileg viszont 
az az értelm iségi csoport volt az országban a legnépe
sebb, am ely (mondjuk így): érzelm ileg ugyan nem  h a 
ladt együtt a d ik tatúrával, csak éppen a nyílt szem
benállást sem vállalta  vele; e z ;a réteg tisztelője volt a 
„disszidensnek“, sőt legtöbb esetben drukkere — hn 
nem is m ert tapsolni neki. Nos, ez a m eglehetősen ösz- 
szetett, ám annál népesebb csoport a fordulat u tán  
zömmel ugyancsak ellenzékinek tek in te tte  magát. Mi 
több, talán m ert kiéletlen m últbéli indíttatásai im m ár 
zöld u ta t kaphattak, ellenzékisége sok esetben harsá
nyabban nyilvánult meg, m int a tegnap beigazolt v é r
belieké. M indezt százféleképpen tovább lehetne bon
tani, típusok, motivációs konstrukciók szerint, az v i
szont kétségtelen, az értelm iség nagy többsége szám
adás helyett azzal vallott, hogy az új erőtérben mely 
pólus vonzásának engedett.

Ez a tünet az elm últ év tavaszától különösen a több
ségi sajtó világában követhető nyomon. Ott, az egyik 
szárnyon a néhány hajdan  visszaszorított vagy meg
hurcolt kolléga köré számos avato tt profi töm örült, lap
ja ik  rendszerin t függetleneknek  nevezik magukat, ám 
ez elsősorban anny it jelent, hogy nagy ívben kerülnek 
m inden kincstári elkötelezettséget, s ha ezt valaki ná
lunk  egy valam elyest is objektív tájékoztatás igényével 
teszi, a hang elkerülhetetlenül ellenzékivé sikeredik. 
Egyébként meglepő becsülete le tt a profizmusnak, 
m elynek — ugyancsak meglepő: — tartalékai voltak, 
s ezzel aligha szám olhatott valaki m ásfél-két évvel eze
lőtt. A tú láradó lapalapítási kedv fantasztikusan ár
nyalt ú jság-hang-skálát hozott létre  — s a vevőkörért 
folyó ádáz küzdelem  az olvasófogásnak enyhén szólva 
bizarr eszköztárát m uta tja  föl.

A m ásik szárnyon, m elyet fönnebb „tőkeerősnek“ 
becéztünk, ugyancsak nem  a profizmus hiányával len
ne a baj. Még csak azt sem m ondhatnánk, hogy a m últ
beismerés, a számtevés gyakorlatuktól idegen . . .  Ellen
kezőleg: nyíltabb, m int az ellenzéki hangot fölvállalók 
esetében. M ert míg azok „szem érm esen“ váltottak, s 
ha néha csak a jobb emésztés okán is, de m ára vala
miféle dem okratikus kibontakozás m ellett voksolnak, 
ezzel a hovaállással vallanak be m últat, illetve lépnek 
á t kínos m últ-ügyek  fölött, addig a másik, am elyik a 
d ik tatú ra  utolsó évtizedében az akkori ellenzékiek se- 
curitate-dossziéit zenésítette meg, most m indazt a na
cionalizmust, antiszem itizm ust, am it annak idején a ka
binet csak ünnepi alkalm akkor s kam pányszerűen to
lerált, m ost m indezt e „piacorientált“ bagázs naponta 
ponyvára teríti. Ennél ny íltabb  kiállást, következete
sebb „adhéziót“, a régi gazdáik sem képzelhettek vol
na e l . . .

A rom ániai m agyar sajtónyilvánosság szférájában 
persze m indez abszolút „differenciálatlanul“ m ent vég
be. Nem m intha nem  indult volna száz valahány új lap 
s kiadvány m ásfél esztendő alatt. S nem  m intha nem 
volna a maga m ódján m indahány „egyéniség“. Hanem, a 
mi ú jság írásunk am a bizonyos ellenzéki hang tekinte
tében „egyöntetű“ — s ezt tavaly tavasz óta még bár 
valam i halvány, kincstár irán ti megértés sem „árnyal
ta “. ,

(Az alább következőkben egy ideig elsősorban a 
napilapjainkról s az „arcélm eghatározottan“ politizáló 
egyéb kiadványainkról szólunk, hiszen szépirodalmi fo
lyóirataink (Látó} Helikon), valam int a társadalom tudo
m ányos-elm életi K orunk  a korszakváltást követő hó
napoktól részint jellegüknél fogva, részint megjelenési 
nehézségeik m iatt a hírlapok holdárnyékába kerültek; ez 
ellen az áldatlan  állapot ellen csak az A  Hét, az újke
letű  K elet-N yugat s az Európai Idő próbálta fölvenni 
a küzdelm et több-kevesebb sikerrel.)

A m agyar kisebbségi sajtó tehát a d ik tatúra buká
sán lelkesedő hetek  u tán  röviddel hangot váltott, s im
m ár a diktatúra-m aradványokkal szembeni kem ény ki
állás jellem ezte, és ez nem  is lehetett másképp, m iután 
az új hatalom  á lta l elképzelt demokrácia szám unkra 
több „sajátosságot“ akart biztosítani, m in t jogot.

(A m agyar nyelvű egyetem i oktatás önálló intézm é
nyes form ájáról hallani sem akarnak, m ert az szepa
ratizm us, de az első fordulóban átkeresztelik a Petőfi 
u tcát s a Rákóczi u ta t stb.) Hová „differenciálódhatott“ 
volna ezek u tán  politikai irányultságában a romániai 
m agyar sajtó, hol engedhette meg m agának azt, hogy 
ne „egyem berként“ olyan dem okratizálódásért optáljon, 
m elynek term észetes velejárói lehetnének az általa tá
jékoztato tt kisebbség jogai. S ha erről egy pillanatra 
is m egfeledkezett volna, eszébe ju ttatták , napi felada
tává te tték  a m agyarságot gyalázó újságcikkek, a Sütő 
A ndrás m egsérült szeme; szinte frusztrálva-kötelezték 
önvédelem re a Vadim Tudorok.

A rom ániai m agyar újságíró tehát többségi kollé
gáihoz hasonlóan végül is nem  volt hajlandó tegnapi 
gyakorlata m iatt ham ut hinteni a fejére, ehelyett fél- 
reérhetetlen  szerepvállalással igyekezett rehabilitálni 
magát, s ezzel lépett á t  a számvetés kérdőjelei fölött. 
S abban, hogy a m últbeli adósság most m ár így is „le
tudható“ csak m egerősítette a  lapokat szétkapkodó ol
vasó, aki részéről ezt a mohóságot az újságíró megbo- 
csájtó rábólin tásaként könyvelhette el. Nem titok, a 
d ik ta tú ra  utolsó éveire a napilapok belső m unkatársait 
az értelm iség legm egalázottabb páriáivá te tte  a p á rtirá 
nyítás, ám  ha ők ’89 karácsonyán azon tépelődnek, hogy 
m iért s hogyan írták  kongresszusi eredm ényriportjukat, 
tehá t ha nem  képesek skrupulusok nélkül egyik óráról 
a m ásikra váltani, tévé h íján  máig sem tu d tu k  volna 
meg, hogy Iliescu le tt a csépéuné e ln ö k e . . .  Hisz ab
ban a p illanatban, am ikor (szépen m ondván:) a tö rté 
nelem  kezdte tollba-, írógépbe mondani az újságcikket, 
még bár „pó tkeret“ sem létezett, nemhogy két csapat. 
Hogy a hazai m agyar újságírásnak (is) micsoda tartalé
kai vannak, az persze rövid hónapokon belül kiderült, 
és nem is csupán az új lapok indulása révén, hanem  a 
„m egörökölt“ s nevet változtatott lapok házatáján is. 
Ezek éléről rendszerin t visszavonult a tegnapi lapgazda, 
hátrébb  húzódott egy-két ember, a m ellőzöttebbek kö
zül pedig előrébb kerültek; az időközben m agát m utató 
tartalékból feltöltődött, fölfrissítődött a csapat, s indul
hato tt az élet — vagyis h á t az élet m ent tovább. Arról 
ugyanis nem  szól a fáma, hogy a hajdani szerepek a to 
vábbiakban különösebb feszültségek forrásaivá vagy 
hordozóivá váltak  volna az egyes szerkesztőségeken be
lül. E helyett a tegnapi vezércikk-gondok, megideolo- 
gizáit term elésbeszámolók nyűgétől szabadulván szinte 
fickós fölényérzettel, kompenzálón-magabiztosan kezdte 
kezelni ae ú jságíró céh az új nyilvánosság valóságanya
gát, s ha  a hangba itt-o tt szemernyi arrogancia lopta 
be magát, m ár-m ár ez sem okozott disszonanciát, m ert 
közben valós kihívásra, felfokozott olvasói várakozásra 
adott becsületes válaszokat az újsághasáb.

Amikor itt  azon tűnődünk, hogyan s m iért m aradt 
el hajdani szerepek m ai vizsgálata s m indenféle szám
vetés, korántsem  a m entségeket akarjuk  számbavenni, 
hisz m entség ezernyi akad. No és meggyőződésünk, hogy 
az önvizsgálat elm aradása a következőkben meg fogja 
bosszulni magát.

(folytatjuk)
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