
Vak kisfiú voltam.
Vak voltam és boldog. Sokáig angyalok kö

zött éltem.
Az én világom teljes volt és tökéletes — 

egy ideig.
Tévedés azt hinni, hogy a vakok nem lát

nak. Azt hiszem, az emberek többsége, akik 
mindent szemmel néznek, kevesebbet látnak, 
mint azok. akik vakon születtek.

Nekem egyáltalán nem hiányzott az, amiről 
nem tudtam.

A tárgyak formáját, sőt, anyagát is töké
letesen ki lehetett tapintani. Hallásom is fej
lettebb volt, mint azoké, akik látnak. A fá
kat például mind meg tudtam különböztetni: 
az ákác, a nyárfa, a fűzfa, a cserfa, az éger, 
a bükk. az almafa, meggyfa, körtefa mind 
más és más hangon beszélt. Nem csak susog
tak, nyögdécseltek. de illatuk után is meg tud
tam különböztetni őket.

A virágokat inkább az illatuk után, vagy 
kitapintottam formájukat, felületüket, száru
kat, szirmaikat, leveleiket, anyagukat, nagy
ságukat. Így számomra a világ nyitott könyv 
volt, értettem, vagy megéreztem az élőlények  
és tárgyak beszédét.

Azok, akik szemmel tájékozódnak, ránézés
sel veszik tudomásul a világot. Nekem min
dennel intimebb, bensőbb és gazdagabb kap
csolatom volt, csupán a használati tárgyakkal 
volt némi problémám. Ezeket majdnem mind 
senki szabásúra formálták, többnyire „szem
mérték" után. A legnagyobb baj az volt, 
hogy ezek a tárgyak senki szolgálatára nem  
voltak igazán alkalmasak. A székek például

vagy túl alacsonyak, vagy túl magasak voltak, 
s majdnem mindig kényelmetlenek.

így  volt ez minden tárggyal. Egyikkel sem 
tudtam igazán megbarátkozni, sőt ellensége
sek voltak.

Sohasem tudtam, mikor ütközöm egy ha
nyagul ottfelejtett székbe, mikor borítok fel 
egy alkalmatlanul elrendezett dísztárgyat vagy 
vázát, melyekről rég tudtam, hogy teljesen 
feleslegesek, ridegek, öntettek és sohasem le 
het elbeszélgetni velük.

A legtöbb szidást éppen ezekért kaptam:
— Nem látsz!?
— Nézz a szemed elé!
— Ügyetlen vagy! — mondták ilyenkor, pe

dig én nem viszonyultam  hozzájuk ellensége
sen, s akkoriban, amikor még boldog kisfiú 
voltam, ha akartam volna se válaszolhattam  
volna, hogy:

— Ha ti látnátok, ezek a tárgyak nem lé
teznének. És főként tem rakosgatnátok őket 
ötletszerűen össze-vissza.

Ez a válasz későbbi felismerésekből fakad.
Akkoriban nem is juthatott volna eszembe, 

hisz oly keveset tudtam a világról és az em 
berekről. akik megpróbáltak önsajnálattal és 
kisebbrendűségi érzéssel beoltani:

— Tényleg így született?
— Szegényke!
—• És egyáltalán nem lát?
— Sajnos nem.
— Micsoda csapás!
— Az ember viseli a keresztjét!
Mindenki annyira sajnált, mintha ő kelle

ne az én keresztemet cipelje és m egpecsétel
ték jövőmet, miközben én minden gátlás nél
kül, mint akármelyik kisgyerek vidáman han- 
cúroztam az ismerős tárgyak között, és meg
lepődtek, hogy bárkit felismerek, aki belép 
a szobába.

Egyszeri találkozás után akárkit felismertem  
lépteiről, ruhája suhogásáról, vagy jellegzetes 
kipárolgásáról. Ha egyszer megismertem va
lakinek a lépteit, vagy a szagát, soha többé 
nem tévesztettem össze senki mással. Min
denkinek legfőbb ism ertetöjele a hangja volt.

Voltak rokonszenves, megnyerő, ellenszen
ves és ellenséges hangok. Ezek szerint vagy 
begubóztam, vagy még közelebb akartam ke
rülni hozzájuk: kézzel is elolvasni hajukat, 
arcukat, kezüket, ruhájukat, míg tökéletes ké
pet nyertem róluk.

Sokan elkapták a fejüket, ebből rájöttem, 
hogy „kellemetlen“ arcuk van.

Az én látásommal nem volt semmi baj. 
Csak akkor jöttem zavarba, amikor színek
ről beszéltek. Kerültem a színekét. Szüleim is 
kerülték, hogy színekről beszéljenek velem.

Tudtam, hogy vannak színek. Tudtam, hogy 
van fehér és fekete. Van „piros, mint a ró
zsa“, „kék, mint az ég“, „zöld, mint a fű“ — 
és így tovább. A színeket megpróbáltam a 
hozzájuk társított tárgyak belső képe után 
elképzelni.

A fehér nagyon csalóka volt. A hóhoz ha
sonlított és a papírhoz. Ezek voltak a leggya
koribb jelzötársitások. Simának, hidegnek kép 
zeltem és változó természetűnek. A legállha
tatlanabb szín volt számomra. Ha felm elege
dett, valami mássá lett. Elvesztette színéi, 
van könnyen bepiszkolódott. A falevelek is 
zöldek voltak, mint a fű. A zöld barátságos, 
megnyugtató szín volt. beszélt, mintha élne. 
Sejtelm es hangok zenéjét árasztotta. Nem volt 
harsány. Üde illat lengte körül, valam i alig 
érezhető, lélegzetet éltető illat, amit nem lehet 
a virágok színével összetéveszteni. A kék, az 
távoli vált, mint az ég, hűs és áttetsző, mint 
a tó vize. Közelről sötétebb és komorabb, tá
volról messzehangzóbb, mint a harangok szava.

Talán tévesen ítéltem meg, de tudtam, hogy 
a harangok úgy zengenek, mint a mennyei 
kórus, és istenhez hívnak, isten pedig egy 
templomban lakik.

A piros olyan volt. mint a „láng nyelve“ és 
néha égetett. Ezért sokáig a napot is piros
nak hittem.

Egyetlen „színt“ nem tudtam elképzelni so
ha: a feketét.

Bármennyire gyötörtem képzeletemet, a fe
ketéhez semmit sem tudtam társítani. Annyi
szor kérdeztem:

— Milyen a fekete?
— Sötét.
— Mikor van sötét?
- -  Amikor este van.
— Mikor van este?

— Amikor lemegy a nap.
— Amikor a nap nem piros?
— Akkor. Akkor, amikor semmi sem lát

szik.
— A színek sem látszanak?
— Nem látszanak.
— Az emberek sem látszanak?
— ö k  sem.
Az lehetetlen, hiszen én a nap bármelyik 

órájában, akár nappal, vagy akár éjjel min
denkit látok, minden tárgyat látok. Akkor miért 
mondják, hogy vak vagyok? Vak az, aki sem
mit sem lát. Én mégis mindent látok, mert 
a tárgyaknak ugyanolyan formájuk van, s 
mindenük pont olyan, akár éjjel van, akár 
nappal.

Onnan tudtam, hogy éjjel van, mert meg
szűnt az emberek és a tárgyak nyüzsgése. 
Megszűnt egy csomó zaj, ami zavarta látá
som at Éjszaka tisztábban láttam mindent.

Éppen a nyolcadik születésnapomon talál
koztam azzal a tárggyal, amely csodálatos
képpen épp a kezemhez illett, és amelyet bár
mikor meg lehet szólaltatni. Kaptam egy he
gedűt, és mivel sokan észrevették, hogy kivé
teles hallásom van. a szüleim egy öreg tanár 
bácsira bíztak, aki megmutatta, miként rakos
gassam rá az ujjaimat, hogyan tartsam a vo
nót, és megtanított a teljes hegedűskálára. 
Aztán, hogy produkálhassam magamat, elját
szotta a „Boci, boci tarkát“, amit első hallás
ra hibátlanul visszajátszottam.

— Hihetetlen — mondta. Egyszerűen hihe
tetlen. — És behívta szüléimét. Számukra is 
el kellett játszanom.

Szívesen eljátszottam.
— Hála istennek — mondták, valam i szo

katlan megkönnyebbüléssel. — Hála istennek!
Borzasztóan örültek valaminek, én meg an

nak örültem, hogy ök örülnek, és legelőször 
szereztem örömet nekik, de legfőképp a he
gedűnek örültem.

Eddig azt hittem, a zenét a rádió csinálja. 
Fogalmam se volt, hogy a rádióban is az em
berek csinálják a zenét.

Mikor a skálázás korszaka véget ért és min
den Czerny-darabot hibátlanul eljátszottam  
hallás után, tanárom, az öreg Schwartz bá
csi lelkendezve mondta szüleimnek:

— Abszolút hallása van. Iskoláztatni kell.
Az iskoláztatás problematikusnak látszott,

mert nem tudtam kottát olvasni, csak „fül 
után" fogtam a zenét, aztán az iskoláztatás 
kútba esett.

Szüleim váratlanul meghaltak egy autó
balesetben. Összeütköztek egy teherautóval és 
azonnal meghaltak. Eddig fogalmam se volt, 
hogy van halál és meg lehet halni, azt vi
szont megértettem, hogy felköltöztek az égbe.

Jolánka nénihez kerültem, anyám nővéré
hez, aki egyedül élt és szívesen magához vett.

Jolánka néni nagyon szerette a magyar nó
tákat és boldog volt, hogy kedve szerint mu
zsikáltam neki. Elövétette velem  az összes 
elfeledett régi magyar nótát, amit kicsit fá
tyolos hangon elöénekelt nekem.

— Bizony isten nem féltem  a jövődet. Ha 
meghalok, akármelyik jobb kocsmában meg
keresheted a kenyeredet — mondta bizako
dóan, s ki tudja, mit hoz a holnap?

Jónak látta beszélni Berkeivel, a sarki ven
déglőssel, aki el is jött egy zónapauzában és 
meghallgatott.

— Eljátszik akármit fül után — mondta Jo
lánka néni némi számítással, és megkért, hogy 
játsszam el Berkei úrnak azt, hogy „Kétszer 
is nyit az akácfa virága“. Eljátszottam.

— Na igen, ezt jól betanulta. Azt játszd 
el, öcskös, hogy „Deres már a h atár. . . “ és 
eldúdolta. Azt is eljátszottam.

Berkei úr könnyezni kezdett és homlokon 
csókolt.

— Zseniális! Zseniálisszimusz! Ha megenge
di. nagysám, még eljövök egy kis igazi ze
nére.

— Én úgy gondoltam, Berkei úr — vágott 
bele Jolánka néni, de Berkoi úr már kész volt 
a válasszal:

— Mi nem vagyunk igazi zenés vendéglő, 
kérem. Mi csak a magnót engedhetjük meg 
magunknak, mert ugyebár a mai ifjúság azt 
igényli. Márpedig zenekarra nem telik. De 
zseniális — simogatta meg a kobakomat. — 
Zseniálisszimusz!

A jövőm egyből nem látszott olyan rózsás
nak, de Jolánka néni még nem adta fel a 
reményt

— Hallgasd csak a rádiót. Hátha onnan is 
rád ragad valami.

Zenélhettem kedvemre.
Végighallgattam a K is éji zenét Mozarttól, 

és eljátszottam. Elsöhegedüt, másodhegedüt, 
brácsát, mert egy hangszeren a dallamvonal 
nem volt teljes.

Miközben hegedültem, Jolánka néni kinyi
totta az ablakot, morzsát szórt az ablakpár
kányra a madaraknak. Többnyire verebek és 
galambok gyűltek rá. Lelkét meg elöntötte 
a büszkeség, hogy hallhatja akárki is, hogy 
ebben a házban nem egyszerű emberek, ha
nem müvészetértő emberek laknak.

Hegedültem. Mindent visszajátszottam, ami 
csak megtetszett. Egy napon, már benne jár
tunk a nyárban, valaki mérgesen megkocogtat
ta botjával az ablakot:

— Abbahagyni! Azonnal abbahagyni!
Nemsokára lépteit is meghallottam, amint

erélyesen nyomult befelé, félretolva Jolánka 
nénit:

— Fiatalember, hogy van mersze Schu
bert így meggyalázni?

A Pisztráng ötöst játszottam egyetlen hang
szeren.

Jolánka néni egy pillanatra úgy érezte, mint 
akit saját hazában sarokba állítanak, csak ne
hezen jutott szavakhoz:

— Az én árva öcsémnek meri ezt mondani, 
aki fiam heiyett fiam? Ügy tudja meg az úr, 
hogy Paganini óta nem született, aki így tud 
hegedülni! — Aztán észbekapott. — Azt se 
tudom, az úr kicsoda? — fejezte be harcia- 
sabban.

— Ki vagyok, mi vagyok. Akárki vagyok, 
de aki nem tartja tiszteletben a partitúra elő
írásait, az csukja be az ablakot!

Aztán egy terccel lejjebb:
— Veész István vagyok. Hallott már rólam? 

Van két nagy fülem, azért annyira nem vas
tagodott meg, hogy el tudjam viselni, amikor 
egy nagy klasszikust a fülem hallatára gyil
kolnak meg.

— De neki abszolút hallása van — ágasko
dott Jolánka néni.

— Nekem is abszolút hallásom van, de ami
kor gyakorolok, kiteszem a kottát magam elé, 
akár nyitva van az ablak, akár nincs.

— De hiszen nem tud kottát olvasni — 
keseredett neki Jolánka néni, amiért felsült 
velem másodszor is. — Vak a fiú, nem látja?

Veész István hallgatott. Egy darabig gon
dolkozott, aztán szelidebben mondta:

— Na játszd csak megint. De csak az első 
hegedűt. Tudod melyik az?

Bólintottam.
— Na várj — mondta és kivette kezemből 

a hangszert. Előjátszott egy taktust az első he
gedűre — Megismered?

Visszaadta a hangszert, s én végigjátszot
tam az egész tételt az első hegedűre.

— Van zongora? Egy fenét — válaszolta 
magának a nagyfülű. — Holnap elhozom az én 
hegedűmet. A többi szólamot én fogom ját
szani. Te csak az elsőt. Érted?

Nem kérdezte, csak mondta, mint aki nincs 
szokva a párbeszédhez.

— Ezt még gyakorolni kell — mondta bú
csúzóul, és szó nélkül kirobogott.

— Micsoda faragatlan ember! — szipogott 
haragosan Jolánka néni, akinek csak most ju
tott eszébe, hogy jól odamondjon a hívatlan 
vendégnek, és megkérdezze, honnan vette a 
bátorságot, hogy csak úgy betörjön az ember 
házába. — Azért csak hegedülj — mondta 
aztán.

Galambok jöttek a morzsára. Nem akartam 
hegedülni.

— Olyan szépek, mint az angyalok — 
mondta Jolánka néni.

— Az angyalok milyenek?
— Fehérek és szárnyuk van.
— Beszélni tudnak?
— Biztosan tudnak. De inkább csak énekel

nek, úgy mint te. — És cuppanós csókot nyo
mott az arcomra.

— F.n nem vagyok angyal.
— Mégis olyan szépen muzsikálsz.
Könnyet éreztem a hangjában. Csak egy

pillanatra.
— Na, gyertek ide tubicáim . .. kru. kru, 

kru . . .
Hallottam, hogy a galambok a keztke száll

nak.
— Na, itt az ideje ebédet csinálni — mond

ta Jolánka néni, és otthagyott. Magával vitte 
a galambokat is.

Újabb galambok burukkoltak az ablakpár
kányon.

Boldog voltam.
Biztos voltam benne, hogy a nagyfülű em

ber el fog jönni holnap. Eljönnek a galam
bok is, és ketten együtt énekelünk az angya
lokkal. Most már pontosan tudtam, milyenek
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külön-külön álmunkban mint az almák 
abban a bizonyos kertben mit sose láttál 
mécsvirágok közt a tört lejtő felén

az aljban vértől barna tollak békalencse 
egy holtág ringat — nem remény
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mint tárgy kitéve ön-magamnak — 
elnézem —

a holnapi nap 
gondot visel

az ő dolgaira 
mindig a holnapi

nap —
ha visszajösz az arcod

sima lesz
tenyered is sima
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lemmingek útja lent a víz alatt 
ahogy csak másznak egyre másznak 
medázaerdök s dús korallok 
lágyan méreg-virágzó ölén — 
ibolyakék diilledt üvegszemekkel 
a meleg-örvények felé

a tenger alatti ország 
alvadt édeskés homokját 
szájunk széléről mossák 
már minden reggel lemossák

miből is — miből annyi homok 
s valódi
mi arcunkat eltömni elég?

az angyalok. A Jóistennek pedig szigorú, de 
igazságos hangja, és nagy füle van.

Jolánka néni a vaslábas peremén fente a 
konyhakést, amivel csirkét szoktak vágni.

Megpróbáltam zenélni valamit, amit a rá
dióban hallottam.

Csak egy hegedű szólt olyan hangon, mint 
amikor kést fennek a vasfazék peremén. >Erre 
a hangra a macskák előjönnek a hetedik ud
varból is. A kés. mint a vonó, elvágta a han
gok torkát. Éreztem, hogy elájulok, de előbb 
meg kell tudjam ennek a zenének a címét. 
Néha olyan furcsa címeket lehet hallani. Nincs 
időm. Ezt most én nevezem el. „Zene hege
dűre és vasfazékra.“ Ezt a zenét most hallom 
először. Nem szabad elveszítenem egy hangot 
sem, mielőtt elájulok.

Lekuporodtam a sarokba és féltem, hogy 
jönnek a galambok, akik olyanok, mint az 
angyalok és szárnyuk van.

A kés sirt a lábas peremén és azt kellett 
volna mondanom: hess, ez a zene nem angya
loknak való!

Jolánka néni rázott fel. A hangja vidám 
volt:

— Gyerünk, ünnepi ebéd van.
Nem mozdultam.
— Nem hallod? Érdemes búsulni azért a 

gonosz emberért? — szólt Jolánka néni és 
mellém kuporodott. Átölelt. Alig kaptam le
vegőt párálló keblei között.

— Akármit fontoskodik az a nagyfülű nagy
okos, tudd meg, hogy te zseni vagy! Zseniálisz- 
szimusz! Fogsz te még a főtéri kávéházban is 
hegedülni.

Nem tudtam megszólalni. Sötétség vett kö
rül. Nagy, fekete sötétség. Először éreztem 
meg mindannak a hiányát, amit sötétnek ne
veznek.

— No. nem kell úgy a szivedre venni — 
vigasztalt Jolánka néni és a homlokomra tette 
a kezét. — Csak nem vagy lázas? Hogy az 
isten verné meg azt a nagyfülűt!

Mitha meghaltam volna. Ott lebegnék va
lahol, ahol sem a beszédnek, sem a zenének 
nincs értelme.

Lehet, hogy elájultam.
Amikor magamhoz tértem, visszahallottam  

azt a zenét hegedűre és vasfazékra.
Kitántorogtam a konyhába.
Jolánka néni nem volt sehol. Biztosan or

voshoz szaladt, vagy valamelyik javas barát
nőjéhez, herbateáért.

Megcsapott a galambbecsinált szaga.
Undorító volt.
Kitapogattam a kredenc fiókjában a kony

hakést és bevittem a szobába. Kézbe vettem a 
hegedűt, a kés élét rátettem a húrokra és egy 
taktussal befejeztem életem utolsó zeneda
rabját

Soha többé nem zenéltem.
Miután Jolánka néni is magamra hagyott, 

kocsmákban tengettem az életemet, ebédért, 
bagóért, pálinkáért. Nekem mindegy volt az 
is, ha hamis pénzzel fizettek ki. Mindenkinek 
kedve szerint elhúztam a nótáját. Most már 
ácsi.

Már kocsmákban sem hegedülök.
Még annyi időm maradt, hogy elmondjam  

az életemet hegedűre és vasfazékra. A többi 
álon» volt. Fekete álom.

mm ■ m
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A település harminc kunyhójával hasonlított a ré
teken látható vakondtúrásokhoz. A kunyhók mindegyi
két a nyár haragzöld gyepén kitaposott gyalogutak kö
tötték össze. Egyetlen fa, de még egy bokor sem volt 
a telepen, így alig hittem a két szememnek, amikor az 
eperfa, amit kora tavasszal ültettem ki, április végére 
kizöldelt.

— Ebből bajunk lesz — mondogatták az öregek, a 
fiatalok viszont naponta megnézték.

— Milyen színű epret terem majd? — kérdezgették.
Alig volt egy méter magas, de koronáját máris a

négy égtáj irányába növesztette. Az első évben nem ho
zott termést, de a másodikban harmincnál is több eper- 
szem zöldült a zsenge ágakon. Ahogy észrevettük a pa
rányi terméseket, naponta átkozódtunk: „Az Isten ve
gye el a szerencséiét, hogy az Isten vegye el az egész
ségét annak, aki le meri szedni ennek a csepp fának a 
gyümölcsét!“

Később már anyám is naponta ismételgette magá
ban. Rendszerint akkor, amikor a kunyhók lakói ki-ki- 
bújtak odúikból. Ahogy nőttek a parányi gyümölcsök, 
úgy átkozódott a család. Egyre sűrűbben, egyre han
gosabban. A mindennapi szitkok annyira bosszantották 
szomszédainkat, hogy a végén átkozódni kezdtek ők is. 
Átkozni kezdték azt, aki a fát kiültette.

így történt, hogy a szerényen növő fácska teljesen 
felbolydította az eddig jórészt békésen éldegélő tele
pülést.

A bíró hosszú ideig kószált a réten. A gémeskúthoz 
érve felrántott egy vödör vizet, a vödröt a kút kávájára 
emelte, majd néhány lépést a favályú felé oldalazott.

— Már törli a verejtéket magáról, már az átok a
bendőjébe ért — súgta valaki, ezután így folytatta: — 
Csak ne itt a közelünkbe érje az átok!

Senki sem okolta a másikat, hiszen az átkok közö
sek voltak.

— Ha ezen megfogan az átok, úgy a fát, amíg élünk, 
meghagyjuk — mondta egy középkorú asszony, majd 
két kezén összekulcsolta az ujjait, s a homlokára téve 
esküdött: — Az a harminckilenc halottam a sírjában 
forduljon meg, ha ezt a fát valaha is bántom, de a 
gyümölcséből sem én, sem a családom nem eszik! Az 
Isten engem úgy segítsen! Ámen. Ezt a fát az ellen
ségünknek növesztjük és a haragosoknak kínáljuk!

A bíró még ott üldögélt a favályú végén és mere
ven nézte a hullámzó rétet. A telep lakói az idősek ta
nácsára behúzódtak a kunyhókba, csak néhány virgonc, 
meztelen gyerek lármázott az udvaron. De csakhamar 
őket is beparancsolták, mintha a bírónak csendre len
ne szüksége.

— Megfogta . . .  Megfogta . . .  — suttogták a felnőt
tek odabent.

— Elindult — suttogták.
— Szédeleg — jegyezte meg némi sajnálattal egy' 

5dős asszony.

ORSÓS JAKAB

Apám karókat hegyezett ki és dohogva bástyázta 
körül az egy méternél alig nagyobb csodafát, amelyen 
akkorra már csak néhány szem eper csüngött.

Aztán jött június eleje, kezdtek fehéredni a gyü
mölcsök. Családunk mindennap újra és újra szómba 
vette az érlelődő szemeket. S mert előfordult, hogy va
lamelyikünk kevesebbet számolt, anyánk lekapta fe
jéről a napszítta fejkendőt és égbe kiáltó átkokat kez
dett szórni a kunyhók felé. Szomszédaink sem marad
tak tétlenek; viszonozták anyánk átkait, csak úgy z n- 
gett-bongott tőlük az ég.

A település felnőtt férfijai azt javasolták á. .n k, 
hogy tépje ki az eperfát, mert ha valamelyik rv . k 
torkosságból lecsenegeti a számontartott gyümölt két, 
akkor az átkok áldozata lesz. Ám apám hajthat;: hm 
volt; irigységet sejtett a tanácsok mögött.

Már kezdtem megbánni, hogy tavaszi kedvem' ■ :n 
kiültettem a fát. Oktalanság volt elfogadni a paraszt!ól 
és kiültetni, az biztos.

Arra gondoltam, hogy éjjel kisettenkedek és maga“ 1 

csenegetem le róla az érlelődő szemeket, azután pedig 
kitépem gyökerestül és eltüntetem, hogy írmagja se 
maradjon.

De akkor meg azért kezdtem aggódni, hogy a szü
leim a település lakóit gyanúsítják majd, őket fogják 
átkozni és az igazságtalan átok, aggódtam tovább, köz
tudottan visszaszáll.

— Nem jól átkozódtunk — mondta anyám apám
nak.

— Hogyhogy? — kérdezte apám.
— Nem mondtuk a végén, hogy az átok a mi csa

ládunkon kívül essék.
— Igazad van — hagyta helyben apám.
— Akkor most mi legyen az eperrel? — kérdezte 

aggódva anyám.
Reggel mind a nyolcunkat (ennyi volt a család lét

száma) figyelmeztetett apánk. Megparancsolta, hogy az 
eperfa gyümölcséből senki ne próbáljon enni!

— Az átok titeket is megfog — mondta. — Nem 
tettük hozzá, hogy ez a mi családunkra nem érvényes.

Odakint aznap szomorúan néztük a dagadozó eper
szemeket. Egy kora reggel aztán a községi bíró jelent 
meg a tanyán, hogy megszemlélje a mellettünk lévő 
száz holdnyi úrbéresi rétet, amelyet ez idő tájt szoktak 
a község gazdáinak kiparcellázni. A bíró megérkezett, 
de szokásához híven ezúttal sem köszönt. A telep lakói 
persze leemelt kalappal üdvözölték most is.

— Ki merészelt erre a községi tulajdonra fát ül
tetni? — kérdezte szigorúan, dölyfösen.

— Hót ezek a gyerekek tették, bíró úr! — mondták 
bűnbánóan a szüléink.

— A gyerekekért ti vagytok a felelősek! — húzta 
össze a szemét a bíró.

— Majd rájuk parancsolok, hogy kaparják ki — 
mondta anyám.

— Helyes — mondta a bíró. — De csak ősszel, a 
levélhullás után.

— Jól van, bíró úr, akkor vesszük ki, úgy teszünk, 
ahogy parancsolja — bólintott apám.

Elmenőben az eperfánál a bíró megtorpant.
— Milyen kövér szemek! — mondta, majd kövér- 

kés ujjaival lecsippentett egy szemet a fácskáról. Szájá
hoz emelte a fehér epret, és foghíjas szájába tette. — 
Istenemre mondom, nagyon jó ízű. Hagyjátok meg, ha 
már gyerekek ültették — mondta, majd mintha meg
szédült- volna, nekilódult a réten ágaskodó gémeskút 
irányába.

A telep lakói sűrű istenáldásokkal búcsúztak tőle.
— Most mitévők legyünk? — kérdezték egymástól 

a telep vénei.
— Talán kiköpte — jegyezte msg sajnálattal egy 

idős asszon)'.
— Majd a halálos óráján — kárörvendezett egy 

ugyancsak idős ember.

— Csak hazáig segítse az Isten, hogy otthonában 
kelljen kimúlnia — drukkolt egy középkorú férfi.

Most már mindenki előkerült a kunyhókból és 
szemmel kísérték a bírót, aki már kiért a fehérköves 
útra. A falu vagy kétszáz méterre lehetett a teleptől, s 
ezt az utat, csak egy fél óra alatt tette meg. A telep
ről a sok szem úgy látta, mintha a falu eleje egy ha
talmas szájként nyelte volna el.

A szokásos, évenkint megismétlődő június eleji rét
kiosztást aznap délután egy huszonöt méteres mérősza
laggal a település szélén kezdték kimérni. A kimérés 
úgy történt, hogy a rét északi végén pontosan meg
mérték, majd a gazdák a hosszanti mezsgyét kitaposták. 
Ezen a kitaposáson vitatkozni kezdtek, mert valameny- 
nyire mindig beletapostak a szomszédéba.

— A községben huszonnégy gazda van, de a rétki
mérésen csak huszonhárom van itt! — adta hírül a te
lep közt a legidősebb férfi.

— Akárhogy számolom, csak huszonhárom — is
mételgette a kunyhók elé gyülekezőknek.

— Talán a bíró már meg is halt —- jegyezte meg 
egy fiatal suhanc.

— Aztán neked valami hasznod lesz abból? — kér
dezte váratlanul valaki.

— Miket beszéltek? — kérdezték többen is.
Három nyolcesztendős gyereket menesztettek, hogy

közelebbről számolják meg, hányán vannak a rétkime- 
résen. Néhány percen belül a menesztett gyerekek hu
szonhárom emberről adtak számot. A vénebbek el
csendesedtek. A legidősebb javasasszonyt kérték meg, 
hogy viaszöntéssel mutassa ki, megmarad-e a bíró.

Négyliteres öntöttvas lábast tettek a tűzre, majd a 
vénasszony öklömnyi nagyságú viaszt olvasztott fel 
benne. Mi gyerekek is kíváncsian a lábas fölé hajol
tunk, hogy meglássuk benne a bíró halálát. A viasz 
ellepte a lábas fenekét, majd az idős asszony egy félli
ternyi vizet loccsantott a forró anyagra, s hirtelen le
kapta a tűzről. Félrevonult a lábassal, s ráhajolva vala
mit elmerülten mormolt. A hang olyan hátborzongató 
volt, hogy mi, gyerekek nem mertünk az asszony kö
zelébe menni. A mormolás alig tartott három vagy négy 
percig, majd szertartásosan kiemelte a viaszt és körüí- 
hordozta a felnőttek előtt.

— Koszorú, kereszt, kereszt, koszorú — mormolta 
halkan az idős asszony. Két kezével gombóc alakra 
nyomkodta a viaszt és bagót kért az egyik férfitől, aki 
sebtiben a markába kotorta pipájának belsejét. Csend 
volt, az emberek és asszonyok némán nézték egymás 
arcát.

— Nem tudnád visszacsinálni? — kérdezte bizony
talanul egy női hang.

— Hová gondoltok? — kérdezte a javasasszony.
Senki sem szólt. Szótlanul ki-ki a maga kunyhójá

ba bújt. A javasasszony egyedül maradt. Körülhor
dozta tekintetét a gyerekseregen és elindult a falu felé. 
Egy darabig elkísértük, de szemeivel hazaparancsolt 
mindnyájunkat. Naplemente előtt tért vissza és némán 
vonult be a kunvhójába. Néhány asszony sietve bújt 
a szűk nyílású ajtó elé, hogy érdeklődjön a bíró felől.

— Megcsináltam neki az öntést! — mondta szomor
kásán.

— Aztán? — kérdezték az asszonyok.
— Jobban van, de reggelre magához szólítja az Űr!
Másnap reggel a szokásos közös tűznél beszélgettek

a vének, a javasasszony eközben szótlanul bámulta a 
hamvadó parazsat. Egy csapat seregély, csaknem a 
földet súrolva repült át a kunyhók közt, majd hirte
len a magasba emelkedve a zsenge szederfára teleped
tek. A szeder fa majdnem a földig hajolt a teher alatt. 
A tűznél ülők mikorra felocsúdtak, a seregélycsapat 
elhúzott a tűz fölött. Az ezután következő szokatlan 
csendet a javasasszony törte meg:

—- Meghalt a bíró'
Mintha a tűz csendes sistergése is alábbhagyott v»l- 

na, amikor váratlanul egy fejsze villant, s a fácska a 
harmatos zöld fűre dőlt.

vm m rn m m m m m m m m m m m

BENŐ ATTILA

EGY HAJDANI MONOLÓG 
FOLYTATÁSA

és nem a fák, nem az utak maradnak el, 
és nem a tájak, a helyzetek hűtlenek, 
te hagyod el őket, és tenmagadnak kell

útra kelni, hiszen húz, s vonz a láthatár, 
s az idő is ott múlik, vérzik benned, 
akár a fekete, konok vándormadár,

melynek börtöne a tested, s mely
kiszállni,

kitörni vágyik a naptalan éveknek 
fészkéből, s nem enged mélázni,

megállni.

MONDATOK A CSILLAGOKRÓL 
ÉS A GYERTYÁKRÓL

Oltsd el csillagaidat!
A fény amúgy is bujdokol előled. 
Akárhány gyertyát meggyújtottál, 
mind kifújta őket a szél.
Maradj hát mozdulatlan 
a véget nem érő éjben!

Talán csak benned égnek és világítanak 
a csillagok s a gyertyák.

ALOMLÉT

fölébredtem és azt gondoltam 
az abszurd álmok sorozata megszűnik 
de tovább folytatódott a látomás 
a világ terein a telkemet árulták 
és minden sarkon hadbíróság ült össze 
hogy elítéljen
mert lépni mertem s a megszokottnál 
mélyebbet lélegzeni 
szót váltani senkivel se tudtam 
mindenki a maga alkotta idegen nyelvén

beszélt
hiába kerestem a Jónás-pusztát 
nem volt egyetlen tenyérnyi hely 
ahol ne lett volna ember 
hiába próbáltam minden

érzékszervemmel
keresni a csendet
hangvihar dübörgőit a lét fedélzetén 
éles lándzsáit szemembe szúrta a nap 

és az egyetlen biztos út 
hét felé szakadt 
s nem tudtam melyikre lépjek ^
(az útjelzőknek már rég nem hittem) 
ott álltam a tér és az idő peremén 
s arra gondoltam hogy felment az ára

a reménynek
majd eszembe jutottak zaklatott 
hajnali álmaim a fullasztófénytelensegben
s elhatároztam újra elmerülök 
csukott szemű látomásaimban 

mert zűrzavaros fájó álmaimban 
legalább van valamiféle belső logika
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JANCSÖ MIKLÓS

Ä B E M U T A T Ó

Színhely: egy színház férfiöltözője. Idő
pont: Shakespeare Rómeó és Jú lia  c.
színm űve bem utató jának  első szünete. 
A m ikor a színpadon lem egy a függöny, 
jelenetünkben felm egy a függöny. A fé r
fiöltöző úgy néz ki, m in t egy nagyváros 
használt ruhákat forgalm azó kültelki 
boltja, csak feldúltabb. N aftalinszag nincs, 
m ert a színházban évek óta naftalin  
sincs.
Öltöztető: (a P áris t játszó színészhez) 

Hozzak konyakot, m iu tán  m eg tetszett 
halni?

P áris t játszó színész: Igen. Egy fél üveg
gel. De csak akkor add ide, ha m eg
haltam . Egyszer, évekkel ezelőtt, szin
tén  P áris t játszo ttam  és beittam  halá
lom előtt egy üveg bort. Rómeó le
szúrt, ahogy illik, meg is haltam  ott 
helyben, ahogy illik. De am int hever
tem  ott a k rip tában , úgy rám jö tt a 
csuklás, hogy Jú lia  nem tud ta  m eg
m érgezni m agát a röhögéstől. M ajdnem  
k itö rt a botrány, engem  hónapokig az
zal hergeltek, hogy elcsuklottam  Jú lia  
ha lá lá t és félhavi fizetésem et. M ert
hogy ennyivel bün tettek , az elcsuklott 
fináléért.

Róm eót játszó színész: (csak a színház
nak  él. Lelkes, ezért gyakran a tehet
séges színész lá tszatá t kelti. Még a 
toaletten  is úgy ül, m intha több száz 
néző előtt végezné m űvészi feladatát. 
M egvetéssel ha llga tja  a P árist játszó 
színészt. E lhatározza, hogy az első a- 
dandó alkalom m al tiltakozni fog a Ren
dezőnél, m iszerint Páris hullájából
rendszeresen konyakszag árad. D ekla
rative.) Én három  darab nápolyiszele
te t kérek.

Öltöztető: Hozom m áris. (Nem hozza 
m áris, m ert m egszólal a M ercutiót já t
szó színész, akinek alább következő
története  érdekesebbnek ígérkezik,
m in t a Rómeót játszó színész három  
nápolyiszelete u tón szaladgálni). 

M ercutiót játszó színész: Én sokáig ha
lálom után  sem m ertem  inni. Egy
szer, fiatalabb korom ban, m eghaltam  
az első felvonás elején, de o tt kelle tt 
m aradjak  az előadás végére tapsot fo
gadni. Halálom u tán  rögtön elkezdtem  
inni, a tapsra teljesen  berúgtam . Am i
kor m eghajoltam  a nagyérdem ű kö
zönség előtt, egyszerűen hasra estem. 
Ez még önm agában nem lett volna tra 
gikus, ez más nagy m űvészekkel is e- 
lőfordult. A baj az volt, hogy nem 
tud tam  felállni. M ikor végre leeresz
te tték  a függönyt, négy díszletező fiú 
húzott ki a színpadról. Szóval kínos 
volt. Azóta nem iszom taps előtt, csak 
keveset. És nem hajolok meg, csak bic
centek a fejem m el, m int a bokszolok. 

Öltöztető: (aki úgy érzi, ha ivásról van 
szó, bele kell szólnia a beszélgetésbe). 
Italból kifolyólag érdekes leesni. Én 
m indig gyalog esem el, m ikor iszom. 
H a valahogy fel tudok kapaszkodni a 
biciklire, m ár nem  esem el. Egyszer 
reggelig bicikliztem  részegen, m ert fél
tem  leszállni, nehogy leessek, am ikor 
földet ér a lábam . Olyan izomlázam 
volt utána, hogy négy napig kelle tt 
feküdjek, a lábam  pedig pedálozott ott 
nekem  az ágyban csak úgy magától. 
Le kelle tt kötözzem a sálammal, hogy 
tud jak  aludni egy keveset.

Lőrinc baráto t játszó színész: (Ő a leg
idősebb a jelenlévők között) Én nem 
iszom m ár húsz éve. M egfogadtam, 
hogy nem  iszom. (A jelenlévők m ár 
betéve tud ják  Lőrinc barát most kö
vetkező történetét. Hallgatnak. A Lő
rinc barátot játszó színész ezt a ha ll
gatást — m int egyéb alkalm akkor is 
— bátorításnak veszi és folytatja:) A n
nak idején nagyon b írtam  az italt. Jó 
fa jta  szervezetem  volt, egyetlen igaz
gató sem vette  észre, m ikor vagyok jó
zan, m ikor részeg. A baj az volt csu
pán, hogy m ásnap nem  em lékeztem  
sem m ire abból, am iket csináltam. 
Am ikor a tengerparton  nyaraltam  egy
szer, lem entem  vacsorázni az é tterem 
be. Fizetni akarok, mondják, hogy 
4000 lej. Hogyhogy? — kérdeztem . A k
kor derü lt ki, hogy m ár egy hete ott 
ülök és nyaralok és alszom is a szo
bában és egyáltalán. Csak én nem em 
lékeztem  sem m ire az egészből, m ert 
m ár az első este berúgtam . De meg
néztem  a naptárt, tényleg lenyaraltam  
a 4000 lejt. Még Bulgáriában is vol
tam  egy napot —  képzeljétek — 
O.N.T.-vel. (Szomorúan nevet) Ennek 
a m em óriakihagyásnak köszönhetem 
a  feleségem et is. Az épp soros szere
tőm  egyszercsak elkezdett mesélni az 
esküvőnkről. Én hallgattam , majd 
gondoltam, esetleg részegen m egnősül
tem , volt esküvő, m inden, csak én 
nem  emlékszem vá. Addig m esélte n e 
kem a szeretőm az esküvőt, amíg ösz- 
szeköltöztünk. Ha egyszer feleségül 
vettem , lakjunk együtt, nem igaz? Mai 
napig sem m ertem  megkérdezni, hogy 
hei vannak a papírok. És m indez az

átkozott ital m iatt. Most m ár nem  i- 
szom, de m it érek vele? A baj m ár 
m egtörtént. (A színészek hallgatnak. 
A fiatalok megesküsznek, hogy ha ne
tán  m egérik az öregkort, nem fogják 
pályatársaikat ilyen m arha tö rténetek
kel traktálni.)

Benvoliót játszó színész (sétál állandóan, 
m ert két napja k ibékült a barátnőjével 
és ebből kifolyólag olyan fáradt, hogy 
nem  m er leülni, nehogy elaludjon. 
Tudja, ha leül, elalszik, a kollégái pe
dig m ár csak a hecc kedvéért sem köl
tik  fel, és akkor lekési jelenetét. Éne
kelni kezd, hogy ébren m aradjon.) 

Capuletet játszó színész: (arra gondol, 
hogy a m ai napon m ár érvénytelen a 
m agyarországi befogadása. I t t  m aradt, 
úgy érezte, nem hagyhatja  cserben a 
döglődő erdélyi m agyar színjátszást. 
Évek óta hallgat.)

M ontague-t játszó színész (arra gondol, 
hogy a mai napon m ár érvénytelen a 
magyarországi befogadója. I tt  m aradt, 
úgy érezte, hogy odaát egyetlen szín
ház sem alkalmazná, m ert tehetségte
len. De azért egy kicsit m ártírnak  é r
zi magát, az erdélyi m agyar szín ját
szás m ártírjának, valójában annyira 
tehetségtelen, hogy m ár arra  is gon
dolt: netán pályát módosít és felcsap 
színész-rendezőnek. Évek óta beszél.) 

Herceget játszó színész: (műkedvelő cso
port lelkes irányítója, ezért úgy véli, 
a színházhoz is ért, nem csak a m űked
veléshez, állandóan jó tanácsokkal ejti 
kétségbe színésztársait. A Capuletet 
játszó színész egyszer m egesküdött, 
hogy ha még egy szakmai tanácsot 
kap a Herceget játszó színésztől, egy
szerűen leszúrja. A Herceget játszó 
színész a fenti eskü óta sérte ttnek  és 
meg nem érte ttnek  érzi magát. De nem 
annyira, hogy ne tudjon meg nem  szó
lalni.) Érdekes rendezői ötlet, hogy Ró
meó a darab végén meghal. Nem gon
doljátok? (Kérdésére nem kap választ. A 
Thybaldot játszó színész elm erülten fa
ragja a m űanyag Jésuskákat,' ugyanis 
jövedelm ét kiegészítendő, bedolgozik 
egy élelmes maszekhez, aki különbö
ző színű angyalokat és Jézuskákat á- 
ru l a piacon, m ert csak így tu d ja  ki
elégíteni a szépnem  irán t érzett fel
fokozott és éppen ezért rendkívül kö lt
séges vonzalmát. Az elm últ rendszer
ben a sarló és kalapácsok biztosítot
ták a maszek nem csekély jövedelmét, 
de hála a dem okráciának, á tté rt a még 
jobban jövedelmező Jézusgyártásra. Ö 
tehát bízvást elm ondhatja: neki beü
tö tt a demokrácia. Ellentétben a Thy
baldot alakító színésszel, akinek a kis 
Jézuskák csupán napi cigarettaadagját 
fedezik.)

K ritikus: (m iután kopogott, bejön) Szer
vusztok. Jó az előadás. (A színészek 
tudják, hogy ennek ellenére a K r iti
kus nem fog jó t írni a bemutatóról.) 
Csak azt nem értem , m iért húztátok 
ki a darabból a farkast.

Benvoh'ót játszó színész (töpreng): K ér
dezed, hogy m iért húztuk ki a darab
ból a farkast?

K ritikus: Igen. (hirtelen eszébe ju t, hogy 
a farkas nem a Rómeó és Júliában 
szerepel, hanem  a Piroska és a farkas
ban. Gyorsan megszólal.) Vicceltem, 
na. Ezeknél a m odern rendezéseknél 
sosem lehet tudni, a rendezők m iket 
találnak ki.

Igazgató: (nem kopog, úgy jön be) Gye
rekek, . . .  (észreveszi a kritikust, de 
nem  megy a közelébe, hogy a K ritikus 
lássa, hogy ő nem. A kritikus is csu
pán fejbiccentéssel üdvözli az igazga
tót, hogy az is lássa, hogy ő sem.) 
Nagy siker lesz.

Rómeót játszó színész (nagyon érte lm e
sen) Vajon?

Igazgató: Bizony. Figyeltem  a p lakátra
gasztót: hogyan reagál a színpadon 
történtekre. Végig figyelt. Ez a p lakát- 
ragasztó mór 40 éve van a színháznál. 
Ha ő egy előadást végig tud nézni, az 
biztos siker. Ez a plakátragasztó az én 
kabalám. A repertoárt is úgy fogjuk 
ezentúl összeállítani, hogy előbb fe l
olvassuk neki a darabokat. Am elyik 
darabba belealszik, azt javasoljuk majd 
a m ásik színháznak.
(A színészek mind hallgatnak. Senki 
nem akarja felvilágosítani az Igazga
tót, m iszerint a plakátragasztó m ár 5

éve ny ito tt szemmel alszik. Am ióta az 
Igazgató u tasította, hogy nézze rend
szeresen a főpróbákat, azóta a p laká t
ragasztóban, m integy védekezésül, ki
alakult az a fajta  feltételes reflex, hogy 
bárm ikor el tud  aludni ny ito tt szem 
mel. A legutóbbi RMDSz gyűlésen is 
például sikerült azt a látszatot kelte
nie, m iszerint rendkívül érdekli az e- 
gyik képviselő azon javaslata, hogy 
meg kell alakítani a Magányos Ö reg 
asszonyok M agyar K u ltú rá t Pártoló 
Egyesületét. Mesélik, hogy egyszer va
laki m eggyanúsította azzal, hogy csu
pán te tte ti az alvást, valójában érdek
lődéssel figyeli országunk kulturális 
eseményeit. Erre a rosszindulatú v ád 
ra  a plakátragasztó nem  is válaszolt. 
Szó nélkül leült a televízió képernyő
je elé, amikor az éppen a m agyar a- 
dást sugározta, és m ozdulatlanul, nagy 
érdeklődéssel nézte végig Süsüt, a sár
kányt, Lindát, a bájosát. Egyszer sem 
ugro tt fel, nem vágta papucsát a te 
levízióhoz, ezzel egyszer s m indenkor
ra  bebizonyítva, hogy nem lát sem m it 
abból, am it néz. Tehát alszik.)

Rendező: (besétál az öltözőbe) Meg va
gyunk mentve, fiúk. (Kezében újságot 
lobogtat) Lesznek tanácsadóink és lesz
nek színházértőink. Csak közönségünk 
nem lesz. (Eltűnődik) Színpártoló E- 
gyesület. A nézők m inden energiája 
kim erül m ajd a színpártolásban. Elő
adásokra m ár el sem fognak jönni. 
Egy biztos: országunk bekerül a Re
kordok Könyvébe, m in t a Hiábavaló 
Egyesületek Országa.

Rómeót játszó színész: Tiltakozni kelle
n e . . .

Rendező: Hagyd. Az emberiség já tsszi 
kisded játékát, mi pedig csináljuk a 
színházat m agunk örömére.

Ügyelő: (besiet, hogy közölje, vége a 
szünetnek. M eglátja a vezetőséget, a r 
ra  gondol, hogy ezekben a leépítéses 
időkben ő is javasol valam it, hadd lás
sák, nemcsak szereti, de érti is a szín
házat.) T ekintettel a közízlésre, Rómeó 
nem kéne meghaljon. El kéne vegye 
feleségül a dajkát. Ezzel az anyakom p

lexusára utalnánk, ami pszichológiai 
m élységeket sejtetne meg. Végül pedig 
lehetne egy nagy esküvői jelenetet csi
nálni. Az utóbbi években játszott da
rabokban a végén sosincs esküvő és 
boldogság. Mi ezzel a befejezéssel jobb 
kedvre hangolnánk a nézőket, lenne 
boldogság. Főleg ha egy csárdást is 
betennénk, ezzel keresztezve Shakes- 
peare-t a m agyar kultúrával, m int te t
te Micsurin.

K ritikus (érdekesnek találja az ötletet, 
de m ielőtt megszólalhatna, berohan a 
súgó).

Súgó: A büfés azt üzeni, kezdhetjük a 
második részt. Már a kávéscsészéit is  
eladta, sőt az egyik néző a hű tőszek
rényre alkuszik.
(Mind kitódulnak. Az öltözőben egye
dül az Öltöztető marad. Óvatosan kö
rülnéz, egy cilinderből konyakos üve
get emel ki. Iszik belőle, a kiivott részt 
feltölti a csapnál hideg vízzel, m ajd az 
üveget visszateszi a cilinderbe. Fanyar 
fin tort vág és legyint egyet. Hogy ez 
a fin tor és legyintés csupán az ital m i
nőségének szól-e, örök rejtély m arad, 
m ert m ielőtt megszólalhatna, lassan 
leereszkedik a függöny.)

V. Kedei Zoltán: Vásárhelyi torony

BÖLÖNI DOMOKOS

G Y A N Ú
Ezt mog álmodtam. Amikor 

felébredtem, még meleg volt 
a kép, élesen láttam magam 
előtt az arcot, a szűkre húzott 
szemekből sütött a bizalmat
lanság, az agresszióra is kész, 
vagyis a mindenre elszánt vé
dekező állás, melyet csak a 
félelem, a szorongás építhet 
ki ily „briliáns" módon. Az 
ajkak idónkint meg-megvo- 
naglottak, az egész arcon 
szabályos rítus szerint végig
mart valami, tudom: a riadt- 
ság, a jajistenem-állapot, hogy 
ha . . .  akkor mi lesz . . .  ak
kor ölni fo g o k ...  j a j . . .

Persze arra is emlékeztem, 
hol láttam ezt az arcot, hon
nan gyűrűzött be hajnali ál
momba ez a jelenet, mely ez
úttal — eltérően mostanság 
meglehetősen gyakori szoron

gásos-kudarcos álmaimtól (bez
zeg, mikor keményen alko
holizáltam, az ilyen rémál
maim is mily hajnóczyasak 
valának) — valahogy langyo
san végződöttt, azzal az ug
rásra kész rémült pillantás
sal. A hölgy lehetett olyan 
ötven körüli, de érdekes mó
don ruházata nem maradt 
meg emlékezetemben, csak 
kendője alól hirtelen kicsa
pódó zilált hajtincse, amint 
a hirtelen riadó fejmozdulat
tól eltakarja egy pillanatra az 
arcot. Langyosan végződött, 
mert a kép kimerevedettségé- 
ben ismét és ismét csak any- 
nyit mondott, hogyhát engem  
nem támadott meg senki, én 
magam meg szintén nem  
akarom (akartam) bántani ezt 
a nőt. (Tévedés ne essék, ezt 
a kép „mondta“, nem a hölgy.)

De most jobb, ha belevá
gok, és elmondom, hogyan tör
tént meg a valóságban: vagyis 
hogyan próbáltam magam fe

lé hajlítani az álmot. Két 
nap múlva honoráriumot föl
venni (=  cikkdíjat faszolni) 
léptem be a nagypostára. 
Előttem volt ez a hölgy. Nő
nek nem mondhatom, mert 
a fiatalabbakban ez a szó a- 
zonnal valam iféle erotikus 
töltetet (is) kap, holott én 
ebben az inkább néniben, mint 
lédiben pontosan azt láttam  
meg, ami számomra lehetett: 
egy pénzét számoló rémült 
arcú asszonyt.

Kétszázötven lejt kaptam 
egy novellinóért, zsebrevágni 
s mérgelődni egy pillanat, 
illetve a nyomorúságos fizeté
si viszonyok műve volt. A ki
járat felé baktatva figyeltem  
fel a pénzét számoló asszony
ra, hadd nevezzem fiktive 
Firának, valamiért ezt a ne
vet hangulatozza most a kép
zete. Fira a bejárati ajtóval 
szemközt elhelyezett nagy 
levélláda felületén matatott, 
oda helyezte táskáját, s mel
lette nyálazva (ujjait) pró
bálta (még egyszer) átforgatni 
a mocskos, ragadós, megko
pott, elrojtosodott százasok 
csinos csomóját, készenléte 
nyilván indokolt lehetett, hi
szen mostanság annyi az 
erőszakos cselekedet, a lopás, 
a betörés, a rablás: hát még 
ezek az „etnikai feszültségek“, 
1991-et írunk és márciust, és 
15-e közelget. ki tudja, mit 
forralnak megint a magya
rok, tele van fondorlataik le
leplezésével a helyi újság meg 
a nagymuzi előtti standok, 
veszik-viszik, mint a cukrot a 
nómenklatúra — hát én meg
értettem szegény Firát, s a- 
mint rám lámpázott rémület
től könnyes arcával, egyszer
re nagyon megsajnáltam.

Eddig volt ez álmomban is.

Hogy most hajszálra ugyan
így meg is történt, csöppet 
sem idegesített, havonta egy-  
szer-kétszer eljövök ide nyo- 
moráriumért, s bizony nem ez 
a Fira az egyetlen ilyen arcú 
lény. Vannak Ilonák is elegen, 
reszketők.

Innen már modellálom az 
álmot, vagy ha úgy tetszik, 
irányítom a valóságot. Mert 
mit is teszek a pillanatnyi 
ötlet hatása alatt? (Csak me
sélem. nem magyarázom):

— Bocsánat, asszonyom, 
domnica, nem maga felejtetté 
itt ezt a . . .

Ekkor jelenik meg az ál- 
mombéli riadalom a szemé
ben, mely magában foglalja a 
támadást is mint védekezézést. 
Nem vagyok képes részlete
sebben leírni a feszültségét, 
az egész lényéből oly robba
náskészen áradó -*t.

— Nem ön  felejtette ott a 
levélládán ezt a? . . .

Kezemben, ujjaim között a 
csak most frissen faszolt szá
zasaim egyike, a szebbik, a 
kékellőbb.

Fira óvatosan végigfürkész, 
hát nem lehetek valami v i
gasztaló figura, így duvadt- 
szakállasan, fejemen ezzel a 
nyúlszőr sapkával, ráadásul 
másnapos a szemem is A n y u 
ié), óvatosan végigmegy raj
tam a kamerája, aztán hirte
len mozdulattal kikapja uj
jaim közül a pénzt, valami 
köszönésfélét mormol, s ki
használva, hogy egy testes 
úr éppen benyomakodott a 
lengőajtón ( =  2 mázsa az úr, 1 
az ajtó), a keletkezett űrt 
ügyesen betöltve már itt sincs, 
jönnek, mennek, mennek, 
jönnek, hiába keresném, so
ha nem találnám.

Gratulálok magamnak, mert 
befolyásolni tudtam egy ál
mot. Befelé fordulok, és. Be
felé fordulok, itt most ennek 
Fehér Ló a neve. afféle pin- 
celebúj, van sör.

Kivágom a másik rongyosat 
a piapecsétes asztalra.

Ecce homok.

* E szó helyettesítése az ol
vasó privilégiuma.



BALLADÁK 1.
B A L L A D A :  Drámai-lírai-epikus költői műfaj, a mese mellett 
az európai hösköitészet másik örököse. Keletkezése a 12—14. 
sz.-ra tehető. A m esével szemben, mely a csodálatos kalandok 
sorát mondja el, rendkívül tragikus — vagy mulatságos — ese
m ényt rögzít. Stílusjegyévé vált az ún. balladai homály. A bal- 
mda eredetileg az európai jobbágyparasztság költészete. Maga 
az elnevezés irodalmi eredetű, a nép a balladát „hosszi é n e d 
nek, ,,történ etin ek  nevezi. A tragikus ballada ellenpárja, a 
tréfás ballada a féltékenységet, a gyávaságot, az ostobaságot 
gúnyolja. Kriza János Vadrózsák  (Kolozsvár, 1863) c. székely 
balladagyűjteménye sokáig azt a hitet keltette, hogy a műfajt 
csak a székelység ismeri, a századforduló idején azonban nyil

vánvalóvá vált, hogy az egész magyar nyelvterületen elter
jedt. A világirodalomban az angol, skót, skandináv népballa
dák lettek különösen ismertté; többek között Schiller, Goethe, 
Longfellow műballadái. A magyar irodalomban kétségkívül 
Arany Jánosé az elsőség e téren. Ki kell térnünk a francia 
Villonra. Nála a ballada táncdalt, tehát dal-formát jelent, s 
nem „dalban elbeszélt tragédiát“, azaz nem tartalmi sajátsá
got jelöl, mint a skót, magyar-székely, német balladákban. A 
13. sz,-tól virágzó provence-i, francia, olasz, spanyol ballada 
elnevezésnek pusztán verstani értelme van. A szabályos fran
cia ballada három azonos felépítésű, azonos zárósorral (refrén
nel) végződő versszakból, s egy rövidebb, de ugyancsak a 
refrénnel záruló strófából, az A jánlás-hói áll. A középkorvégi 
balladák rimelése megannyi remeklés, Villon például az egész 
balladát három rímre építi föl.

M Ä G Y AR N É P B A L L A D Á K
JÚLIA SZÉP LEÁNY

JÚLIA szép leány egykoron kimöne, 
Búzavirág szödni, a búzamezőbe, 
Búzavirág szödni, koszorúba kötni, 
Koszorúba kötni, magát ott mulatni.
Föl is fö'tekinte a magoss egekbe,
Egy szép gyalog ösvény hát ott jődögel le, 
Azon ereszködék fodor fejér bárány,
A napot s a hódat szarva között hozván;
A fényös csillagot a homlokán hozta;
Két szép arany perecz aj! a két szarvába, 
Aj! a két ódalán két szép égő gyertya; 
Mennyi szőre szála, annyi csillag rajta. 
Szóval mongya neköm fodor fejér bárány: 

Meg ne ijeggy töllem  Júlia szép leány 
Mett most esött héja szüzek sereginek,
Ha eJjőnél velem, én oda vinnélek,
A mennyei karba, a szönt szüzek közi. 
Hogy bételnék veled azok kegyös rendi;
A mennyei kócsot adnám a kezedbe;
Első kakasszókor jőnék nézésödre,
Másod kakasszókor tégöd megkérnélek, 
Harmad kakasszókor tégöd elvinnélek.

Az annyához fordul Júlia szép leány, 
Szóval mongya neki: anyám, édös anyám! 
Én is csak kimönék búzavirág szödni, 

Búzavirág szödni, koszorúba kötni, 
Koszorúba kötni, magamot mulatni;
Föl is fö'tekinték a magoss egekbe.
Egy szép gyalog ösvény hát ott jődögel le, 
Azon ereszködék fodor fejér bárány,
A napot és hódat szarva között hozván;
A fényös csillagot a homlokán hozta;
Két szép arany perecz, aj! a két szarvába, 
Aj! a két ódalán két szép égő gyertya; 
Mennyi szőre szála, annyi csillag rajta, 
Szóval mongya neköm fodor fejér bárány: 
Meg ne ijeggy töllem Júlia szép leány! 
Mett most esőit héja szüzek seröginek;
Ha elmönnék vélle, hogy oda vinnének

BUDAI ILONA

BUDAI Ilona ablakba könyökle,
Haja, hogy ellenség rabol a környékbe.
Csak őszibe juta kéncsös küs ládája,
S kéncsös küs ládáját hónya alá fogja,
Hajadon küs iányát jobb kezin vezette.
Futkosó küs fiát bal kézi re vötte.

Mönvön, monyon, mönyön, sűrű fenyves
erdőn.

Egy fölhagyott utón, sütét röngetegön;
Hát min’ha hallaná lovak dobogását,
S csakhamar letöszi hajadon küs lányát. 
Hajadon küs lánya ijenképpen sira:
„Anyám édös anyám, ne haggy el az útba, 
Essék meg a szüved, ne haggy itt ingömöt!“ 
„Bizon itt Nagylakén leányom tégödöt:
Mett leán hejibe leant ad az isten.

A mennyei karba, a szent szüzek közi, 
Hogy bételnék velem azok kegyös rendi;
A mennyei kócsot a kezembe ággyá,
Első kakasszókor jőnek látásomra,
Másod kakasszókor ingömöt megkérnek, 
Harmad kakasszókor ingömöt elvisznek.

Sirass anyám, sirass, éltömbe hadd hajjam, 
Hadd hajjam éltömbe, hogy siratsz

hótomba. —

Leányom, leányom! virágos kertömbe 
E'ső raj méhömnek gyönge lépecskéje, 
Gyönge lépecskének sárguló viasszá,
Sárog viasszának fődön futó füstye,
Fődön futó füstye s mennybe ható langja!

A mennyei harang húzatlan szólalék, 
A mennyei ajtó nyitatlan megnyilék, 
Jaj! az én leányom oda bévezeték.

De pénzöm hejibe ingyen nem ad isten.“ 
Mönyön, tovább mönyön sűrű fenyves erdőn,
A fölhagyott utón, sütét röngetegön;
Hát mintha hallaná lovak dobogását,
S csakhamar letöszi futkosó küs fiát.
Futkosó küs fia ijenképpen sira:
„Anyám, édös anyám, ne haggy el az útba, 
üssék meg a szüved, ne haggy itt

ingömöt!“ —
„Bizon itt hagylak én, édös fiam tégöd:
Mett fiú hejibe fiút ad az isten,
De pénzöm hejibe ingyen nem ad isten.“

Mönyön, tovább mönyön sűrű fenyves erdőn. 
Az elhagyott utón, sütét röngetegön,
Mig ejuta végre egy szép tágas rétre.
Hát egy bival tehen azon jődögel le,
Az idei hornyát szarva között hoz,a,
A tavaji bornvát maga után rítta.
Ezt hogy megpillantó Budai Hona,
A fődre borula, keservesön sira,
Keservesön sira, kárhoztató magát:
Az oktalan álat nem haggya el hornyát.

Istenem, istenem, én édös istenem,
Hát én lelkös lévén, hogy hagyám gyermekem. 
Aval visszafordult a nagy fenyves erdőn,
Az elhagyott utón, sütét röngetegön; 
Csakhamar elérte s oda nyujtá ujját,
S hini kezdé szépön az ö kicsi fiát;
„Bizon nem mö*yök én, mett nem vótál anya, 
Ha a lőttél vóna, itt nem hattál véna.“
Mönyön, tovább mönvön a nagf fenyves erdőn, 
A fölhagyott utón, sütét röngetegön;
Csakhamar elérte s oda nyujtá ujját,
S híni kezdé szépön hajadon küs lányát.
„Bizon nem monyok én, mett nem vótál anya. 
Ha a lőttél vóna, itt nem hattál vóna.“

Hogy ezt igy hallotta, ijenképpen sira:
Immán ojan vagyok, mind út mellett a fa;
A ki ott emönyön, ágaimot rontsa,
Ágaimot rontsa s a sárba tapossa.

KÖMÍVES KELEMENNÉ

TIZÜNKÉT kőmijes esszetanakodék,
Magoss Déva várát hogy fölépittenék,
Hogy fölépittenék félvéka ezüstér,
Félvéka ezüstér, félvéka aranyér.
Déva várossához meg is megjelöntek,
Magoss Déva várhoz hezza is kezdöttek,
A mit raktak délig, leomlott estére,
A mit raktak estig, leomlott röggere.

Megint tanakodott tizönkét kőmijes,
Falat megálitni, hogy lössz lehettséges,
Mig elvégre ijen gondolatra jöttek,
Egymás között szoross egyességöt töttek:
Kinek felesége legelőbb jő ide,
Szép gyöngén fogjuk meg, dobjuk bé a tűzbe, 

Keverjük a mészbe gyönge teste hammát,
Aval álittsuk meg magoss Déva várát.

★

Kocsisom, kocsisom, nagyobbik kocsisom,
Én uramhoz mönni lönne akaratom!
— Kömies Kelemön felesége mongya, —
Fogd bé a lovakot, fogd bé a hintóba,
Fogd bé a lovakot, áj’is gyorsan elé,
Hadd mönnyünk. hadd mönnyünk Déva vára

felé. —
Mikó fele uttyát elutazták vóna,
Erőss üdő vala, záporessö hulla.
Asszonyom, csillagom, fordujunk mü vissza. 
Rossz jelenést látnám az éjjel álmomba,
Az éjjel álmomba ojan álmot láttam,
Kőmies Kelemön udvarába jártam,
Hát az ö udvara gyásszal van béhúzva,
Annak közepibe méj kút vala rakva,
S az ö kicsi fija oda beléhala,
Az éjjeli álom nem telik ma jóra.
Asszonyom, asszonyom, forduljunk meg

vissza! —
Kocsisom, kocsisom, nem fordulunk vissza,
A lovak se teéd, a hintő se teéd,
Csapjad a lovakat, hadd halaggvunk elébb. —

A mig búcsút vöszök, csak addig várjatok,
Hogy búcsút vöhessek asszony barátimtól,

Asszon barátimtól s szép kicsi fijamtól:
Mett a halottnak is hármat harangoznak,
Én árva fejemnek egyet se konditnak. — 
Kelemönné asszon aval haza möne,
Ecczö’ mindönkorra, hogy végbucsut vönne, 
Hogy végbucsut vönne asszon barátitól,
Asszon barátitól s szép kicsi fiától.
Aval visszamöne Kőmijes Kelemönné,
Sírva halait magoss Déva vára felé,

Megfogák szép gyöngén, bétövék a tűzbe.
Az ő gyönge hammát keverék a mészbe,
Aval álitták meg magoss Déva várát,
Csak igy nyerhetők meg annak drága árát.
Kőmies Kelemön mikó haza möne,
Az ő kicsi fia jőve vélle szömbe.
Isten hozott haza, kedves édös apám!
Hó maratt, hó maratt az én édös anyám?
Az ő édös apja neki igy felele:
Hadd e fijam, hadd e, haza jő estére.
Istenem, istenem, este is ejöve,
Mégis édös anyám még haza nem jőve.
Apám, édös apám! mongya meg igazán,
Hogy hó van, hogy hó van az én édös anyám! 
Hadd e fiam, hadd e, haza jő röggere.
Az ő édös apja neki igy felele.
Istenem, istenem, röggel is ejöve,
Mégis édös anyám még haza nem jőve.
Apám, édös apám! mongya meg igazán,
Hogy hó van, hogy hó van az én édös anyám? 
Mönny e, fiam, mönny e, magoss Déva várra, 
Ott van a te anyád, kő falba van rakva. 
Elindula sírva az ő kicsi fia,
Elindula sírva magoss Déva várra,
Háromszó kiátá magoss Déva várán;
Anyám, édes anyám! szőj bár egyet hezzám! 
Nem szólhatok fiam! mett a kőfal szoritt, 
Erőss kövek közi vagyok bérakva itt. —
Szüve meghasada s a föld is alatta,
S az ő kicsi fia oda beléhulla.

Mön.nek, möndögelnek Déva vára felé, 
Kőmies Kelemön őköt eszrevövé,
Megijede szörnyen, imádkozik vala:
Én uram istenem, vidd e’ valahova!
Mind a négy pej lovam törje ki a lábát, 
Vessen a hintómnak négy kereke szakát, 
Csapjon le az útra tüzes istennyila,
Horkolva térjenek a lovaim vissza. — 
Mönnek, möndögelnek Déva vára felé,
Sem lovat, sem hintót sömmi baj nem lölé.

Jó napot, jó napot, tizönkét kőmijes!
Neköd is jó napot Kelemön kőmijes!
Köszöne az asszony, az ura válaszolt:
Édös feleségöm, neköd is jó napot!
Hát ide mé' jöttél a veszedelmedre.
Szép gyöngén megfogunk, bédobunk a tűzbe. 
Tizönkét kőmijes azt a törvént tötte:
Kinek felesége hamarább jő ide,
Fogjuk meg szép gyöngén, dobjuk bé a tűzbe, 
Annak gyönge hammát keverjük a mészbe. 
Avval álittsuk meg magoss Déva várát,
Csak igy nyerhessük el annak drága árát. —

Kelemönné asszony, hogy átalértötte,
Bánatos szüvének igy lőtt felelete:
Várjatok, várjatok tizönkét gyilkosok, Buday György metszetei

KADAR KATA

ANYÁM, anyám, édös anyáin!
Gyulainé édös anyám!
Én evöszöm Kádár Katát,
Jobbágyunknak szép leányát. —

Nem engedőm édös fijam  
Gyű'a Márton!
Hanem vödd el nagy uraknak 
Szép leányát. —

Nem kell neköm nagy uraknak 
Szép leánya.
Csak kell neköm Kádár Kata, 
Jobbágyunknak szép leánya. —

Emehetsz hát -dös fijam  
Gyula Márton!
Kitagadlak, nem vagy fijam,
Sem ecczör, sem mácczor. —

Inasom, kiásom, kedvesebb inasom.
Húzd elé hintómat, fogd bé iovaimot! —

Lovakot béfogták. útnak indutanak,
Egv keszkenyőt adott neki Kádár Kata: 
Mikor e szénibe vörösre vátozik,
Akkor életűm is, tudd meg. megvétózik. —

Mönyön Gyula Márton högyekön vőgvekön, 
Ecczör Változást lát a czífra keszkenyőn.

Inasom, inasom, kedvesebb inasom!
A főd az istené, a ló az eböké.

Forduljunk, mett vörös szén már a keszkenő. 
Kádár Katának is immán rég vége lőtt.

A falu véginél vót a disznyópásztor:
Hallod-e jó pásztor! mi újság nádatok? —

Nállunk jó újság van, de neköd rossz vagyon 
Mett Kádár Katának immá vége vagyon,
A' te édös anyád ötöt elvitette,
Feneketlen tóba belé is vettette. —

Jó pásztor, mútasd meg, hol vagyon az a tó, 
Arannyim mind tijéd, a lovam s a hintó.

El is mönének ők a tónak széjire:
Kádár Kata lelkűm, szój egyet, itt vagy-e?

A tóba megszólalt Kádár Kata neki,
Hozzája beugrók hamar Gyula Márton.

Édös annya vízi búvárokot küdött.
Megkapták meghalva, összeölelközve;

Egyiköt temették ótár eleibe,
Másikot temették ótár háta niögi

A  k-ttőből kinőtt két kápona-v rág,
Az ótár tetejűi ess_ekapcsolóttak.
Az annyok oda mönt I«. is szakasztottá,
A káponat irág hezz: :gy .szólalt.

Atkozott légy, átkozott légy 
Édös anyám Gyulainé!
Éltömbe rossz vótál.
Most is meggyilkoltál.
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V . L Á S Z L Ó

Sűrű setét az éj,
Dühöng a déli szél,
Jó  Budavár magas 
Tornyán az érckakas 

Csikorog élesen.

„K i az? m i az? vagy úgy —“ 
,,Fordulj be és alugy 
Uram László király:
A  zápor majd eláll,

Az veri ablakod.“

A felhő megszakad,
Nyílása tűz, patak;
Zúgó sebes özönt 
A rézcsatorna önt 

Budának tornyiról.

„Miért zúg a tömeg?
Kívánja eskümet?“1 
„A nép, uram király. 
Csendes, mint a halál, 

Csupán a menny dörög.“

Megcsörren a bilincs,
Lehull, gazdája nincs:
Buda falán a rab 
— Egy-egy felhődarab — 

Ereszkedik alá.

„Hah! láncát tépi a 
Hunyadi két fia —“
„Uram, uram, ne félj!
László, tudod, nem él

S a gyermek, az fogoly.“2

Mélyen a vár alatt 
Vonul egy kis csapat; 
Olyan rettegve lép,
Most lopja é le té t . . .  

Kanizsa, Rozgonyi.3

„Kettőzni kell az őrt,
Kivált Mátyás előtt!“ 
„Mátyás, az itt maradt, 
Hanem a többi rab — 

Nincsen, uram, sehol.“

A felhő kimerült,
A szélvihar elült, 
Lágyan zsongó habok 
Ezer kis csillagot 

Rengetnek a Dunán.

„El! míg lehet s szabad! 
Cseh-földön biztosabb.“ 
„Miért e félelem?
Hallgat minden elem

Ég s föld határa közt.“

Az alvó aluszik,
A bujdosó búvik;
Ha zörren egy levél, 
Poroszlót jöni vél 

Kanizsa, Rozgonyi.

„Messze még a határ? 
Minden perc egy halál;“ 
„Legitten átkelünk,
Ne félj uram: velünk 

A gyermek, a fogoly.“

Az alvó felvirad,
A bujdosó riad;
Szellő sincsen, de zúg, 
Felhő sincsen, de búg 

S villám lik messziről.

„Oh adj, oh adj nekem  
Hűs cseppet, hű csehem!“ 
„Itt a kehely, igyál,
Uram, László király,

Enyhít . . .  mikép a sír!“4

Állj meg boszú, megállj: 
Cseh földön űl a rab;
Cseh földben a király, 
Mindég is ott marad.

De visszajő a rab . .  .“5

1853

1 V. László király (uraik. 
1444—1457) ünnepélyesen tett 
esküjét megszegve, tanácsosai 
biztatására kivégeztette Hu
nyadi Lászlót. 2 László ki
végzése után Mátyást, a ki
sebbik Hunyadi-fiút továbbra 
is a király börtönében tar
tották. 3 A Hunyadi-párt hí
vei, akik megszöktek a király 
börtönéből. 4 A hagyomány 
szerint V. Lászlót, aki hitsze
gé tette után Csehországba 
menekült, megmérgezték. 5 
Célzás a Prágába hurcolt 
Hunyadi Mátyásra, aki kevés
sel V. László halála után el
foglalta Magyarország trónját.

ARANY JANOS

A W A L E S I  B A R D O K

Edward király, angol király 
Léptet fakó lován:

Hadd látom, úgymond,
m ennyit ér 

A velszi tartomány.

Van-e ott folyó és földje jó? 
Legelőin fü kövér?

Használt-e a megöntözés:
A pártos honfivér?

S a nép, az istenadta nép,
Ha oly boldlog e rajt’

Mint akarom, s mint a barom,
Melyet igába hajt?

Felség! valóban koronád 
Legszebb gyémántja Vélsz:

Földet, folyót, legelni jót, 
Hegy-völgyet benne lelsz.

S a nép, az istenadta nép 
Oly boldog rajta, Sire!

Kunyhói mind hallgatva, mint 
Megannyi puszta sir.

Edward király, angol király 
Léptet fakó lován:

Körötte csend amerre ment,
És néma tartomány.

Montgomery a vár neve,
Hol aznap este szállt;

Montgomery, a vár ura, 
Vendégli a királyt.

Vadat és halat, s mi az ég
alatt

Szem-szájnak kellemes,
Azt látok én: de ördög itt 

Beiül minden nemes.

Ti urak, ti urak, hitvány
ebek!

Ne éljen Eduárd?
Hol van, ki zengje tetteim — 

Elő egy velszi bárd!

Egymásra néz a sok vitéz,
A vendég vélsz urak; 

Orcáikon, mint félelem,
Sápadt el a harag.

Szó bennszakad, hang
fennakad,

Lehellet megszegik. —
Ajtó megöl fehér galamb,

Ősz bárd emelkedik.

Itt van, király, ki tetteidet 
Elzengi, mond az agg;

S fegyver csörög, haló hörög, 
Amint húrjába csap.

„Fegyver csörög, haló hörög,
A nap vértóba száll, 

Vérszagra gyűl az éji vad:
Te tetted ezt, király!

Levágva népünk ezrei, 
Halomba, mint kereszt,

Hogy sírva tallóz aki él: 
Király, te tetted ezt!“

Máglyára! el! igen kemény — 
Parancsol Eduárd —•

Ha! lágyabb ének kell nekünk: 
S belép egy ifjú bárd.

Emléke sír a lanton még — 1
No halld meg, Eduárd:

Átok fejedre minden dal, 
Melyet zeng velszi bárd.“

Meglátom én! — S parancsot
ád

Király rettenetest:
Máglyára, ki ellenszegül 

Minden vélsz énekest!

Szolgái szét száguldanak, 
Ország-szerint, tova. 

Montgomeryben így esett 
A híres lakoma. —

S Edward király, angol
király

Vágtat fakó lován;
Körötte ég földszint az ég.

A velszi tartomány.

Ötszáz, bizony, dalolva ment 
Lángsírba velszi bárd:

De egy se bírta mondani 
Hogy: éljen Eduárd. —

Ha, ha! ml zúg . . .  mi éji dal 
London utcáin ez? 

Felköttetem a lord-majort.
Ha bosszant bármi nesz!

All néma csend; légy szárnya 
bent,

Se künn, nem hallatik: 
„Fejére szól, ki szót emel! 

Király nem alhatik.“

Ha, ha! elő síp, dob, zene!
Harsogjon harsona:

Fülembe zúgja átkait 
A velszi lakoma . . .

ARANY JANOS

T E N G E R I - H A N T A S

Ropog a tűz, messze süt a vidékre, 
Pirosán száll füstje fe l a nagy

égre:
Körül állja egynéhány fa, 
Tovanyúlik rém es árnya;
S körül üli a tanyáknak  
Szép legénye, szép leánya.

Szaporán, hé! nagy a rakás:
mozogni!

Nem is illik  összebúva susogni.
Ki először piros csőt lel, 
Lakodalma lesz az ősszel.
— Tegyetek rá! hadd lobogjon:
Te gyerek, gondolj a tűzzel.

►►Dalos Eszti szép leány volt, de árva. 
Fiatal még a mezei munkára; 

Sanyarú volt beleszokni:
Napon égni, pirosodni:
— Hűvös éj lesz, fogas a szél! — 
Derekának hajladozni.

Deli karcsú derekában a salló,
Puha lábán nem teve kárt a talló; 

Mint a búza, piros, teljes,
Kerek arca, maga mellyes,
— Teli a hold, most búvik fel — 
Az egész lyány ugyan helyes.

Tuba Ferkó juhot őriz a tájon:
Juha mételyt legel a rossz lapályon, 

Maga oly bús . . .  mi nem éri? 
Furulyája mindég sír-rí,
— Aha! rókát hajt a Bodré — 
Dalos Esztert úgy kiséri.

Dalos Eszti — a mezőre kiment ő. 
Aratókkal puha fűvön pihent ő;

De ha álom ért reájok.
Odahagyta kis tanyájok'
— Töri a vadkan az „irtást“ —
Ne tegyétek, ti leányok!

Szederinda gyolcs ruháját
szakaszt ja,

Tövis, talló piros vérit fakasztja; 
Hova jár, mint kósza lélek.
Ha alusznak más cselédek? . . .
— Soha, mennyi csillag hull

ma! —
Ti, leányok, ne tegyétek.

Tuba Ferkó a legelőt megunta, 
Tovahajtott, furulyáját se fútta; 

Dalos Eszter nem kiséri.
Maga halvány, dala  sir-rí:
— Nagy a harmat, esik egyre — 
Csak az isten tudja, mér’ rí.

Szomorún jár, tébolyog a mezőben, 
Nem is áll jól semmi dolog

kezében:
Éje hosszú, napja bágyadt.
Szive sóhajt — csak egy vagyat:
— De suhogjon  az a munka! —
Te, halál, vess puha ágyat.

Ködös őszre vált az idő azonban. 
Törik is mar a tengerit Adonyban, 

Dalos Eszter csak nem jött ki: 
Temetőbe költözött ki;
— A z  a Lombár nagy harangja! — 
Ne gyalázza érte senki.

Tuba Ferkó hazakerült sokára,
Dalos Esztit hallja szegényt, hogy

jára;
Ki-kimén a temetőbe 
Rossz időbe’, jó időbe’:
— K uviko l már, az ebanyja! — 
„Itt nyugosznak, fagyos földbe.“

Maga Ferkó nem nyughatik az
ágyon.

B ehunyt szemmel jár-kel a
holdvilágon.',

Muzsikát hall nagy-fenn, messze, 
Dalos Eszti hangja közte,
—■ Ne aludj, hé! vele álmodsz — 
Azt danolja: „gyere! jöszte!“

Nosza Ferkó, felszalad a boglyára, 
Azután a falu hegyes tornyára; 

Kapaszkodnék, de nem éri.
Feje szédül: mi nem éri? . . .
— Tizenkettőt ver Adonyban:
Elég is volt ma regélni. —

Lohad a tűz; a legények subába — 
Összebúnak a leányok csuhába; 

Magasan a levegőben 
Repül egy nagy lepedő fenn:
Azon ülve muzsikálnak, 
Furulyáinak, eltűnőben.

1877

Vadat és halat, s mi jó falat 
Szem-szájnak ingere,

Sürgő csoport, száz szolga
hord,

Hogy nézni is tér eh;

S mind, amiket e szép sziget 
Ételt-italt terem;

S mind, ami bor pezsegve
forr

Túl messzi tengeren.

Ti urak!, ti urak! hát
senkisem

Koccint értem pohárt?
Ti urak, ti urak!. . .  ti válsz

ebek!
Ne éljen Eduárd?

„Ah! lágyan kél az esti szél 
MiCford-öböl felé;

Szüzek siralma, özvegyek 
Panasza nyög belé.

Ne szülj rabot, te szűz!
anya

Ne szoptass csecsem őt!. . . “
S int a király. S elérte még 

A máglyára menőt.

De vakmerőn s hivatlanúl 
Előáll harmadik;

Kobzán a dal magára vall,
Ez ige hallatik:

„Elhulílt csatában a derék — 
No halld meg, Eduárd: 

Neved ki diccsel ejtené,
Nem él oly velszi bárd.

De túl zenén, túl síp-dobon, 
Riadó kürtön át: 

ötszáz énekli hangosan 
A vértanúk dalát.

1857

I. Ferenc József 1857-es ma
gyarországi látogatása alkal
mával Aranyt és a korszak 
más neves költőit dicsőítő óda 
írására szólították fel, „ara
nyakat ígérve, sokat, sokat“ 
— olvassuk a költő egyik le
velében. Arany válasza ez az 
angol tárgyú ballada volt, a- 
meíy csak hat évvel később 
láthatott napvilágot a költő 
Koszorú c. folyóiratában, „ó- 
angol ballada“ megjelöléssel.
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A radványi sötét erdőben 
Halva találták Bárczi Benőt.

Hosszú hegyes tőr ifjú szivében;
„íme, bizonyság Isten előtt:
Gyilkos erőszak ölte meg őt!“

Kastélyába vitette föl atyja,
Ott letevék a hűs palotán;

Ki se térítteti, meg se mosatja:
Vérben, ahogy volt, nap nap után 
Hever egyszerű ravatalán.

Állata őrzeni négy alabárdost:
„Lélek ez ajtón se be, se ki! . . . “

„Hátha az anyja, szép húga már most 
Jönne siratni?“ — „Vissza! neki;
Jaj, ki parancsom, élve, szegi!“

Fojtva, teremről rejti teremre 
Halk zokogását asszonyi bú, —

Maga, pecséttel, „hívja tetemre“.
Kit szemre vesz, ölyvként, sanda gyanú: 
Legyen a seb vérzése tanú.

A palotát fedi fekete posztó,
Déli verőn sem süt oda nap;

Áll a tetem nél tiszti pörosztó,
Gyertya, feszület, kánoni pap:
Sárga viaszfényt nyughelye kap.

„Jöjjenek elienségi, ha voltak!“
Jő, kit az apja rendre nevez;

Hiába! nem indul sebe a holtnak 
Állva fejénél az, vagy emez:

„Gyilkosa hát nem ez . . .  újra nem ez.“

„Hát ki? . . . “ riad fel Bárczi sötéten, 
„Boszulatlan nem foly ez ősi vér;

Ide a gyilkost!. . .  bárha pecsétem  
Váddal az önnön szivemig ér:
Mindenki gyanús nekem, aki él!“

„Jöjjenek úgy hát ifjú baráti!“
Sorra belépdel sok dalia:

Fáj nekik a hőst véribe’ látni,
S nem harc mezején elomlania. 
Erre se vérzik Bárczi fia.

„Jöjjön az udvar! apraja, nagyja . . .
Jöjjön elő Bárc, a falu, mind!“ 

Megkönyezetlén senki se hagyja, 
Kedves urára szánva tekint.
Nem fakad a seb könnyre megint.

„Jöjjön az anyja! hajadon húga!“ 
Künn a leány, már messze, sikolt; 

Anyja reárogy, öleli búgva:
Mindre nem érez semmit a holt: 
Marad a tört vér — fekete folt.

„Jöjjön utolszor szép szeretője,
Titkos arája, Kund Abigél!“

Jő; — szeme villan s tapad a tőrre; 
Arca szobor lett, lába gyökér.
— Sebből pirosán buzog a vér.

Könnye se perdül, jajja se hallik, 
Csak odakap, hol fészkel az agy: 

Iszonyú az, mi oda n yila llik !. . .  
Döbbenet által a szív ere fagy: 
„Lyányom, ez ifjú gyilkosa vagy!“

Kétszeri mondást — mint lebüvölten — 
Hallgat el, aztán így rebegi:

„Bárczi Benőt én meg nem öltem, 
Tanúm az Ég, s minden seregi! 
Hanem e tőrt én  adtam neki.

„Bírta szivem ’ már hű szerelemre, — 
Tudhatta, közöttünk nem vala gát: 

Unszola mégis szóval „igenre“,
Mert ha nem: ő kivégzi magát.
Enyelegve adám a tőrt: nosza hát!“

S vadul a sebből a tőrt kiragadja,
Szeme szokatlan lángot lövell,

Kacag és sír, s fenn villogtatja 
S vércse-visongással rohan el.
Vetni kezet rá senki se mer.

Odakinn lefut a nyílt utca során,
Táncolni, dalolni se szégyell;

Dala víg: „Egyszer volt egy leány,
Ki csak úgy játszott a legénnyel.
Mint macska szokott az egérrel!“

1877

Arany János jegyzete: „ A középkori is
tenítélet egy neme, midőn a gyilkosság 
gyanújában levőket a meggyilkolt holttes
te fölé állították, hogy az újra megeredő 
vér bűnös voltokat bizonyítsa. Istenítéle
teknél hazánkban egyházi részről a káp
talanok ügyeltek föl, világi részről a pris- 
taldus nevű tisztviselő járt el. Ezért van 
jelen a költeményben egy kanonok s az 
itt (minden további igény nélkül e név 
helyes voltára) pörosztónak mondott pris- 
tald. Ha a ballada, céljához képest, a te
temre hívás törvényes szokásain netalán 
túlment: költeményben ezt megbocsátha- 
tónak vélte — a szerző.“

KI SEGÍ TŐ
TANANYAG

ITT
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DARVASI LÁSZLÓ

A szivarozó őrnagy
finoman remegő kékje haragoszöldbe á- 
zik. A WC is szűk lyuk, az ülőke alig 
húsz centire emelkedik a hideg földtől, 
húsz centi, elképzelem rajta házigazdán
kat. Erős és könnyű fehér sugár, jól van, 
nem vizelek melle.

Autóval érkezünk. Nagyobb erővel csa
pom be az ajtót, mint ahogy kellene, s 
az utca távoli, óvatosan kanyaruló vé
géből visszhangzó csattanás felver né
hány galambot a környező platánok rit- 
kás ágai közül. Sokáig csöngetünk. Hal
lom az ijedt és puha szárnyakat, itt ver
desnek fölöttünk a sűrű és esillagtalan 
éjszakában. Testem egész súlyával nyo
mom a gombot, nincs bennem tapintat, 
tudom, hogy várnak. „B iz to s  v a g y  b e n 
n e ?“ — tesz a szájába egy cigarettát Ti
bor. Alacsony, erős férfi. Nem látja, hogy 
bosszankodom. Ugyan miben lehet az 
ember biztos. „Te, f i g y e l j ,  a b b a h a g y h a to d ,  
j ö n n e k . “

Házigazdánk hatalmas szakállas em
ber, hatalmas, mint a háza. A gyerekek 
már járnak, a nagyszülők alig, felesége 
valószerűtlenül kicsi és vékony asszony, 
tizenöt éves, ezt mondanám, ha nem tud
nám, két kicsi gyermek anyja. Anya? 
Negyven kiló mosolygás. „Jól u ta z ta k ? “ 
Büdösek vagyunk, fáradtak, és nem utaz- 

~ tunk jól. Az úton többször is felforrt a 
hűtővíz. Tibor bólogat: „Jól u t a z t u n k . “

A férfi demizsont emel a konyha meg
reccsenő asztalára. Napok óta mosatlan 
edények, már nem használt, de azért ki 
sem dobott, egyre csak sokasodó kicsi 
tárgyak, sótaríók, fűszeres és gyógysze
res dobozkák között ülünk, végzetes le
het minden mozdulat. „ M o s t  m á r  s za b a d ,  
i t t  m e g  k ü lö n b e n  s e m  l e h e t  b e r ú g n i .“ — 
mosolyog a férfi, és teletölti a pohara
kat. Nem a keze, szőrös szája széle re
meg. Ha jobban ismerne, látná rajtam, 
hogy józanodom. Tibor kevesebbet ivott, 
mert ő vezetett. Eleinte hiába kérlelt, de 
aztán már ő nem adta át a kormányt. 
„ S o k .“ — mondta, és kidobta a kiürült 
vodkásüveget. Már láttuk a hegyeket.

A harmadik kör után megyek ki vizel
ni. A WC egy szűk, de egészen magasra 
polcozott folyosóról nyílik, s a polcok
ra nájlonba csomagolt, láthatóan rendsze
rezett iratok tömkelegét gyűjtötte egy 
konok és tervszerű ellenállás. Feljegyzé
sek, naplók, évtizedek levelezése sorako
zik a házilag felszerelt fadeszkákon. Ezer 
és ezer mondat. De már penész bontott 
szirmokat a zacskók között, indák és ka
csok, pici zöld virágok, ahogy a tinta

Shakespeare kézirat (Thomas M orus könyve)

ca r ->

feb ruár az arbaton. még a „régi“ októberi huzat, elhajo lnak 
a vörös szegfűk, misztika« szélben bólogatnak bölcs és 
oktundi m atrjosa babák, van am elyik len inre form áz, van

am elyik
gorbacsovra. nem . nem görbít akarok, inkább  landbergist. 
v ita  nincs, akkor jelcin t vagy sevarnadzét! jevtusenkót! 
ha van lenin m iért nincs m arx? m iért nincs engels? mao? 
dehát van tito  isi ni.von is! m itterand  is! de gaulle is! 
van  dzerdzsinkszij! fidel! m indenki itt van!
„elv társak  ne lőjetek!“ vagy m ár lőhettek is? 
nincsen k ire? m atrjosa babák sorakoznak utánozni a tavaszt, 
a tavasz m egújulás, és van ak ire  lőni grúziában is 
karabahban  is, a baltikum  felszáll, léggömb a ködben, 
a párt ú jjászervezi sorait, (a bolsevikok m indég is jó 
taktikusok voltak de pocsék stratégák.) tuhacsevszkij 
m iért nincs? K ilenc kicsi buharin t akarok, trock ijt és 
jó/.sil a tillá t '

és józisef is elporzott a  m auzóleum ból.
kizsuppolták ha a köztudatból nem  is. 
a p árt közel van, a tömeg messze, elhajo lnak a tu lipánok 
októberi huzatban didereg a feb ruári arbat. 
a tö rténelem  kapualjában  kukák között hosszúhajú orosz 
bitn ik  énekel g itáron kíséri önm agát és őt egy babaarcú 
lány — a m úzsa — fuvolán furu lyán  blockflőtén oboán pánsípon 
úgy válogatja hangszereit m in t a p á r t az ideológiát, 
angolul énekel term észetesen, orosz country nincs, 
az utópia kivérzett, a h it felizzik. kohóban a salak, 
vércsepp a periszkópban, viszockij sírján  ezrével 
dideregnek ugyanazok a „vörös“ szegfűk, a gulág szigetesoport 
most múzeum, m atrjosa babák  szégyenkeznek, ki erre  formáz 
ki arra. ham arosan indulnak  tűn te tn i a vörös térr*. 
a szám űzött próféta megítéli a korm ány politikáját, a fiú 
az önm agát m egsem m isítő szerelem ről énekel, a lány most 
csőrfuvolán kíséri, a fogak között nehéz hom ok csikorog, 
ú jabb  á lru h ák at ölt az eszme, volt egyszer egy cowboy 
boldog lehetett volna kedvesével ha le nem  lövik egy 
kocsmai csetepatéban, de lelőtték, szólnak a harangok érte. 
pulzál az arbat. feb ruári erő tlen  fényben, és zuhan 
zuhan zuhan m egállítha ta tlanu l a forradalom  árfolyam a.

Mire visszabotorkálok, előtte áll a na
gyobbik fia. Négyéves? Öt? „ E l t é v e d 
t e m . “ — mondja. Lakonikus, túlérett, s 
mintha még sohasem nevetett volna. 
„ H a z a v i s z e l? “ A  férfi nem válaszol, de 
a kicsi test alá nyúl és hatalmas ölébe 
veszi. Ott alszik el a gyerek, szőke fe
jecskéje a fekete vastag pulóver bolyhái 
közé fúr, és összenyálazza. Megindul le
felé az ezüstös csiganyom. Apja egész es
te így tartja. Cigarettázunk, iszunk, be
szélgetünk, hagyjuk, használjon bennün
ket az idő. Fél háromra ürül ki a demi- 
zson. Ekkor kérdem meg a férfit, ismer
te-e a bányamérnököt. Nem messze a 
színháztól, egy tekintélyes polgári ház 
első emeletén laktak. Volt arrafelé egy 
tér is. Egy hatalmas tér, platánokkal, be
teg fenyőkkel, padok vázaival és zsebe- 
sekkel, stricikkel, ahol a kurvák mo
noklival, a rendőrök meg hármasával 
járkáltak. Szél rakosgatta az egykedvű 
és bármire kész emberpárok között a 
mocskot. A teret egy költőről nevezték 
el. „ M a g y a r ? “ Bólintok. Konyakot ittunk 
ott egyszer egy sarki kocsmában, decis 
poharakból. A második körnél lépett 
hozzánk egy férfi, a koszos és jégvirá
gos ablakon keresztül figyeltük, hogyan 
vág át a téren, hogyan lép az ivó büdös, 
de meleg helyiségébe, s fordul nyomban 
felénk. Egy pizsamás öregember a ja
nuári húszfokos fagyban. „ V a n  k o c s i ju k ?  
V a la k i  l e v á g ta  a f e l e s é g e m  f e j é t  e g y  b a l
tá v a l .“ Torkomon akadt a konyak híg 
kortya, de Tibor, aki akkor is velem volt, 
elmosolyodott: „ A  k l in ik á r ó l  jö n ,  u g y e ? “

Hát errefelé lakott a bányamérnök. 
Az alattuk lévő lakást aztán a szivarozó 
őrnagy vette meg, úgy beszéltek, kész
pénzzel fizetett, ami vagy hirtelen jött 
örökségből származhatott, vagy pedig tit
kos célzatú központi kiutalásból. Felszi
várgott a szivarfüst a repedéseken meg 
a melegvizes csövek mentén a bányamér
nök lakásába. Szivarszagú lett a tyúk
húsleves, a pörkölt, az almáspite, Arisz
totelész, Jókai Mór, Az olajfúrok kézi
könyve, szivarszagú lett a délelőtt, a 
frissenvasalt ing, az él et . . .  Az egész 
életünk szivarszagú lett, mesélte akko
riban a bányamérnök. Attól fogva pél
dául egy órával korábban, fél tizenket
tőkor terített a vasárnapi ebédhez Dóra, 
hogy elkerüljük a legtöményebb déli 
füstöt. Amikor az őrnagy meghalt, meg
próbáltunk visszatérni a hagyományos 
időponthoz, fél egyhez . . . Nem ment. 
Véglegesen fél tizenkettő lett vasárnap 
az ebédidő.A desszertnél rendre találkoz
tunk a harangszóval.

A gyerek felébred, néz rám éber és 
kíváncsi szemekkel. „ E g y s z e r  a p a  is  s z i 
v a r o z o t t  . .  . a z t  m o n d ta ,  k ü l f ö ld r ő l  k a p 
ta . D e  u tá n a  h á n y t .  H á n y t  e g é s z  é j s z a k a .“

Nem akarok lefeküdni, megvárom a 
hajnalt. A férfi elviszi a gyereket, a ki
csi asszony és Tibor már korábban le
feküdtek. Elfogy a cigarettám. Most örü
lök a doboznak, mindegyik egy-egy lehe
tőség. Találok is egy megbontott, de te
li csomaggal, itteni, számomra ismeret
len márka. Ellophatnék egy zacskónyi 
történetet a WC elől. Vajon észrevennék? 
Nemde az öregember, aki érkeztünkkor 
egy pillanatra kikukucskált a belső szo
bából, azzal kezdi a napokat, hogy át
számolja az évjáratokat: 1902, 1903, 1904 
. . .  1989. Köhögőrohamot kapok a ciga
rettától. Hirtelen a férfi ledobott puló
verét kapom az arcom elé, abba fuldok

KOVÄCS ANDRÁS FERENC

F É L S O R O K

k in e k  a fo ly to n o s  

ö n fe lá ld o z á s a  

e z  a v é g h e te t l e n  

v a c s o r a

e z  a m in d e n h a tó  

k ó m a

á m  a r a n y a b b  ö n tu d a t  

m i n e k  is  k e l l  

k in e k  i s  k e l l  

e z  a z  é r z é s te le n í t é s  
a t e j ú t

e g y  in je k c ió s tű b e n

e z  a m in d e n s é g

c s a lh a ta t la n

e z  a  k é t é l ű  n y e l v

e z  a n é m a  d a m a s z k u s z i  p e n g e

e z  a b ű n ö s

i z z ó  n y e l v e  a la t t

s z é to l v a d ó

k é k  o s t y a

a  f ö ld

lók, hogy ne csapjak zajt. Nedves lesz 
a homlokom, nici hidegség, nem törlőm 
le.

Kész, vége. Már ide is történetekért 
jöttem. Egyszer majd, ha már annyi bűnt 
követtem el, tényleg keresni keíl vala
kit, aki megbocsáthat nekem. De most 
még jólesik ez a nevetséges öntudattal 
választott terméketlen magány, amiben 
legalább annyi az önsajnálat, mint az 
ötletszerűség. Jóváhagytam Istent, mű
ködjön nélkülem. Tibor azt mondja, egy
szerűen lustaságból. Két szuverén lény, 
volt egy ilyen illúzióm. Nem, egyelőre 
nincs több cselekvés. Már nem akarom 
megérteni a világot, csak annyit kérek, 
hagyjanak békén. Ha már jóvátehetetlen 
minden, ami velem kapcsolatos, legalább 
a komoly kilengéseket kerüljem el. Ezért 
nem avatkozom közbe, holott jól tudom, 
hiába a tartózkodó gőg, a testem enge
delmes. Oda megy, ahová nem akarok 
menni, megteszi azt, amit nem akarok 
megtenni. Ezért nem ismerem el se kegy
nek, se eredménynek, hogy épp itt le
hetek, hogy sétálhatok egy tavasztól be
csapott utcán, séta a fényes és mocskos 
avarban, miközben belebámulhatok azok
ba a gödrökbe, amiket emberi arcoknak 
szokás nevezni. Nem mozdulok, terem
tés előtti állapot, amibe máris belefárad
tam.

Várom a hajnalt. Tél van most is, ja
nuár. Fázom. A fűtést kikapcsolták. Dol
goznak a központban, ahol a tél, a ta
vasz, a nyár meg az ősz készül. Veszet
tül dolgoznak, nyomogatják a gombokat. 
Igen, oda mehetnék a penészes zacskók
ba zárt mondatokhoz, s egy naplóból, 
mondjuk, a 72-es évből a noteszembe má
solhatnám, hogy: „ K e d v e s  Z s  . . . N e  h a 
r a g u d j ,  a m i é r t  v é g ü l  is  e l k é s t e m  a  t a 
lá lk o zó ró l .  M - e l  ta lá lk o z ta m ,  a k ó r h á z b ó l  
j ö t t .  A  h á z u k b a  k ö l tö z ö t t  e g y  ő rn a g y ,  
s z i v a r o z ik ,  k u b a i  s z i v a r t  s z í v ,  á l l í tó la g  
F id e l  e g y i k  b a r á t ja  k ü ld i  n e k i ,  e g y e n e 
se n  H a v a n n á b ó l  . . . D óra  a s s z o n y  t e g n a p  
o ly a n  ro s s z u l  l e t t ,  h o g y  v é r t  h á n y t  a z  
id e g e s s é g tő l .  M. s e m  ér ti ,  m i t  a k a r n a k  
é p p  tő le ,  a k i  ha c sa k  t e h e t i ,  l e n t  v a n  a 
f ö ld  a la t t  é s  e g y ü t t  d o lg o z ik  a  m u n k á 
so k k a l  . . . A z t  m o n d ta ,  h o ln a p  — a z a z  
m a  — l e m e g y  é s  b e s z é l  a z  ő r n a g g y a l . . . “

Óvatosan visszacsúsztatom a megsár
gult füzetet a többi közé. Áll előttem a 
kisfiú, néz rám, ahogy az apja öléből. 
„ E l t é v e d t e m . “ Felemelem s visszame
gyünk a konyhába. „Én is“ — mondom 
útközben, aztán egy pillanatra, ahogy 
újra egymás szemébe nézünk, mintha 
újra az a csönd ölelne bennünket, ahon
nan újra lehet tanulni valami olcsó kis 
bizakodást. Bizalom? . .. Pedig csak reg
gel lett hirtelen. Fény! Fény! Hunyor
gók, ül ölemben a gyerek, és merőn bá
mul ki az ablakon.

„ L á t ta d ? “ — kérdem.
Bólint.
„ M i l y e n  v o l t ? “
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Ä halál belovagol Perzsiába
— Hajnóczy P é te r em lékére —

S m ind elhagyni m indent m in 
dig, ú jra  s vágytalan, csak úgy, 
seholsem  élvén, hagyni h írt  ás 
birtokot.

„Nemes léleh nem öl ma már einDerí...“
— 75 ÉVE HALT MEG EÖTV ÖS KÁROLY —

Hajdan a hajtás szolgálatszámba ment. 
Akárhány uraság robotszámba se vette be. 
Most napszámfizetésért jön a hajtó, nem  
kénytelen vele. Mégis kétszer annyi jön, 
mint amennyit fölszólítanak. Az egyiknek 
mulatság: a másik látni akarja, az uraság 
miként öli meg a vadat, hogy folyik el 
annak; meleg vére?

Embernek, állatnak haldoklása kínos 
látvány és szomorú. De minden gyilkos
nak élvezete van abban, ha áldozatát el
ejtette s azt haldokolni látja. Vájjon nem  
ebben gyökeredzik-e a vadászat szenve
délye?

Beszél-e valahol Shakespeare a vadá
szat szenvedélyéről? Kiváncsi volnék az 
ő felfogását ismerni.

Nem is király, a ki háborút nem foly
tat. Nem is uraság, a ki nem hatalmas- 
kodhatik. Nem is nemes ember, a ki nem 
vadász.

Miben állott az ősi nemesség?
Agyon ütni az ellenséget.
De hátha nem volt ellenség se közel

ben, se távolban?
Akkor agyonütni a bölényt, a szarvast, 

a duvadat. Vagy ha alkalom jött s föl
lobbant a szilaj harag: agyonütni a job
bágyot s fizetni érte negyven forint vér
díjat, vagy ha másé volt a jobbágy, adni 
urának érte kárpótlásul tizenkét tinóborjut.

Ez volt a középkor.
Intézményei elmúltak már. De az ős 

ember szenvedélyei ma is élnek. Ezek 
közé tartozik a vadászat. Eszterházy her
cegnek van százmilliója, de azért elmegy 
horgászni a patak partjára, leül a mez
telen földre, meghűl bele s harmadnapra 
meghal.

Mindegy. Uraság volt, mert nem foj
totta el az ős ember szenvedélyét.

Volt egy öreg alispánom. Azt mondta, 
csak az az uraság, aki még élvezettel tud 
csibukozni. Az utolsó csibukkal eltűnik az 
utolsó uraság is. Mert a csibuk mellett 
dolgozni semmit se lehet. Ahhoz a töké
letes tétlenség kell. Olyan ember pedig, 
aki éppen semmit se dolgozzék, nagyon 
kevés van már. Akinek pedig dolgozni 
kell: az nem uraság.

Az ölés és gyilkolás is az ős ember 
szenvedélye. És egyúttal uraságának mód
ja és bizonysága. Kezdte Kain s folytatta 
Nimród. Nemes lélek nem öl ma már em
bert, de nemes ember még mindig öl ál
latot. Hatalom nélkül nincs uraság, erő
szak nélkül nincs hatalom s vérontás nél
kül nincs igazi erőszak. A perzsa trón
örököst öt-hat éves korától arra szoktat
ják, hogy néhány eleven galambnak te
kerje ki a nyakát naponként. Kérdezik 
a fő tanítómestertől, mire való ez a ke
gyetlenkedés?

— Hát hogyan lehetne uralkodó, ha 
nem lenne kemény szíve?

Ezért kell vadászni.
Mert nem az igazság és bölcsesség csi

nálja a világtörténetet, hanem az akarat, 
a szenvedély és a vakmerőség.

És nem az okosság, szelidság és szorga
lom szüli a míveltséget, hanem a szükség 
és nélkülözés.

..Kaparj kurta: neked is lesz.“ De a 
Kurta csak akkor kapar, ha éhes és ür
gét és egeret akar fogni vagy rókát, bor
zot sejt a lyukban s azt meg akarja ölpi. 
Ha egyikre sincs oka: akkor a Kurta le
fekszik s naphosszat szundikál. S a szun
dikáló Kurta sohase fedezné föl a gőz
mozdonyt és a villamos világítást.
(Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül.

1901.)

(Rilke)
A m ikor a halál belovagol az ism eret

len, egykor bizonyára perzsák lakta, 
m ozdulatlan városba, ahol m ár já r t  száz
harm inc évvel ezelőtt és azóta sem v á l
tozott semm i, ugrásra  kész á lla tkén t vá
rakoznak a házak és a tornyok és a te 
reken  a sem m i köröz a napfényben, a 
porszem csék tánca is lenyűgözhetné, de 
ő napszem üveget biggyeszt a szemére, 
m ert a m ustársárgán  villodzó épületek 
— m egannyi geom etriai form át öltő t i t 
kos kérdőjel — elvakítják, és ahogy lo
va a kénsárga virágokat formázó porgo- 
m olyák és a citrom sárga kövek között 
botladozik, pa tá ja  m indegyre újabb kér
dőjeleket ír  le a porba és a lassú huzat
ban m indenképpen szertefoszló, m ajd ú j
jáalakuló porszem ek sem hibbannak el, 
hanem  egyre sűrűsödnek, zavarják tá jé 
kozódásában, noha ő m aga sem tudja, 
m erre visz az ú tja . Ráadásul a rózsaszí
nű  szem üvegen á t zöldnek, lilának, h u 
pikéknek tű n ik  m indaz, ami addig a sá r
ga különféle árnyalata iban  pompázott. 
Ez lenyűgözi. Megáll, a nyeregből k iha
jolva nézelődik, a balusztrádák, erké
lyek, oszlopok, tornyok, mellvédek, szob
rok, kiszáradó szökőkútak lassan cikáz
nak sajgó szeme előtt s m ár épp u no t
tan  fordu lna el, am ikor felfedezi a fér
fit. H atalm as pocakján szétnyílik az ing 
és a rózsaszínű szem üvegen át baljósán 
sötétnek tű n ik  az arca. Olyan, m int a 
tenger. A nnyi karja  van, m in t egy po
lipnak, de így sem tud ja  tartan i elsza
baduló vízióit, vörös arcán viszont verí- 
tékcsöppek csillognak, m int sötét boros
tyánok, időnként m egbotlik a halál lo
vát is megzavaró, a szem üvegen á t most 
négerbarnának  látszó kövekben, a kér
dőjelek hurokkén t fonódnak lábára, aka
dályozzák mozgásában, sziszegve kap bo
kájához, rózsaszín teniszcipős bal lába 
m egvillan a fényben, és a halál csak ak
kor jön rá, hogy a cipő színe tu la jdon
képpen piszkosfehér, am ikor feladja és 
leveszi napszem üvegét. A férfi épp egy 
zsebbe való kisüsti üveget (szénhordó 
haverei csököttnek becézik) varázsol elő 
a válltáskájából, és iszik egy hosszú kor
tyot, arca k ip iru l kissé s a rózsaszínű 
szem üvegen á t — am it a halál ú jra  visz- 
szabiggyeszt a szem ére, zavarja az éles 
porszem ek nem  szűnő ostrom a — vörös
nek látszik az arca, m egbízhatóan vörös

nek, de m ielőtt ú jra  m egindulna, h ir
telen tűn ik  el. Hol volt, hol nem  volt.

A halál kétségbeesetten nézelődik, a- 
m ikor egyszerre a város fölött a zöldes
kékes porfelhőben veszi észre, a férfi 
erőtlen csapásokkal repü l a levegőben, 
mögötte kikapcsolódó nadrágtartó ja  ú- 
szik, m in t egy szárny, m in t mozdony u - 
tán  a füstje.

Ügy tűnik, repülését m egunva mégis
csak leereszkedik egy m ellvéd nélküli 
kerek torony tetejére, a halálnak m in
denesetre ez a hely is megfelelne, k itű - 
nőbbet találkozásuk helyszíneként mo
m entán el sem tudna képzelni, de am ire 
lekapva szemüvegét, hogy jobban lás
son, megfigyelhesse a részleteket, ú jra  
felnéz, a férfi épp olyan váratlanul, m int 
az előbb, ism ét eltűnik, csak helye fosz- 
foreszkál egy ideig a levegőben. De a 
halált m ár nem  tud ja  becsapni: közö
nyösen forgolódik és azonnal fel is fe
dezi, igen, o tt botladozik a szemközti tér 
közepén a porban, a kénsárga, alattom o
san bujkáló kövek között és k arjá t ny ú jt
va a ki tud ja  honnan előkerülő Embólia 
kisasszonynak — fehér ruhája  libeg a 
gyorsuló huzatban —, bevárják  az ódi
vatú  fekete frakkjában  holmi tem etés
rendezőre hasonlító G uttm ann urat, hogy 
együtt m enjenek valam erre.

A halál elképed, nem  tud ja  m ire vél
ni a dolgot, ezúttal nem  szívesen venné 
igénybe m áskor hűséges, megbízható, a- 
lapos kisegítőit. M egsarkantyúzza pari
páját, az á lla t a portól megbokrosodva, 
nyerítve vágtat a férfi felé, aki Embó
lia kisasszony és G uttm ann úr m egértő 
tekintete elő tt zsebéből e lőrántott ceru
zájával éppen egy hatalm as, bizonyára 
képzelgéseiből előmászó szörnnyel vias
kodik. Kilenc feje van és harm inchat, 
karm okban végződő mancsa, tizennyolc 
szemet, m in t egy-egy epét okádó reflek
tor. A halál m egtorpan, a képzelet ször
nyein neki sincsen hatalm a. Érdeklődve 
figyeli a férfit, aha, ism eri fel boldo
gan, le akarja  írni az ellenfelét, hogy 
m egismerhesse és birtokolhassa! Ahogy 
egymás körül forgolódnak, hatalm as por
felhő kél és egyszerre ott gomolyog m in
den kép és vízió, a férfi képzeletének 
alakjai és rekvizítum ai — a csapda! — , 
s a halál lassan rádöbben, rá  egyelőre 
itt  semmi szükség. M egsarkantyúzva 
prüszkölő lovát, m egfordul és vágtat ki
felé a m ozdulatlan városból, még emlé
kezik, hogy százharm inc évvel ezelőtt 
zöld levelű fák  bólogattak o tt — vajon 
m ilyen lesz a színük rózsaszínű szem ü

vegen át? — , és, idézi fel kissé kábul- 
tan  a m elegtől és az érzelm ek m egm a
gyarázhatatlanul rátörő  roham ától, va
lami édesvízű forrás is bugyog ott a fák 
között. M indenesetre m egitathatja  lovát 
s eldöntheti hova, m erre?

A városkapuból néz vissza, a férfi kö
rü l közben elrendeződnek az önállósuló 
képek: egy m ajom kenyérfa alsó ágáról 
bokájától felkötözött fiatal bangkoki fér
fit lóbál a m eg-m egvaduló huzat, lecsün
gő kezei u tán  a porból fel-felugró éhes 
patkányok kapdosnak. M ellette egy tu 
tajszerű franciaágyon széthasíto tt kopo- 
nyájú  japán  férfi fekszik, ra jta  lovagló
ülésben m ezítelen néger nő. Hatalm as 
mellei szinte e ltakarják  a japán fejét, 
ahogy előrehajolva igyekszik m egnyalni 
a férfi szörnyű sebéből még m indég szi
várgó vért. M ögöttük egy fekete csizmás 
magas lány kutyakorbáccsal h a jt néhány 
gyereket és öregem bert, örökké körbe- 
körbe, míg hátrább  ősz férfi frakkban 
egy bárpu ltnak  tám aszkodva beszélget 
egy estély iruhás nővel, aki hosszú szip
kából cigarettázik s néha belekortyol az 
előtte álló pezsgőspohárba. A tálcát egy 
m eztelen lány  tartja , há ta  mögött kövér 
férfi áll, dárdaszerű nem iszerve előre
mered. M ögöttük borostás, idősebb fér
fi fekszik egy kórházi ágyon, és karjából 
az infúziós csöveken át öm lik a vér, b í

borszínűre festve a citromsárga port és 
a m ustársárga gyilkos köveket.

A halált m ár nem döbbenti meg sem
mi.

Igen, a hosszú szipkából cigarettázó 
estélyiruhás hölgy az idő, és hiába tűn 
nek fel félkör alakban a terepszínű e -  
gyenruhás katonák, lövésre kész izraeli 
gyártm ányú géppisztolyaikkal, a halál 
tudja, bőségesen van még ideje, elm ehet 
m egkeresni a forrást, m egitathatja lo
vát is, k ifú jhatja  magát, m ielőtt vissza
m enne ezért a ceruzájával elszántan ha
dakozó férfiért, aki m ellett most félmez
telen lány tűn ik  fel, hatalm as nagybőgő
vel. A lány  m ögött egy öregember szá
zas szeget ver kalapáccsal, akkurátus 
m ozdulatokkal egy társa fejébe, egy fü r
dőmedence is feltűnik  még, a gőzben 
gomolygó, összefonódó alakok, aztán m in
dent betölt a felpörgetett m otorkerékpár 
hangja. A m otoron szőke lány ül, fe
hér pólóingben, és egyenesen a férfi fe
lé ta rtva  k iált is valam it, haja lobog, m int 
egy harci zászló, m ajd m inden eltűnik a 
m otorkerékpár által felvert fűzöldszínü 
porban, am i — ellenőrzi még a halál le 
véve szem üvegét s megdörzsölve sajgó 
szemét az örök jelenben, amelyből m ár 
soha nem lehet se múlt, se jövő! — te r
mészetesen m ustár- vagy kén-, esetleg 
éppen citromsárga. Minden megvan.

SZABÓ GYULA

K é t  s z á z a d  e g y ■ b u b o r é k ?  5.
Az „atlanticus tenger“ nyugatra feküdt Magyarországtól s 

akkor is arrafelé esett a kívánatos, az eszményi világ. „Az 
európai nemzetek közül az olaszok, francziák, spanyolok, an
golok a XVI. és XVII. században érik el nemzeti egyéniségök 
teljes kifejlődését. Ezzel együtt jár irodalmuk bámulatos vi
rágzása, a nemzet géniusának érett, öntudatos formákban való 
m egjelenése. . .  Az európai müveit nemzetek szellemi munká
jának termékeiből alakul a vnagirodaiom s mindenki saját 
nyelvén és nemzeti géniusának m egfelelő formákban vesz részt 
az emberiség szellem i munkájában — vette számba Grünwald 
kalauzunk az ideál nyugati horizontját, hogy annak világánál 
még kiütközőbb legyen a magyarországi fejlődés kirívó rendel
lenessége: — Csak a magyar történelemben találjuk fel azt 
a hihetetlen tényt, hogy egy nemzet az újkorban évszázadokig 
mellőzi saját nyelvét a k özéletb en ... A nemzeti érzület gyen
geségére s a nemzeti jellem  fejletlenségére mutat a magyar 
társadalom ellatinosodása s később elném etesedése. . .  Ép a 
XVIII. században idegenedik el az idegen udvar következté
ben az arisztokráczia felső rétege, míg a köznemesség tömegei, 
elfelejtve a nemzeti nyelvet, az alattuk levő tót, ruthén, oláh 
parasztság nyelvét veszik fel, a magyar parasztság egy része 
pedig az ország felső vidékein a tót elembe, Erdélyben az 
oláhba o lv a d . . A nyelv a nemzet géniusának alkotása; az 
irodalom a nemzet szellem i munkájának eredménye. Mind a 
kettő annál fejlettebb, mennél fejlettebb a nemzet egyénisé
g e . . . A XVIII. század Magyarországa nem örökölt egy kifej
lett nem zeti irodalmat az elmúlt századok nem zedékeitől. . .  
De a nyelv, melyen Zrínyi. Balassa, Pázmány Péter és később 
Mikes Kelemen írt, bizonyítja, hogy van benne er ő . . .  és ké
pesség kifejezni a kor gondolatait és érzelmeit s nem áll hát
rább az egykorú németnél, s csak a nemzeti élet rendes fejlő
dése kellett hozzá, hogy erre . , .  képes legyen. De a magyar
nak ép e rendes folyású nemzeti élet nem jutott osztályrészül.“ 

Mindez annál hihetetlenebb és visszásabb, mivel a rendes 
folyás már hosszú évszázadokkal azelőtt megkezdődött, akkor, 
amikor a „honfoglalás“ folyamata a „honalapítás“ szintjére 
emelkedett, ami a nemzeti király korszakos ténykedéseként ak
kor is legmélyebben „nemzeti“ — és egyben „európai“ — 
mü volt, ha a „teljesen átalakító forradalom“ lényegében csu
pa „idegen tényező“ közreműködésével és nagy mértékű erő
szakossággal ment végbe: „A mit mi ősi alkotmánynak, a ma
gyar nemesség sarkalatos jogainak nevezünk, egykor egész 
Európa általánosan uralkodó jogrendje v o lt . . .  Az igazság az, 
hogy állami életünk Szent István óta európai alapokon fejlő
dött, idegen fejedelmek és elemek hatása mély nyomokat hagy

maga után s életünk és történelmünk Európa életének és tör
ténelmének csak egy része, s nekünk érdekünk, hogy ezt mi 
is tudjuk, mások is tudják, önérzetünket csak fokozhatja az 
a tudat, hogy az európai kultúrái közösségnek, mely az em 
beriség fejlődésének legmagasabb fokára jutott, egyik tagja 
vagyunk, s kívánatos, hogy ez a közösség is annak tartson 
bennünket.“

Ha kalauzunk ezt mondja, mi már emitt elkezdhetnök a 
kérdezést, hogy valóban ennyire csak buborék egy-két évszá
zad az életünkben, amennyire a mai szavunk-gondunk szólal 
a kaiauzolóéban? De ha már ennyire kezd „egyezni“ a szó, épp 
aanak révén engedhetjük, hogy beszéljen ő tovább: „E közös
ségbe Szent István idejében lépett a magyar nemzet. Ez a leg
nagyobb esemény a nemzet életében. Teljesen átalakító for
radalom, egy időben, a vallásban, a társadalomban s az állam 
ban .. . E korszakos történelmi esemény részleteit nem ismer
jük, de az kétségtelen, hogy az idegen eszmék, intézmények 
meghonosítása idegen elemek támogatásával történt. Annyira 
idegen mindez a magyarra nézve, hogy az új fogalmakra és 
viszonyokra neveket sem talál nyelvében . . .  Az ellenállást fegy
verrel kellett megtörni. Sok magyar vér folyt e küzdelemben. 
De a nemzetek csak ezen az áron jutnak a fejlődés magasabb 
fokára. Midőn Szent István akár térítéssel, akár erőszakkal a 
pogányság elhagyására s a kereszténység fölvételére bírta a 
magyarokat, nemzetét egy magasabb vallási és erkölcsi világ
nézet körébe em elte . . .  e nagy fejedelem  az országot állammá 
szervezte s a nemzetet belekényszerítette az emberi közösség 
magasabb formájába, az állam ba. . .  Szent István az idegen 
eredetű állami intézmény által tette a magyart törzsek szövet
ségéből nem zetté. . .  A törzsek helyére a rendi társadalom  
lép . . .  A magyar állam az európai államoknak egyrangú tár
sává le s z . . .  Az idegen kultúrával való érintkezés, a gyors fej
lődés, új életviszonyok új fogalmakat vittek be a nemzet szel
lemi életébe, melyeknek megjelölésére a latin, szláv és német 
nyelvből vették a szavakat. Ezen kívül egy holt nyelv, a latin, 
foglal tért s jut uralkodó állásra, az államban és egyházban. 
Teljesen új világ ez, melyet az akkor élők nagy része sem  
értett. . .  Pedig Árpád honfoglalása után most folyt komolyan 
a honalapítás nagy m u n k ája ... csak az ősöktől örökölt álla
pot fölforgatásával s az idegen eszmék és intézmények m eg
honosításával kezdődik a magyarságnak állami és nemzeti 
é le te . . .  az egyes osztályok országos rendekké válnak épen 
úgy. mint már előbb Nyugateurópában. . .  természetes, hogy a 
magyar alkotmánynak is ugyanazokon az elveken kellett ala
pulnia, mint a nyugateurópai nemzetek alkotmányainak.*

Kialakult a központi-királyi hatalom erejével a nemesség, 
a rendiség, megszületett a rendi alkotmány. „Beáll azonban 
oly időpont, a mikor a nemesség nem teljesíti többé azokat 
a közszolgálatokat, melyek jutalmául kiváltságait nyerte s 
akkor nyilvánvaló lett, hogy e kiváltságok jogosultsága is 
megszűnt.“ A következő nagy forradalom —■ most már a ren
diség ellen irányuló — alulról és felülről „rendítette meg“ 
Európát: felülről a felvilágosult királyság abszolutizmusa, alul
ról a virágzó városok polgársága. Az „általános elnyomásban 
és jogtalanságban a városok a jog és szabadság szigetei“, s a 
„nemzet géniusza, világnézete egész egyénisége“ főként a vá
rosi polgárság „nagy munkájában nyilvánul“: „A városok v i
rágzásuk korában jelentékeny politikai tényezőkké válnak s 
önálló, hatalmas államok állását vívják ki magoknak. A vá
rosok keletkezését a fejedelm ek öntudatosan mozdítják e l ő . . .
A fejedelmek és városok érdeke e g y . . .  Az erős falakkal kö
rülkerített város katonailag szervezett s harezban gyakorolt 
polgársága fontos katonai tényező volt az arisztokracziával 
szemben épen úgy, mint külső ellenség támadása esetén i s . . .  
a polgárság nagy politikai s kultúrái tényező . . .  s hogy öntu
datra ébredve mire volt képes egy nemzet újjá születésében, 
mutatja a franczia forradalom, melytől egész Európa átala
kulása kezdődik. Oly hatalom volt, hogy képes volt megdön- 
teni a királyságot, az egyházat, a nemességet, oly elvek ne
vében, melyek egyenes ellentétben állottak a középkorból örö
költ társadalmi s állami jogrenddel. Ez elvekért nagy há
borúkat folytatott, leverte az egész feudális Európát, megva
lósította elveit az új állam szervezetében“ . . .

•  ** > 
A királyi udvar, a főnemesi uradalom, a köznemes faluja- 

megyéje után végre itt van „a nemzeti élet fejlesztésére szük
séges tényező“ reményteljes megtestesítőjeként a polgárság az 
ország városaiban: ,,a negyedik országos rend“ a főpapság, fő
nemesség és köznemesség után. Kalauzunk-,.forspontosunk“ egy 
lábjegyzetnyi vallomás erejéig tesz is egy bizalmasan biztató 
közlést: „Családi irataim között van egy szerződés, melyet 
Grünwald Máté Bártfán, az ország e határszéli városában, mely 
német telep volt, 1697-ben köt egy ottani lakossal. E szerző
dés zamatos magyar nyelven van írva, ami azt bizonyítja, hogy 
abban a korban a magyarság elhatott az ország szé’éig idegen 
elemek közé az emberek magánügyeibe is.“

Amikor azonban tekintetünket a szűk családi körből és i 
tág európai világból az országállapotra tereli, egysze-ibon meg
változik a helyzet: „Ha már most hazánkra tekintünk, hi b« 
keressük ezt a hatalmas tényezőt, ezt a nemzet magasabb gaz
dasági és szellemi munkájára nélkülözhetetlen o m n r "  i 
nemzet szervezetében. Vannak ugyan az orszá» területén vá-

Folytatása a 16. oldalon
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A N T R A C I T
ARTISZTIKUS TRAKTA. A SZTALAGMI- 
TEKRÖL, A SZTALAGTITEKRŐL TITÁ
NOKRÓL, MITOLOGÉMAKRÖL ÉS EGYÉB 
TÜNDÉRI KÖVEKRŐL. VALAMINT ARRÓL 
A VALAKIRŐL, KIT ÜGY TISZTELÜNK 
KURTÁN:ERDÉLY

Metodikai kitérő. Felejtsünk el mindent, a- 
mit tanultunk (vő. fr. tanner, cserzeni, lásd 
csere). Valósítsuk meg azt a tabula rasát, me
lyet nem irkáit tele sem a történelem, sem 
Lascaux-i proto-scolák, sem egyéb hamis ská
lák, de melyet még az ebből adódó és az itt 
élő előítéletek sem m ételyeztek (vö. fr. m étái, 
fém) meg, s mely minden igaz tudáshoz, min
den bölcsőből származó bölcsességhez oly el
engedhetetlenül szükséges. Mert egy igazi fá- 
tumos témába, egy amolyan matematikai ke- 
ményfóba vágjuk ma bele a fejszét. Olyan 
tárgykörbe, melyet agyonbeszélt két évezred 
irodalma és kultúrtörténete, s mely, ugyan
úgy, mint ama négy, megújított kanonikus 
szövetség, azóta is vita (vö. lat. vita, élet) tár
gya, s mely ilyen vagy olyan formában né
m ely egyetem tantárgya, vagyis olyan szak- 
diszciplínája (vö. fr. disque, lemez disci 4- 
+  plina, teli lemez), mely az előregyártott- 
ság katedrális (vö. rom. cátusa, bilincs, lásd 
billog) tételeit (vö. fr. tété, fej) sulykolja be
le gyakorító, azaz diafcrónikus rendszeresség
gel a mindig mindent elfogadó, vagyis naiv 
(vö. rom. vina, bűn, hiba, lásd baki) nebulók 
(vö. rom. nebun, bolond) urszuszian üres üs
tökéibe (vö. fr. cométe, üstökös). Ami persze 
kész komédia. Komédia, ami egyben ko-mé- 
dia, avagy a középszerűséggel való együttjá- 
rás, és kome-Dia is, vagyis a mozdulatlan ál
landóság megjövetele. Amelyek mindketten 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy az elme ne
hogy kitörjön ama korlátok és korrelátumok 
mögül, am elyek készként (vö. fr. casser, tör
ni) adottak számára, mint valami kényszer
zubbony, amibe csak bele kell bújni. Vagy 
bökni. Vagy bőgni. Mint a búgócsiga. Amint 
ber/ubózik.

Ha ezen kezdeti óvásokat megtettük — s ha 
az olvasó is hajlandó önmaga szerepéről va
lamilyen új alakot alkotni — úgy a megköze
lítendő fenevad, a követendő Csodaszarvas, az 
isteni T héma szívéhez már közelebb férkőz
tünk ab ovo. Mert bűvkör veszi körül e ré
gi és regális tárgyat (vö. fr. tárd, késő, lásd 
kész, valam int tart), tövis (vö. fr. tous, m in
den), fullasztó fullánk (vö. fr. foule, tömeg, 
lásd még fr. föl, fou, bolond), egynémely her- 
mészi fullajtár és egy, önmagát ostobán és 
álnokul osztó álomkor. Melynek mágikus má- 
konyáről gróf Széchenyinek is volt némely 
szektásan sanda, szende és szent megsejtése 
ama poláris búréban, mely költött kultúránk, 
ha mór fönnebb is szóltunk arról a bizonyos 
oltáros asztalról (tabula), m ely  sugarakban 
(rasa, vö. rom. raza, sugár) fürdik, s mely, 
mindent össze vetve. Ra — a Nap — szent 
bulláin (Sata Bula Ra). Mely minket is meg
világosít. És bolydít. Vagy bolondit. Vagy té- 
bolyit. Csak éppen vissza ne tereljen (vö. fr. 
térre, föld) a bolyba. Abba és arra a bolygó
ra. Arra az egyszer volt, hol nem volt boly
góra, arra a hol landra (vö. ang. land, föld), 
hol nem landra. mely, mint a Bolygó Hollan

di, körbeutazza ezt a bolond (fr. föl, bolond, 
bugyuta) tokos tekét, ezt a tökösen hermeti- 
kus Földgolyóbist, ezt a kettős (vö. bis) go
lyóban levő golyót, a Golyó, azon régi és ó 
Oiigo refrénjét (Re +  fr. freine, fékez) — az 
Origót (vö. fr. or, arany) — az istenek gót 
aranyát, melyet már a Goriot Apóban is m eg
mintázott ama nemkevésbé boldog-bolonddá 
avatott Balzac (vö. fr. balle, labda), aki, ha 
nem is volt megszállott, hisz Balzacba aligha 
bújhatott Belzebuth. ám mégis érthetett va
lamit eme tündéri művészetekhez, melyekről 
az alábbiakban bővebben is esik majd szó. De 
Góliáról immár alaposan beszéltünk (Nyelve- 
ző nyílvessző, Helikon, 1991/15), s némiképpen 
Galliáról is imitt-amott (Üj lagúna. Kelet és 
Nyugat irodalomkritika és filozófia metszés
pontján, H elikon, 1991/12—17), úgyhogy ezen
nel másra sem ülhetünk föl mint a Bolondok 
Hajójára, a Bolygó Hollandiéra, vagyis a Hold
ra, ahol Cyrano de Bergerac után, a mi Ver
ne G yulánk  — nos rector, magna cum laude 
pro causa Transylvaniae — is oly gyakorta 
megfordult, legalábbis diák  kora óta, még m ie
lőtt poéta doctus, azaz kódolt íeozófus vagy 
fűzfapoéta  lehetett volna. Arra a Repülő Ha
jóra, melyen a nos Rector igazi Re-actor, úgy
mond a Nap színésze, komédiása, tömeges 
mása (vö. fr. masse, tömeg, lásd fr. tome, kö
tet, valamint (kő) sőt médiuma, ha nem épp 
medikusa, minthogy, ha farmakológus nem is 
— Varázslók! Varázslók! (vö. rom. farmec, 
varázs, báj) —, de orv orvosok és szakácsok, 
a legfontosabb szakik, mindenképpen kellenek  
minden valamirevaló gályára.

Táltosunk hátán, mely az égi thaiassza (gör. 
thaiassza, tenger, óceán, lásd: ok, ös, öccs, ok- 
citán, oxi-gén) atlantiszi atlasszal szerint sze
li az ideális idő taZmi hullámait, lelátunk ar
ra a luminálisan múló, tényszerűen villanó  
világra, mely a miénk, s melynek halai ama 
hálóban (vö. fr. drague, halászháló, lásd rom. 
drac, ördög, valamint drága) haldokolnak, 
melyet Thanatosz (gör. Halál) magiszteri ma
gasmágiával oly szépen (1. szépia) körénk is 
sodort. Hogy legyen mitől leessen a tántik 
tantusza (Kozák Mandula, Hazatérés, Jelenlét, 
1991/4; Hodor Adél, Maszkabál és más kaba
lák,  Helikon, 1991 14: A  szerelem égi művé
szetéről, Helikon, 1991 17)! És hogy az ember 
ne nyúljon ki, mint Tantalosz, bután (rom. 
täntäläu, tökkelütött). Ha már egy ilyen té
mához (vö. rom. teama, félelem) h o zzányú l.  
Hogy ne haljon meg bután.

Pedig tabu  itt minden. Az illendő főváros 
is az (Buda), az illem hely is az, a mindunta
lan eltűnő és meg-megjelenő illúzió — Bud
dha némely sikeres vagy sikertelen illuminá
ciója — is az: tanú. Avagy, tó 'em. Mert m in
dent (lat. totum , minden) tótem. Vagy tabu, 
mondta Freud. Nemhiába volt nagy Tót, ama 
Szent Művészet Cerebrális (vö. rom. car, ég
bolt; lásd még: rom. cerb, szarvas) Ura, min
den tabu tabuláris — tizes — redaktora és 
daktilikus diktátora ugyebár Rének. Tot kan
tójára a Tabula Smaragdinán, a Smaralgdtáb- 
lán kívül még a Tizparancsolatot (vö. fr. 
Table des Lois, Tízparancsolat, törvénykönyv) 
is — törvényesen törölve — fölróhatjuk, ha 
már ahhoz a megkívánt tabula rasához kell 
kilyukadnunk, melyről már valahol a gené- 
zisünk táján oly nagylelkűséggel (fr. généro-

sité, nagylelkűség) szóltunk, s mely a meg
világosodás tiltását törvényszerű égi egy
értelműséggel oly ékesen meg is fogalmazza 
(Tabu la rasa). És Tot nem volt kontár. És 
hantás (fr. racontard, hantás, lásd raconter, 
mesélni, conter, mesélni és com pter, szám olni) 
sem, noha ő sem lehetett ama éteri érintés 
(fr. hantise, érintés) híján, mely mindannyiun
kat elkísér, sőt, mely néha meg is kísért (fr. 
hanter, kísérteni). Míg meg nem hánt. Med
dig? . . .  A hantig.

S minthogy minden tabu, a butaság lesz az, 
ami logikusan (vö. rom. goi, üres) és méltán 
— néha még Máltán is, hisz atlanti lovag is 
lehet máié (vö. fr. mai, rossz) — törvényerő
re emeltetik. Ember vagy némber legyen a 
talpán az, aki a kötelező ostobaság mindun
talan osztó és szorzó osztovátáinak pókháló
fonadékából és fonématextúráiból épkézláb 
és ésszel ki- és vissza tud kecmeregni a lineá
ris — és nem tabuláris — lényegekhez. De 
hosszú a kódorgás a kódexek kódos hodályai- 
ban és a krónikák koronális szarvashibáitól 
(vö. fr. corne, szarv) fenyegettetve, míg a sok
szoros jelentésrétegek hámját lehámozva fe l
ülhet hősünk — a hozzáértő értelem — ama 
hosszú  útra induló Karónkra, melyre Dorka 
tündér és Mirkó királyfi, valamint Tünde- 
rausz és Léda is rárótták, néhány évezred 
tradícióit, átfordításait (vö. fr. traduction, for
dítás) és hermetikusan hármas (vö. fr. tri-, 
hármas) dikcióit követve egynémely nimbu- 
szos feZadatot és akadémiai akadályt. E Rá
ró persze — miként azt minden valam ireva
ló mese és mise szertartásosan körülírja, s 
eképp mondanunk sem kellene — a gondo
latnál is sebesebb. így  dukál ez ennek a pá
ros paripának, aki, mint minden rendes és 
nemi transzcendentális paritásra számot tart
ható Pária, párolgó parazsat ropogtat abrak
nak, ahogy azt a fenti ábra is mutatja a ma
ga multimutáns mutulyságában, vagyis a né
maság (vö. rom. m űt, néma) nominális m o
nológjainak a némelyek számára szent csend
nek is tűnő beszédességében.

Hallgatnak tehát a tabuk halmain a halom
ba dobott és immár hallomásból is ismert há
lójárt halak, úgyanúgy mint a jobbhíján csak 
a hálókamrára járó háló- és nem csörgősip- 
kás halandók. Csupán Kübele Szibilláinak (vö. 
fr. syllabe, szótag) és ném ely kavalkád lo
vagjainak adatik meg a már agyonbiflázott 
parole (fr. parole, beszéd, lásd ang. best, leg
jobb) joga és járma (fr. joug, járom, lásd 
kárma), mely a már idézett paripát lovasával 
eggyé teszi, ama párrá, amelyre az azóta is 
vágyott egy-lélek-két-testben oly szenthárom- 
ságtanszerűen alapszik. Mert a ló-lovas páro
sából létrejövő lény — ama androgín Andro- 
méda — immár egy harmadik lény, akinek 
egységét és igei egyszerűségét az 1—2—3 jó- 
ravaló bonyolultsága (vö. fr. bon, jó) — hogy 
ne mondjuk: misztikája — határozza meg.

Miután ifjú szolgálólegényként megállta he
lyét, kulcsos mesternek is felavathatjuk ezen
nel a minket idáig követő jámbor olvasót. Ne
kem semmit se higgyen, csak önmagának s 
a mesterműveknek. S legyen belőle később 
látómester, hogy olvasva olvaszthassa ki egy 
mesterkézzel szőtt szövegből a szó minden 
szokatlan árnyát és névből fakadó, finom  
(vö. fr. nőm, név), fiúi aranyát.

De pattintsuk most már le erről a frigylá
dáról eme patinás és szakállas, skálás pattan- 
tyúkat és lássuk a medvét, a griffet és egyéb 
apokrif hieroglifeket.

* *
* * * *

Tündérországot nyilván mindannyian ismer
jük. Ősidőktől fogva ösmerjuk, mivel nem is 
a nálunk jóval fatá'isabban fiatal Merkur ve
zetett bennünket e tájra, de a velünk egy tő

ről metszett Merkur Őse, a Szó, melyről so
kat beszéltek — sőt: basáltak az alapos (vö. fr. 
base, alap) basáknak — némely szövetségek 
Lógosznak nevezve azt, akit mi egyszerűen 
Lúgnak, Luknak vagy Locusnak hívtunk. Aki 
persze Gúla is volt, a mi gyulánk, a többször 
is kigyúlt és leégett Gyulafehérváron. Történt 
mindez még mielőtt tájjá tököltük volna össze 
a játékos fajte/ckövületeket a Maros meg más 
marciális martalócok markáns segédletével. 
Mert csupán a mi parancsolatainknak enge
delmeskedett ama két lázas, lézerkarabinos 
kerubina, a marószódás Maros és a meszet 
oltó Olt. Aki viszont távolról sem evett m e
szet. Mindannak ellenére, hogy Dákia a m é
zéről, a mezeiről, a mezőiről meg a meszéről 
volt messzeföldön híres, meg arról, hogy itt 
dekadens diákul beszéltek az akkádok, a pis- 
ki-i (rom. Simeria) sumerok és a sármási meg 
a szarmiszegetuzai dákok, amint agg népek
hez illően és illő módon aggályosán peripate- 
tizáltak az akháj akadémiák és az isteni far- 
kaslukak — a Lükeónok — luxusos környé
kén.

Tündérországot tehát mindenki ismeri. Min
denki, aki itt él vagy élt. S aki ezt nem fog
ta fel, az csak azért történt, mert az illető  
tündér nem jutott el arra a fokra, hogy meg
érdemelje ezt az értesülést.

Persze elöbb-utóbb mindenki rájön, hol is 
az igazi hon. Mit lehet ugyan hőn szeretni» 
még akkor is, ha a homály kónikus kómáiban 
is leledzik ez, avagy egy homorú, tehát m ó 
kás és humoros tükörben. De addig is, az el- 
következendöekben lépjünk be (vö. fr. en- 
trer, bemenni, belépni) ama idáig elbarikádo- 
zott, és némiképpen azon nőies Noé bárkájá
nak is beillő, ám valójában általunk noéti- 
kusan (megismeréselméletszerűen) összebarká
csolt Barlangba (fr. antre, barlang, lásd en- 
trer, bemenni), ahol az isteni barkóba nap 
mint nap folyik, s ahova Ali Baba (vö. rom. 
alb, fehér), másszóval Bál és Béliál, oly szent
ségtörően becsúszott fittyet sem hányva a fe 
k e te +  fehér: igen+ nem  alibiket aligha tűrő, 
kérlelhetetlen tabuira.

Mert eme Ali Baba rokonai (vö. fr. cőne, 
kúp) vagyunk (lásd: vág) szegről-végről, még 
akkor is, ha sokunknak hihetetlennek tűnik 
minden tündér-volt ellenére, hogy Kelet ép
pen az a nyugati Telek, amelyen oly fényesen 
kifenten élünk, az a fönti fonémákból font, 
sövénykerítéses és talpunkkal is érezhető, ta- 
lapzatos, telepatikus Telep (vö. gör. tele, mesz- 
sze, lásd: tél, tele, Thule, a Hiperboreoszok ho
na), amely nem egyéb mint egy kozmikusam 
komikus és kónikus ültetvény (fr. plantation» 
ültetvény, vö. fr. plante, növény és talp, lásd 
még fr. plat, lapos, ami a talp  anagrammája), 
minek fővárosa az az Albu-Iulia (Gyulafehér
vár), ami, mint mondtuk már, egyben gúla is 
—• sőt, síkban nézve: kúp (fr. cőne).

És ezzel, üljetek asztalaitok és oltáraitok 
mellé, komáim. A sztalagmitekről és a stalag- 
titekröl kiokít majd benneteket is, bentről, ez 
a trákiai, kartotékolt és kardinális kard, m ely  
karjaid kártékony meghosszabbítása is lehet.
S ez a bakacsinszinű, mefckai, kába  kő, melyet 
itt Tráciában — és ebben a Barlangban — 
vágtak oly csillogóvá. Hogy kik? Hat Te (vö. 
gör. theos, isten) és én (lásd: eón), ti és mi 
(vö. fr. mi, fél, lásd még fr. mié, bél), vala
mint Vulkán, a már idézett Farkasöltő Apolló 
(vö. Lupény) és egyéb telepes és teleológikus 
(célirányos), s még a kö-köpülést is könnyen 
kikönyörgő. animikus istenek. Kikről majd be
hatóbban is értekezünk, midőn majd megér
kezik barátunk, a lírai Ariel. Addig is pat
tanjatok nyeregbe és kövessetek. S meg se áll
junk a királyi, Régenig (R e+G e+in). Ügy 
mint régen.

Szabó G yula c ikkének  fo ly 
tatása a 9. oldalról

rosok s bennök polgárok is laknak jogilag külön országos 
rendnek el vannak ismerve, de szerepük még sem az a nem
zet életében, mint Európa nemzeteinek polgárságáé. S e nagy 
különbég onnan ered, hogy a polgárság Magyarországon nem  
a nemzetből nőtt ki, hanem idegen elemek telepítéséből mes
terségesen alakult s később sem olvadt be, néhány kivételt 
leszámítva, a nemzet testébe. Magyarországnak volt polgársá
ga, ha nem is olyan jelentékeny, gazdag és hatalmas mint Euró. 
pában, de ez a polgárság nem volt magyar. Az Árpád-házból 
eredő királyaink nevezetes jellemző vonása az elfogulatlanság, 
türelmesség, sőt előszeretet, melyet az idegen elemek iránt ta
núsítottak. Hogy Szent István mint szervezi a nemzet életét 
új alapokon, idegen minták szerint, idegen segítségével, a 
történelemből tudjuk. . .  a németek tervszerű telepítése s ki
váltságokkal való ellátása arra mutat, hogy nemzeti dinasz
tiánk mély belátással egy nagy bajon akart segíteni, melyből 
az ország gyöngesége s hátramaradása eredt. A lakosság gyér 
s kevés volt az ország kiterjedéséhez k ép est. . .  Az Árpádok
nak az ország anyagi fejlődésére irányzott gazdasági politikája 
tehát idegenek telepítéséhez folyamodott. Ezek gazdaságilag fej. 
lettebb országokból jö ttek . . .  s a magasabb kultúra elemeit 
vitték Magyarország prim itiv viszonyok között élő magyar és 
szláv lakossága közé. E telepítés azonban oly nagy arányok
ban történt, hogy szinte fenyegető veszély volt a magyarságra 
nézve. Az ország délnyugati határaitól föl éjszakig, innen az 
egész éjszaki határon végig délkeletnek le Erdély délkeleti 
pontjáig a német telepeknek majdnem szakadatlan lánczolata 
húzódott. . .  De e német szigetek kultúrája nem lett az egész 
nemzet közkincsévé.. . Minthogy németek voltak és marad
tak . . .  a magyart idegennek tekintették, a kit joguk volt saját 
országában a városi életből k izárni. . . Előfordultak ugyan egyes 
esetek, hogy német városok megmagyarosodnak, mint Kolozs
vár . . .  de mindez nem változtat azon az általános helyzeten . . .  
hogy magyar városi élet nyugateurópai értelemben hazánkban 
nem volt“ . . .

Hosszú passzus, amit a „német elem ű“ kalauzunk jóval 
hosszabb passzusaiból itt magunknak kiszűrtünk, keresve töb
bek közt, hogy hol van az a Magyarország, amely a maga ma
gyar uralmával évszázadokon át idegeneket olvasztott be a 
nemzettestbe, de kalauzunk a még nagyobb „hézagot“ csak 
most mondja: „A nagy alföldi s ík sá g o n ... melyet a magyar 
elem foglal el, nem fejlődik ki a városi élet s a magyar váro
sok lakossága áilattenyésztéssel s földm űveléssel foglalkozik . . .  
A városi elem hiánya nagy hézag volt a nemzet organizmu
sában s ez volt oka, hogy a nemzet egyénisége nem fejlődött 
ki s nem keményedhetett meg annyira, hogy képes legyen el
lenállni az idegen befolyásnak s a saját országában ő legyen 
a vezető a kultúra terén s az ö nyelve, nemzeti jellem e le
gyen uralkodó az ország fontosabb forgalmi s művelődési ponl- 
jain. Ennek épen az ellenkezője következett be. Az ország vá
rosai németek voltak, de sőt Magyarországnak nem volt ma
gyar fővárosa sem. Bizonyára egyedül álló példa a nemzetek 
történetében, hogy egy nemzetnek oly fővárosa legyen, hal 
nyelvét nem értik. Magyarország fővárosa annyira német volt, 
tiogy még ezelőtt ötven évvel fiatal korában ide telepsdő ma

gyar kézműves néhány évtized múlva elfelejtette anyanyelvét 
nemzete fővárosában, mintha csak Németországba vándorolt 
volna ki.“

Nemzeti királyság nincs, nemzeti polgárság nincs. Éppen 
abban a században, amikor „a nemzet egyéniségének fejlődé
se“ lett volna a történelmi „napirend“, s amikor Európa ismét 
adta volna az „idegen mintát és segítséget“, az új „forradalom“ 
két döntő tényezöje-ereje hiányzik: a királyság is német, a 
polgárság is német, ami együttvéve épp ekkor már nemcsak 
„nagy hézag“, de nagy „fenyegető veszély a magyarságra 
nézve“.

„A nemzetnek csak arisztokrácziája s parasztsága van.“
A rendiség van „napirenden“, a legidejétmúhabb voltában 

is hatalmasabban és rendíthetetlenebből, mint bármikor. S ha 
van Magyarország a már-már elnémetesedettnek születő Köl
csey és Széchenyi vilagrajöttekor, az már-már úgy „nem volt“, 
hogy „Magyarországnak nem volt magyar fővárosa sem“.

A „nemzeti élet fejlesztésére szükséges tényezőket“ keresve 
vissza kell tehát utunkon kanyarodnunk a faluba, a megyébe, 
a mezőre, a nemesi birtokok szűk-helyi „világába“, ahol az 
„arisztokrácia s parasztság“ van. Együtt vannak, együtt élnek 
itt a nemesek és a jobbágyok, de még akkor is, ha egyformán 
magyarul beszélnek, ég-föld távolságra vannak attól, hogy egy 
nemzetként éljenek: „A rendiség kiváltságos és elnyomott osz
tályokat teremt az államban s oly közjogi korlátokkal választ
ja el őket egymástól, mintha nem is volnának egy nemzet 
tagjai. Az egyiké minden jog és haszon, a másiké minden teher 
és kötelesség. . .  A nemesség kiváltságos földbirtokossá lett, 
a ki egy elmúlt korszak gazdasági előnyeit élvezi, az elmúlt 
korszak terhei és kötelességei nélkül . . .  A legalsó réteg, me
lyen a többi nyugodott, melyből életének nedveit szívta, a pa
rasztság volt. Jogai nem voltak, csak kötelességei. . .  A ne
messég ugyanis minden állami terhet a jobbágyság vállára 
hengerít A paraszt fizeti a katonai adót. ő adózik a házi pénz
tárba, a megyei közigazgatás s igazságszolgáltatás szükségeire, 
ő fizeti a nemesség követeinek napidíjait, a nemesség által 
megszavazott koronázási ajándékot, ö viseli a katonai beszál
lásolás, az elöfogatok. a közmunka terheit“

Azon felül, hogy még az igazságszolgáltatás szükségeire is 
adózik, a paraszt a nemesi igazságszolgáltatás teljesen jogfosz
tott kiszolgáltatottja: „A ki egy birtokot vesz, megveszi az 
igazságszolgáltatás jogát is a rajta élő jobbágyok felett. A ki 
oly birtokhoz jut melylyel a pallosjog van egybekötve, a bün
tető hatalmat nyeri meg, s élet és halál urává le s z .. a föl
desúrnak joga van bíráskodni oly esetekben is, midőn közötte 
s a paraszt között vitás kérdések keletkeznek, tehát fél és biró 
egy személyben. Ennél korláttalanabb hatalmat s teljesebb jog
talanságot nem lehet képzelni. E jogot a földesúr bizonyos 
törvényes formák között az úri széken gyak orolja ... A paraszt
nak nincs közjogi és még magánjogi személyisége sem. Még 
perében is földesura képviseli más bíró előtt. Sokáig tanú sem 
lehet aemes ember ellen . . .  A paraszt nem az államnak van 
alávetve, hanem a kiváltságos osztályoknak. Még az is meg 
van nekik tiltva, hogy a király elé járulhassanak panaszaik
kal, s a rendek sérelemnek tekintik, ha a király küldöttségei
ket vagy folyamodásaikat elfogadja.“

Bessenyei György azt írja a M agyarországnak törvényes  
állása című munkájában 1804-ben, hogy „Ez a törvénybe ve tt 
igazságtalanság  egyenesen azoknak szolgál, kik erőszakosak“.

Kazinczy pedig, amikor egy megyei törvényszéki elnök azzal 
dicsekedett, hogy „mi ma egy rabot száz esztendei börtönre 
kárhoztatánk“, „bántás nélkül legyen kérdve“ azt kérdezte: 
„mikor a tek. urak neki ezt az ítéletet felolvasták, nem néz-e 
körül a szerencsétlen, ha biráinak nem ment-e el az eszök?“ 
A paraszt mint nem-nemes milliók tömege tulajdonképpen „kí
vül áll a törvényen“, s életének értéke a törvényen-kivüliség- 
gel a legalacsonyabb szintre száll: „A paraszt életének semmi 
becse nem volt — mondja summázva a kalauzunk. — Nem is 
keltett megütközést, ha valaki jobbágyát, jó kedvében s mu
latságból. vagy haragjában fáról, háztetőről lelőtte.“ Berze- 
viczy Gergely is irt egy munkát Bessenyeivel egyidejűleg,
1806-ban jelent meg, latinul írta, „mert nem beszélt s nem  
írt magyarul“ — a hazafias gróf Dessewffy József „német ma
gyarnak nevezte“ Berzeviczyt —, de a „nagy ellenszenv a ne
messég körében“ nem a nyelv miatt támadt ellene — „akkor 
a Szepességen a nemesség között senki sem tudott magyarul 
beszélni és írni“ —, hanem amiatt, hogy „szertelen színek
kel“ festette le könyvében a magyarországi parasztság álla
potát. Maga Kazinczy rótta fel leginkább ezt a szertelenséget 
neki. amint arról Berzsenyit is tudósította: „Titokban jőve ki 
e könyv A parasztok nyomorúságát festi szertelen színekkel. 
Miért szertelennel, holott a szeres is elég volt, a szép czél- 
r a ? . . .  Nékem lelkem és erszényem tiszta a parasztsorsban 
szenvedő embertársam izzadságától és p én zétől. . .  feleségem  
patikából vett szerekkel, étellel, itallal ápolja a házaiknál fe l
keresett betegeket, a m ellyét parasztgyerek is szíttá egy eset
ben; én tehát barbarus nem vagyok; de megírtam B.-nek. hogy 
egy meggyalázott nemzetet úgy festeni igazságtalanul, hogy 
irigyei nevessék, gyűlöljék, szintúgy barbarus, mint a parasz
tot földesúri módon nyúzni.“ Berzsenyi akkor azt írta vissza 
többek között, hogy „Berzeviczy balgatag és gonosz, nem méltó 
a Karpatus zabkenyerére, sem Uraságodnak oktatására“, de ké
sőbb enyhült benne az ítélet: „Hát Berzeviczyvel mire mehet
té l?  Én akkor úgy szóltam, mint borzas bajszú magyar, de 
azolta sokat elnyírtam bajszomból; mit gondolsz, nem kell-e 
egészen lenyírnem? N em  lehet szentebb kötelessége egy bölcs
nek, m in t a nép boldogságának eszközlése“ .. .

Szép és „nemes“ gondolat volt ebben a pár szóban kiem el
ve, de a parasztság nyomorúsága maradt a „teljes jogtalanság 
állapotával“ együtt, s végül is a nemzet életében ez a nem 
nemes „legalsó réteg“ töltött be „nemzetboldogító“ funkciót: „Ez 
az elnyomott parasztság. . .  melyre minden teher nehezedik 
minden jog nélkül . . . sajátszerű missiót teljesített a nemzet 
életében. Ä  magyar paraszt, a ki megszállva tartotta az ország 
jelentékeny részét, már puszta létezése s száma által fentar- 
totta a magyarságot. A nemzet e legalsó rétege, a nélkül hogy 
erre törekedett volna, megtartotta magyarnak a felette levő 
réteget is, m ely mindenütt elvesztette nemzeti jellemét, a 
hol magyar paraszt nem volt a latta . . .  S míg a nemzet felső 
osztályait idegen műveltség átalakítja, elidegeníti, addig a pa
rasztság . . . megőrizte érintetlenül a nemzet géniusát. eszejá- 
rását, nyelvét gondolkozásában, beszédjében s a költészet naiv- 
formáiban, meséiben cs dalaiban: megőrizte, mint a föld réte
gei a nemes érczet, a jövő nemzedékek számára, kik egy jobb 
korban fölfedezték, megtisztították, művészivé idomították“ . . .

A „nemes ércnek“ ez a földi őrzése azonban ismét csak nem 
változtatott azon, hogy a nemzetnek ez a „legalsó rétege, m ely
nek szellemét nem világítja meg a magasabb értelmiség egy 
sugara sem, nem alkalmas arra, hogy a nemzet magasabb, ön
tudatos szellemi munkájában részt vegyen s fejlessze a nemzet 
egyéniségét“.



R O T H  E N D R E

ízes ieiiet-e az 
árulás gyümölcse ?

Nem  lehet. Az áru lás  nem  
csupán  az erkölcsi értékek  
rend jében  rú t cselekedet, h a 
nem  esztétikai szem pontból is 
elítélendő, m ert rosszul szol
gálja  a szépséget. A klasszi
kus m üvek szín rev ite  lenek, 
m odernizálásának, „aktuali - 
zá lásának" m ódozatairól van 
szó. Nem  kívánok a közel
m últban  K olozsváron, egy-egy 
operai vagy színielöadás kö- 
fiil kibontakozó sa jtóv itába 
bekapcsolódni, elvileg igyek- 
kziem á lláspon tom at k ife jte 
in  és alátám asztan i.
'• Egy életen á t hangverseny
lá togató  em ber lévén, a rra  
gondoltam , m it szólna a ze
neszerető közönség, h á t még 
a  hivatásos zenészek közössé
ge, ha egy csúf napon  a szim 
fonikus hangverseny  karm es
tere , a különben aluszékony 
közönségre gyakorlandó n a 
gyobb hatás kedvéért — tú l
ságosan terjengősnek  ítélve 
B rahm s harm ad ik  szim fóniá
já t  — úgy tíz-tizenöt perccel 
m egrövidítené azt, itt-o tt k i
húzva a p a rtitú ráb ó l az is
m étléseket? És h a  egy m ásik, 
a lko tásra  ih le te tt karm ester, 
ä  Beethoven he ted ik  szim fó
n iá ja  előadásakor, a m ég n a 
gyobb hatás kedvéért, az 
Erőiedből kölcsönzött rész le t
tel „gazdagítaná“, tenné  még 
átü tőbb  ere jűvé a  m űvet? És 
ha egy harm adik , ta lán  sze
rényebb  m űvész hatásosabb
n ak  vélné, hogy az ötödik 
szim fónia híres kezdőhangjai, 
am elyek  — ta lán  — a Sors 
kopogtatását jelképezik, ne a 
m ű  elején, hanem  an n ak  zá- 
ró tak tu sa ik én t hangozzanak el, 
vagy esetleg az e le jén  is, a 
végén is? És h a  egy, az előb
b ieknél is alkotóbb szellem ű, 
szabadabb m űvész a  M ozart 
Jupiter-szim fóniáyát „m ege
m elné“ azzal, hogy belekom 
ponál néhány  m otívum ot, 
ko runk  szellem iségéhez illőt, 
hogy ezáltal kihangsúlyozza, 
m ennyire nekünk, m aiaknak  
szól a kétszázéves opus? És 
h a  . . .

A rem ekm űvek irá n ti a lá 
zat: axióm a a zene v ilágá
ban. Ez az axióm a azonban 
egyáltalán  nem  v álik  az egyé
ni előadásm ód alkotó  je lle 
gének rovására. Az előadóm ű
vész közvetít szerző és kö
zönség között,, m égpedig úgy, 
hogy az előadott m űvet á t 
szűri sa já t szem élyiségén, to l
m ácsolja, értelm ezi, anélkü l 
hogy közben e láru lná , m eg
ham isítaná. Ha ké t hegedűs 
— persze igazi m űvészekről 
beszélek — ugyanazt a m ű
v et ad ja  elő, hangró l hang ra  
ugyanazt játssza, és m indket
tő  pontosan b e ta r tja  az ösz- 
szes szerzői u tasítást. Az ered 
m ény mégsem azonos: m ind
kettő  rányom ja a m aga sze
m élyiségének bélyegét az elő
ado tt m űre. M ert a szerzői 
u tasítás nem  ír ja  — nem  í r 
h a tja  — elő, hogy m ilyen  
hangos egy jorte, m ennyire  
h a lk  egy piano  s az t p láné 
nem , m ennyire érzelm es — 
vagy tá n  érzelgős-e — a con 
sentim ento. A szem élyes je l
legű előadásm ódnak a p a r ti
tú ra  szigorú tisztelete kere
tén belül m illió lehetősége 
van : az árnyalatokban , azok 
finom ságaiban re jlik  a nagy 
m űvészet titka. Ezért van, 
hogy m indegyik előadóm űvész 
a  m aga egyéni, m egism ételhe
te tlen  m ódján já tssza a  nagy 
rep e rto á r m inder d a ra b já t; 
sőt, hogy művészi pályája  
különböző szakaszaiban, m ű
vészi érettségének különböző 
állom ásain m ásként és m ás
kén t ad ja  el 5 ugyanazt.

M iért e hosszú k ité rő  a ze
nei előadás-tolm ácsolás kér
déseke? M ert úgy vélem , n a 
gyon is a tárgyhoz tartozik. 
Az esztétikum  sajátos tö rvé
nyei ugyanis álta lánosak  is, 
nem  m ások a szín m űvészetben, 
m in t a zene terén. A szer
ző e láru lása — s am i ezzel 
óhatatlanul együtt já r: a kö
zönség átejtése — sem m ilyen 
m űvészeti ágban sem szolgál
ja  a művészi hatást.

Kézenfekvő és szokványos 
az ellenérv: a klasszikusok 
irá n t itisztelet nem  je len t
heti a m űveikhez való  szol
gai hozzáállást, m ert az a 
művészi alkotókészségnek 
szárnyát szegi és a  közönség 
szám ára a végtelen ism étlé
sek unalm át eredm ényezi. Ez 
így igaz. Ú jítani m inden té 
ren  lehet, sőt — noblesse ob
lige — művészileg kötelező

Ezért tartom  szükségesnek, 
hogy alapgondolatom at — 
m ost m ár a színházm űvészet
re  vonatkozóan — kissé rész
letesebben k ifejtsem  és meg
indokoljam .

1. Első érvem  etikai te r
mészetű. A klasszikus m ü
vek átdolgozásának  leg itim i
tását senki sem vonhatja  ko
m olyan kétségbe. Bárm iből 
szabad m eríteni, és bárm it 
szabad a forrásanyagból ké
szíteni. A legkevésbé sem ta r
tom  elítélendőnek, ha — te 
szem azt — valaki egy klasz- 
szikus tragédia anyagából 
m odern kom édiát gyúr, ha e- 
redeti a lak jukban  mélyen 
m egrázó sorsú hősök neve a- 
la tt jópofa figu rák  szórakoz
ta tjá k  a mai közönséget. Egy 
feltétellel: ha az átdolgozás 
nem  a forrásu l szolgáló klasz- 
szikus szerző, hanem  az á t
dolgozó neve a la tt fut. H al
lo ttam  én m ár dzsessesített 
M ozart-tém át és rockkosított 
Bach-m üvet is és semmi ki
vetn ivaló t sem ta lá ltam  ben
ne, sőt: a szerzők szellemesen, 
m osolyra fakasztóan oldották 
meg válla lt feladatukat. De 
a m aguk nevével h ite lesíte tték  
produkciójukat, nem  á llíto t
ták. hogy M ozart és Bach ze
n é jé t ad ják  elő. K öztudott, 
hogy Shakespeare Troilus és 
Cressidája  az Iliászból m erít; 
ám  Akhilleusz, a homéroszi 
hősök-hőse, Shakespeare tra 
gikom édiájában h itvány  csa
ló. Shakespeare átértelm ezte 
az Iliász anyagát (illetve an 
nak  egy részletét), a maga 
— korában m odern! — szem
léletével az addigi hagyom á
nyos látásm ódtól eltérően lá t
ta tta  az ókori hősöket. De 
nem  állitotta, hogy Homérosz 
műve értendő így. N ap ja ink
hoz sokkal közelebb, D ürren 
m att á tír ta  Shakespeare Já
nos királyát, más, jellegzete
sen huszadik századi felfo
gásban ábrázolta a klasszikus 
m ű történelm i anyagát, ö n 
álló m űvet irt, am ely a leg
kevésbé sem h atá ly ta lan ítja  
a régit, el sem halvány ítja  
Shakespeare m űvének eszté
tikai igazságát. S artre  is á t
ír ta  a Götz von Berlichingent, 
ebből le tt A z  Ördög és a Jó
isten, am ely a  Goethéétől lé
nyegesen eltérő felfogásban 
m u ta tja  be a lázadó paraszt- 
vezér-kisnem es a lak já t és sor
sát. G iraudoux is á tírta , a 
huszadik század háborús ta 
paszta latainak  b irtokában, a 
tró ja i háború e lő tö rtén e té t. . .  
N incs m iért foly tatn i a sort. 
A zért éltem  ezekkel a pél
dákkal, hogy érzékeltessem : 
a drám airodalom  története te
le van a klasszikus szerzők 
irán ti nagyon is term ékeny 
„tiszteletlenségekkel", am e
lyeket tagadni vagy e lu tas íta 
ni józan ésszel nem  lehet. 
B árki á tírh a t bárm it, á té rté 
kelhet sa já t szem pontjából 
bárm ilyen, mégoly közism ert 
és nagyrabecsült m űvet is. 
Egy feltétellel: a m aga nevé
ben kell ezt tennie. Ki kell 
m ondania, hogy X. m űve vagy 
ö tle te  alap ján  ír ta  Y. Sőt: még 
ez sem kötelező: m ajd  rá jön  
a néző (vagy a kritikus), m i
lyen forrásból m eríte tt Y„ 
csak ír ja  ki becsületesen a 
m aga nevét. Ne szegődjék 
csendestársként egy klasszi
kus szerző mellé, ne annak  
tu 'a jdon ítsa  a sa já t ötleteit. 
K em ény szóval: ne á ru lja  el 
a klasszikus szerzőt és ne csap
ja  be közönségét.

2. M ásodik érvem  etikum  
és esztétikum  határm ezsgyé
jén mozog. Ügy tudom  ugyan
is, hogy bárm ely  befejezett 
művészi alkotás — zárt egy
ség, sajátos univerzum , a- 
mely önm agában áll. sa já t é- 
le tét éli, sa já t történelm i pá
lyá já t fu tja  be, anélkül, hogy 
azon legitim  módon bárki 
bárm it változtathatna. A mű 
valam ennyi, esztétikai je len 
tőséggel bíró (tartalm i-form ai) 
elem e egym ással összefügg. 
B árm ely elem m egváltoztatása 
k iha t a mű többi sa játossá
gának esztétikai jelentésére, 
az egész mű esztétikai je len 
tésére és hatására.

A sz 'npadi mű esztétikai 
értékeinek elsőrendű fontos
ságú hordozója a szöveg. A 
szöveghűség fontosságával, a 
szöveg irán ti hűtlenséggel 
kapcsolatos gondolatom at nem  
ism étlem . H anem : bárm ely
irodalm i, drám ai m űnek köz
vetlenül a szöveghez kapcso
lódó sajátossága a szerkezet, a 
mű felépítése. Shakespeare 
m űvészetének legnagyobb erős

sége — a szöveg átü tő  erejű 
költői kvalitásai m elle tt — 
a m űvek szerkezete. A d rá 
m ai szerkezet m inden színpa
di m ű egyik legsajátosabb 
tulajdonsága; a szerkesztés 
m űvészete — am ely a cselek
m ény elem einek kronológiá
jáb an  is m egnyilvánul — a 
d rám aírás m űvészetének lé
nyegéhez tartozik. Nem  vélet
lenül előz meg a színpadon 
egy-egy fett egy m ásik te t
te ti, nem  véletlenül, hanem  
kifejezett esztétikai szándék
kal követ egy-egy szövegrész 
egy cselekedetet vagy egy k i
je len tést: m űve szerkezeté
vel is sa já t m ondanivalóját, 
esztétikai szándékát, h itva llá
sá t szolgálja a  szerző. Egy mo
nológ áthelyezésével — még ha 
jo ttány it sem változtanak  r a j 
ta — más, a szerző szándé
kaitól eltérő je len tést nyer 
nem  csupán az illető  szöveg
rész, hanem  az előadott mű 
egésze. Ez nem  csak etikai 
értelem ben ham isítás, hanem  
esztétikailag is az. Szerke
zete m egváltoztatása eredm é
nyeként m egbom lik a m ű sa
játos, zárt univerzum a, meg
változik esztétikai jelentése 
és hatása. Nem  azt a  m űvet 
lá tja , élvezi, ítéli m eg a né
ző, am elynek m egnézésére je 
gyet váltott.

3. H arm adik  érvem  m ár tel
jesen az esztétikum  terü le
té re  helyezkedik. V annak az 
előadásnak olyan elemei, 
am elyek nem  a szöveg íro tt 
anyagára vonatkoznak. Az 
előadás kellékeire, a színpad
képre, díszletekre, kosztüm ök
re gondolok itt, no meg a szí
nészi te ljesítm ény elem eire, 
az előadásm ód, a  szövegmon
dás, a színpadi mozgás, a szí
nészi gesztusok és a színészi 
m im ika sajátosságaira. Mo
dern  m űvek szerzői gyakran 
fűszerezik szövegüket az i- 
lyesm ikre vonatkozó részle
tes szerzői u tasításokkal. A 
régi szerzők ezt rendszerin t 
nem  tették , ezért — látszólag 
— az értelm ezés-tolm ácsolás 
korlá tlan  lehetőségeit bizto
sítják  az u tókor rendezői, szí
nészei szám ára. V alóban kor
látlanok-e ezek a lehetőségek? 
Szerintem  egy m egkötést még
iscsak el kellene ism erni, tisz
teletben kellene ta rtan i: ez a 
stilusegység  esztétikai törvé
nye. Shakespeare m aga — ki 
ne tudná? — éppen a színm ű
vész m esterségére vonatko
zóan úgy fogalm azta ezt meg: 
„illeszd a cselekvényt a szó
hoz, a szót a cselekvényhez, 
különösen figyelve arra , hogy 
a term észet szerénységét ál
tal ne hágd: m ert m inden 
olyas túlzott dolog távol e- 
sik a  szín játék  c é ljá tó l. . . “ 
M inden bizonnyal hozzátehet- 
te  volna, késő u tókorára  v a 
ló tek in te tte l: illeszd a szín
padképet is, a kosztüm öket is, 
a játékm ódot is a  szóhoz és 
a cselekvényhez! M ert a stí
lustörés. a heterogén stílus- 
e’em ek önkényes keverése 
megöli a m ű sajátos v ilágá
ból fakadó és a rra  épülő eszté
tikai hatást. M inden kor, m in
den társadalm i csoport, ré 
teg stb. em bere m agán ho rd 
ja és m inden életm egnyilvá
nulásában kifejezésre ju t ta t
ja  társadalm i m eghatározott
ságainak bélyegét: nem csak 
annak  m egfelelően gondolko
dik, beszél és cselekszik (a 
m ű szövege és szerkezete sze
rin t), de aszerin t is öltözik, 
aszerin t mozog, aszerin t moso
lyog vagy könnyezik, aszerin t 
ta r t ja  a fejét, v á llá t és ke
zeit. Ha egy középkori angol 
főnem es vagy egy spanyol 
g rand a színpadon harag já
ban, vagy bána tában  négy- 
kézlábra áll vagy a padlón 
fetreng, az nem  megrázó, h a 
nem  nevetséges, nem  könv- 
nyeket. hanem  röhejt fakaszt. 
Nem példálózom  tovább. A 
stílusegység semmibevevése, 
az önkényes stíluskeverés az 
előadás művészi hitelességét, 
esztétikai funkcióját ássa alá.

Utolsó kérdésem : fenyegeti-e 
a stilusegység törvénye az e- 
löadóm üvész (rendező, színész, 
díszlettervező) művészi, alko
tói szabadságát? Korlátozza, 
bizonyosan; abszolút szabad
ság e téren  sem létezik. A be
m utato tt m i  esztétikai egy
ségének korlátái közül k ilép
ni, az esztétikum  törvényeit 
sem m ibe venni és egyidőben 
esztétikai érvényű produkciót 
m egvalósítani nem  lehet. E 
korláton belül azonban a m ű
vészi alkotásnak végtelen szá
mú lehetősége van. A nagy 
m űvészet nem  anny ira  a r i
kító színek, m in t — m ondot
tam  fentebb — az árnyalatok  
mestersége: végtelenül sokfé
leképpen lehet egy-egy m űvet 
értelm ezni, annak  egyik vagy 
m ásik vonatkozását hangsú
lyozni, hangsúlyváltoztatással

L Á S Z L Ó  F E R E N C

„K i tud róluk?"
B artók Béla szám ontartott, de csak igen ke

vesek ism erte zsengéi között különös jelenség a 
Szöllősy féle m űjegyzék 32. tétele: A  kicsi 
„tót“-nak. A nnyi biztos, hogy a tré fás a ján 
lás cím zettje nem  egy szolvák gyerm ek la- 
m in t azt ifj. B artók  Béla szerin t egyes ze
nekutatók  hitték), hanem  O láh T óth  Béla, a 
zeneszerző unokaöccse és keresztfia, aki 1905. 
decem ber 20-án született. A kéziraton szer
zői a lá írás helyett ez olvasható: „a vadonat
új, ú jdonsült Nagybácsitól".

A szerzemény: öt dal. Történelm ileg h ite
les, művészi értéke szerin t kevéssé jelentős 
Bartók-opusz. Nem a halhata tlanság  jegyében, 
nem  is a nyilvánosság szám ára íródott, h a 
nem  családon belüli használatra , vagy még 
a rra  sem, csak kedves, alkalm i figyelmesség 
gyanánt. Term észetesen meg fog je lenni a 
B artók Béla K ritika i Összkiadás Dalok című 
kötetében, ám  azu tán  sem válik  m ajd  hang
versenyzenévé.

A zenetörténésznek azonban olyan figye
lem m el és felelősséggel kell búvárolnia, m in t
ha rem ekm ű volna. Ad is neki annyi m un
kát, m in t egyik-m ásik problem atikus B artók- 
rem ek!

I t t  csak a prob lém ák egyikét vetem  föl, a 
szövegek kérdését.

Nem vetne jó  fényt az Összkiadásra, ha 
e szövegek eredeté t illetőleg az á llna  a da
lok ko ttá ja  fölött, hogy „Ism eretlen költő". 
M árpedig: ki tu d ja  m a azonosítani azoknak 
a versikéknek a szerzőjét, am elyeket B artók 
1905 decem berében, Bécsben, em lékezetből 
m egzenésített? Szúrópróbaként átlapoztam  u- 
gyan néhány, a századforduló tá ján  haszná
latos olvasókönyvet, vélve, hogy nagy sze
rencsével a szénakazalban is meg lehet ta 
lá ln i az elveszett tű t — de nem  volt velük 
szerencsém. Ezért írom  m ost ezt a kis cikket: 
há tha  akad olvasója, aki nyom ra tud vezet
ni! Persze az idősebbekre gondolok, ak ik  ré- 
ges-rég voltak  kisiskolások, ak iknek  netán 
m egvan még hajdan i ábécés vagy ju ta lom 
könyvük, am elyben e versek egyike-m ásika 
lappang. A világháború u tán i sajtó  fájdalm as 
„Ki tud  ró luk?“ jegyzékei ju tn a k  eszembe — 
ha csak száz név közül egy esetében is h ír 
hez ju tta ttá k  a kérdezőt, nem  közölték őket 
hiába. (Egyébként a v ilágháború u tán  klasz- 
szikus zeneszerzők elveszett kézirata iró l is 
közöltek „Ki tud ró luk?“-jegyzékeket.)

ím e a szövegek. B artók  gyors, m inden b i
zonnyal em lékezetből tö rtén t lejegyzésének 
betűhív  átira tában :

I. ‘ T-- -
Álmos vagyok édes anyám  lelkem!
A ltass m ár el énekszóval engem.
K arja id  közt oly édes az álom:
T arka iepke ringó rózsaszálon.

<£ I T
IT.
Ejnye, ejnye, nézz csak ide,
M ilyen kedves pici csibe 
M ondhatom, m ár sokat jártam : 
ilyen édest még nem  láttam  
(hanem  ilyet)
(ily helyeset)*

III.
P uha meleg tolla van a kism adárnak 
De meleg ru h ája  Nincsen az árvának.
D idereg szegényke: oly kegyetlen a T é l . . .  
M erre hova nézzen: Feltekint az égre.**

IV.
Bim bam  bim bam  Zug a harang 
É bredjetek  jó gyerm ekek 
K eljetek  fel jó gyerm ekek
iskolába készüljetek -*
Bim bam  bim bam  készüljetek.

Bim bam bim bam  Szól a harang 
Ebédre hív m inket e hang 
Aki tud ta  a leckéjét 
m egérdem li az ebédjét 
Bim bam  bim bam  az ebédjét

Bim bam  bim  bam  zúg a harang***

V.
Esik eső esdegél 
száraz fákra****

El tud  vezetni valaki e dalocskák század 
eleji, nyom tatott forrásához?

A legcsekélyebb ú tm utatásért is hálás le
szek m inden segítőkész olvasónak.

* A ké t szövegváltozat zárójelben, a főszö
veg alatt.

** Ezt a dalt Geszler Ödön is közölte Gya
korlati és elm életi énekiskola polgári fiú - és 
leányiskolák számára  c. tankönyvében, 1917- 
ben, a szöveg szerzőjeként „Havas“-t nevez
ve meg. Ezen az 1873-as születésű Havas Ist
v án t kell értenünk, akinek számos kötete és 
szám talan, folyóiratokban és tankönyvekben 
szétszórt verse je len t meg. I t t  a dalnak  m á
sodik szakasza is van, ezzel a szöveggel:
A jóságos Isten  sorsát meg is látja, 
jótevő lelkeket küld  le a világra, 
á ldást szór a kjezük, szeiretetet lelkűk, 
egy darab  m enyország m inden nemes tettük.

*** A harm adik  szakasz, am elyet Bartók 
m egkom ponált, de am elynek szövegét nem  ír
ta  végig, a zenéből kikövetkeztethetőleg alig
hanem  az estharangra  utal.

**** B artók nem  ír ta  tovább a szöveget. A 
verssorok szótagszám a a megzenésítés szerint 
7 8 8 8 7

Öböl -
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I.e. a IV. évezredben á lta lánosaa e lterjed t 
M ezopotám iában a  vályogtégla. A kőben sze
gény vidék szám ára ez a nagy jelentőségű ta 
lálm ány te tte  lehetővé, hogy fa laka t ép íthes
senek. K ezdetben volt tehát a tégla. Á ltalá
ban napon száríto tt tég lát használták, a fon
tos építm ényeket azonban égetett téglával 
erősítették  meg. M inden nagyobb településnek 
volt m ár védfala. A m éretek  nem egyszer h i
hetetlennek  tűnnek  szám unkra. A dél-babilo- 
niai U ruk várost példáu l kettős falgyűrű  v e t
te körül, mely 9 km hosszú volt és 900 bás
tyával b ü szk élk ed ett. . .  Ilyenszerű volt Ur is: 
a  VI. évezredben csak település, az V.-ben pe
dig m ár valam iféle város lehetett; 4000 tá ján  
áldozatul esett annak  a félelm etes áradásnak, 
am ely „vízözön" néven szerepel a B ibliában. 
Az ásatások 3 m éter vastag agyagrétege is 
erről tanúskodik. I.e. 2500-ban éli az tán  fény
korát. L akosainak szám át ném elyek százezerre 
becsülik. A rom okból a r ra  következtethetünk, 
hogy a város a lap rajza  ovális lehetett, legna
gyobb átm érő je 1300 m éter, egész te rü le te  pe
dig körülbelül 1 négyzetkilom éter. Ekkora te
rü leten  a mai Párizsban 37 000, K alku ttában  
pedig 250 000 em ber él. U r lakosságának szá
m át is m integy 30.000—50.000-re tehetjük . Az 
i. előtti utolsó századokban elvesztette egy
kori jelentőségét, az Eufrátesz ugyanis m egvál
toztatta  folyását és a Perzsa-öbölnek még ma 
is folyam atban lévő elhom okosodása egyre 
messzebb to lta a tengerparto t. M a az E ufrá
tesz 15 kilom éterre folyik az ősi Ú rtól, az ön- 
tözöcsatornákat betem ette az évezredek ho
m okja. A sivatag közepén a Bagdadi vasú t egy 
M ugajjar nevű falucskánál áll meg. Csak a fá 
rad h a ta tlan  aeheológusok ásatásai em lékeztet
nek a három ezer évig oly gazdag és hatalm as 
városra. (Városok Ú rtól Utópiáig, 1973)

★

Bár ezeknek a kerteknek  semmi közük sem 
volt a mondabeli királynőhöz s függeni sem 
függtek, kétségtelenül figyelem re méltóak. A 
kertek  term éskő boltozatokon nyugodtak, az 
a la ttu k  levő term ekbe sohasem sütött be a nap 
s az öntözés kellem esen hűs hőm érsékletet 
biztosított. M ezopotámia nyári forróságában 
m éltán mesésnek tű n t ez a légkondicionálás. 
(Ez volt Babilon, 1960)

★

A világ legrégibb városai: Jerikó  i.e. 5 000, 
K ánaánban, ma Jo rdán ia ; Ur 5. évezred, Ba
bilóniában, ma Irak : U ruk ugyanakkoriban, 
B abilóniában, ma Irak ; Susa i.e. 4000-ben ke
letkezett, az akkori országot Elám nak nevez
ték, a mai Irán  te rü le té re  esik; T rója az i.e. 
4. évezred végétől szám ítva, terü lete ma Tö
rökországba esik: M ohendzso-Daro i.e. 3000 
P akisztánban; M emphis i.e. 2850, Egyiptom
ban. (Az ókor világvárosai)

A város az asztrológia fellegvára lett. A 
csillagok állását innen tanulm ányozták a pa
pok. az égboltozatot 12 állatövre osztották, 
előre ki tud ták  szám ítani a nap- és holdfogyat
kozásokat és ism erték a  bolygók útját. K u
ta tásaik  azonban nem a mai em ber tudás
szom jában gyökereztek. A csillagok állásából 
az em berek sorsát ak a rták  kiolvasni. Az aszt
ronóm ia teljesen az asztrológia szolgálatába« 
á l lo tt; M arduk papjai ta lálták  ki a mai ké
pes újságok horoszkópjait. A híres angol tör
ténész, Arnold Toynbee erről is ír Tanulm ány 
a történelem ről cím ű m unkájában: „Abból 
hogy a csillagok já rá sá t előre meg tu d ták  ál
lapítani, a rra  következtettek, hogy a csilla
gokból és a születési adatokból az em berek 
sorsát is m egjósolhatják. K ialakult egyfajta 
előre-elrendeltség tan, am elynek az em beri 
tá rsadalm ak  egym ás u tán  áldozatául estek. Ez 
a hiedelem  még most, több m int 2700 év m úl
tán sem tű n t el nyom talanul. Az asztrológiá
nak az a fő vonzereje, hogy nem csak a vi
lágm indenség m agyarázatát, hanem  még azt is 
ígéri hogy m inden kisem ber előre meg uc! 
hatja , ki lesz a következő verseny győztese. 
E nnek köszönheti, hogy annyival tú lélte Ba
bilon társadalm át." A papok nem csak a csil
lagokból olvasták ki a jövendőt, hanem  m in
denfa jta  jóslás, ami egész a mai napig olyan 
nagy szerepet já tsz ik  az em berek életében.

a mai kor em beréhez közeli- Nabukonodozor nagy palo tájában  volt a hét 
teni. világcsoda egyike. Szem irám isz függőkertje.

Babilonból szárm azik. Természetesen az álom - 
fejtés is. (A Város feltalálása, 1973)



P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
A LAKITELEK ALAPÍTVÁNY

P A R A S Z T I  Ö N Í I I T Í R Ó  P Á I Y A Z A T O I  H I R D E T !
A  pályázaton részt vehet m inden határainkon innen  
és túl élő , hatvan  éven fe lü li parasztpolgár.

Pályázni lehet teljes önéletírással, vagy 
életünk egy-egy sorsfordító, megrázd, 
utókor számára különösen tanulságos 
szakaszának részletes bemutatásával, 
az emberi élet természetes fordulói 

(gyermekkor, házasság, sikeres vagy bal- 
sikerű vállalkozások), továbbá a pályá
zó életét befolyásoló történelmi esemé
nyek (háborúk, hadifogság, beszolgál
tatás, kuláküldözés. deportálás, forra
dalom stb.) emlékeivel foglalkozó ön
életírásokkal.

A pályázatok elbírálásakor előnyben 
részesítjük azokat, amelyek a saját élet- 
történetek leírásán túl tágabb társadal
mi környezetük — falujuk, városuk — 
bemutatására is vállalkoznak.

A legjobb alkotásokból a Lakitelek Alapítvány 
könyvalakban gyűjteményt ad ki, a pályamun
kák közérdeklődésre számottartó részletei pedig

megjelennek a Honismeret, a Kis Üjsag, illetve 
a Magyar Fórum című lapokban, amelyekért a 
pályázók tiszteletdíjban részesülnek.
A pályázatra beküldött önéletírások terjedel
mének alsó határa húsz gépelt oldr.l, vagy negy
ven kézírásos oldal.

Első díj. 
Második díj: 
Harmadik díj:

40.000 Ft
20.000 Ft
10.000 Ft

A pályázaton kérjük, tüntesse fel a pályázó 
nevét és pontos lakáscímét.

A pályaművek beküldési határideje: 
1991. aug. 20.
Az eredményhirdetés napja: 1991. ok
tóber 23.

A pályaműveket a következő címre kell kül
deni:

LAKITELEK ALAPÍTVÁNY, 
Budapest 1399. Pf. 701—380.

Budapest, 1991. március 15.

•  M egjelent a N yelv- és Irodalom tudom ányi K özlem é
n ye k  1-es száma. A főlaptest T anu lm ányok  rovatában: Kán
tor Lajos (ü g y  lerom bolt világot ú jjáép íten i), Hajós József 
(Krónosz — idő?), Murádin László N övény- és virágnevek) 
és Csomortáni Magdolna (A z á llattartás csíki szókincséből) 
tanulmánya. A  K isebb közlem ények  szerzői: Sajter Laura, 
Ferenczi Géza, Kábán Annamária és Balogh Dezső; az 
Adattárban Sas Péter, Vita Zsigmond, Hints Miklós és Bü
rüs János írása. A Szem le  recenzióit ©albács Mihály, Gaal 
©yörgy, Mitruly Miklós, J. Nagy Mária, Szabó Zoltán, Ma
ria Vodä-Cäpu$an és P. Dombi Erzsébet jegyzi.
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" ® M egjelent a K orunk  idei 3-as száma. A  vezércikket 

Kántor Lajos írja Hol dobog a szív? cím  alatt. A  főlaptest
tanulmányai és prózai írásai: Kereskényi Sándor A  Prole
tár szívesen v issza a d ja . . . ,  Paul Zarifopol M ulatságos 
m arxizm us  (Kántor Erzsébet fordítása), Tar Sándor A  gyár, 
ahol élünk; Érzelm es történet; A z  egyik és a m ásik  ember; 
Cseke Péter A  régi K orunk népiségszem lélete; Cs. Gyímesi 
Éva Gaál Gábor újraolvasásához; Kovács Kiss Gyöngy A  
baloldal in  vitro  vizsgálata  — avagy a baloldal lom bikban; 
Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin H ogyan á llítsuk talpra  
Oroszországot?  (Hantz Lám Irén fordítása). Toll: Albert 
Attila. Kónya Sándor, Beke György; Világablak: Len Kar- 
pinszkij, Faragó Béla, Radu Florian, Kibédi Katalin: Kö
zelkép: Gáli Ernő, Stelian Tánase-Marius Tabacu, Wéninger 
Ernő, Pécsi Ferenc. A Szorítdban Balázs Sándor A z  RM DSZ  
jövője  című írása; A Téka  jegyzeteit, recenzióit Máriás Jó
zsef. Hadházy Zsuzsa és Kovács Ferenc írja. A szám kép
zőművésze Nagy Albert és Tettemanti Béla.

•  A M érték  Egyesület rendezésében április 30-án került 
sor a Budapesti Történeti M úzeum  K irálypincéjében  a T él
halál című estre, amely válogatást tartalmazott a tíz éve 
megszűnt Fellegvár (a kolozsvári Igazság című lap Fiatalok 
m ellékletének) anyagából. Szerkesztette Martos Gábor; Köz
reműködött: Fehér Anna, Radó Denise. Nagy Miklós és 
Rátóti Zoltán.

® Szoboravatásra került sor 1991. június 1-én Székely- 
keresztúron: az iskola névadójának és hajdani szellem i
anyagi támogatójának állított em léket az Orbán Balázs G im 
názium  Demeter István helybeli szobrász alkotásával.

•  A szatmári Poesis áprilisi számának Barátság  című 
magyar oldalén verset olvashatunk Bállá Lászlótól és Hor
váth Sándortól. A Prietenia  testvéroldal költője Grigore
Boston.

© A Rom ániai M agyar Szó  május 25—26-i számának im
már hagyományossá vált Hiá'.us rovata Dsida Jenő Csokonai 
sírjánál című poémáját közli. Cikket jegyez egyebek mel
lett Kiss Zsuzsa (É letünk hű  tükre), Kudelász Ildikó (Hol
ló sy Kornélia), Kuszálik Péter (Tanár úr, kérem, én ké
szültem ), Tóth Ferenc (Svájci banalitások) és Marosi Ildikó 
(Nagyon késői rehabilitáció). Verset olvashatunk továbbá 
Lászlóffy Aladártól és Gál Éva Emesétől.

® A marosvásárhelyi RMDSZ székházának gyűléstermé
ben, a MADISZ irodalmi köre keretében május 15-én Szat
mári Zsolt tartott előadást A  sci-fi m ese vagy társadalm i
jelenség? cím alatt.

•  A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG 
HARGITA MEGYEI SZERVEZETE, A CSÍKI LAPOK 
SZERKESZTŐSÉGE FÖLHÍVÁSA: Kedves barátaink! A 
csíki RMDSZ és a Csíki Lapok  szerkesztősége 1991. június 
23-án Csíkszeredában tartja a M enni vagy m aradni pályá
zat díjkiosztó ünnepségét, amelyre szeretettel meghívja a 
sajtó képviselőit és az olvasókat. Emlékeztetünk: az első 
díj 10 000, a második 5000. a harmadik pedig 3000 lej. 
10 000 lejes lcülöndíjat ajánlott fel Tőkés László püspök úr, 
különdíjat a Rom ániai M agyar Újságírók Szövetsége, díjaz a 
Pro Transilvania  Alapítvány. Erdély minden részéből közel 
200 pályamunka érkezett címünkre.
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AUTÓVILLAMOSSÁGI 
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gyújtótekercsek 
elektromágneses kürtök 
feszültségszabályozők 
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OLVASÓINK, ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE!

SZERKESZTŐSÉGÜNK KÖZVETLENÜL IS TERJESZ
TI A LAPOT.

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

HELYI VAGY VIDÉKI ISKOLÁKBÓL BEÉRKEZŐ 
RENDELÉSEKNEK IS ELEGET TESZÜNK.
A NOBEL-DÍJASOK ANTOLÓGIÁJA KIS TÉTELBEN ■  
TOVÁBBRA IS BESZEREZHETŐ A SZERKESZTŐSÉG- % 
BEN.
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Az örömszimfóíiia
Az örömhöz szenvedéseken át jutott Beethoven szellemének  

ajánlott Tompa László-vers első sorait rejtettük el a vízszintes
1., 34., függőleges 6. és 88. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: O, A). 18. 
A viznek a föld felszínét alakító hatása. 19. Nobel-díjas kínai 
fizikus (Tsung-Dao). 20. Márkás időmutató. 21. Gyulladás. 22. 
Amerikai filmgyár. 23. Csalás páros betűi. 25. Ezüst vegyjele. 
26. Teli, románul. 27. Szelindek. 28. Magyar hegedű- és brá
csaművész (Tibor). 30. Ritka férfinév. 33. Kezdet és Vég nél
küli attak! 34. Az idézet második sora (zárt betű: E). 40. Az 
Ural bal oldali mellékfolyója. 41. Vagyis, illetőleg. 42. Éiősdi. 
43. A közeli. 44. Hull a könnye. 45. Folyó Angliában. 46. SPT.
48. Vásárolt, 49. Dátumrag. 50. . . .  Khajjám: perzsa költő, filo 
zófus, csillagász, matematikus (kb. 1040—1123). 51. Félszeg,
ügyetlen. 54. Fél ipar! 56. Szláv nép. 57. Az ókorban Európa és 
Ázsia pusztáin élt, iráni nyelvű lovas nomád nép. 58. Fürdő
ruha. 60. Óriási testű, kacsa nagyságú galambfajta, a Mauri- 
tius-szigetekien élt. 63. Shakespeare-hős. 64. Meghatározott idő
pontra beállítható szerkezet. 66. Légüres tér. 67. Szolgai módon 
hízeleg. 69. Terv-befejezés! 70. Karmester. 72. Mennyboltok. 73. 
Magad. 74. Női becenév. 75. Köteléket bont. 76. Ruy . . . :  
Gastone Moschin 19fil-es tv-film je. 77. . . .  Dagover: német szí
nésznő. 78. Betű kiejtve. 79. Sors! 82. A láb alsó felülete. 83. 
Szöveg nélküli éneklés. 88. Maró folyadék. 89. Női név. 90. 
Verskellck. 91. Lófő egynemű hangzói. 92. Az Ariane című 
regény írója (Claude) 94. Néma néma! 95. Fogoly. 97. Durva 
posztó. 98. Becézett Emőke. 99. Táncmulatság női védnökei. 
102. Liviu Rebreanu-regény címe. 104. Tengernagy, románul.

FÜGGŐLEGES: 1. Magyar író, Petőfi barátja, Garibaldi 
harcostársa (1821—92). 2 Az epében oldott bilirubinból a bél
ben képződő íestékanyag. 3. Ütőhangszer. 4. Régi amerikai 
mesefilm. 5. Tettet. 6. Az idézet harmadik sora (zárt betűk: 
I, E). 7. Iglu közepe! 8. Angol helyeslés. 9. Finom papír. 10. 
Tornaszer. 11. Abba a másik irányba. 12. Forradás. 13. Csorba 
fog! 14. Újság. 15. Vajon létebett? 16. Számtan. 17. Zola-regény.
24. Mindenben kételkedő. 28. Vissza: mongol uralkodói cím 
volt. 29. Ahhoz hasonló. 31. Kétszer semmi. 32. Angyali rang. 
35. Bántalmaz. 36. Lásd a 30. sort. 37. Mutatónévmás. 38. Satu, 
franciául. 39. Háborgatlak. 45. Import szappanmárka. 46. Svéd 
fizikus, az első négyzetben személyneve kezdőbetűjével. 47. 
Állati hulla. 50. Címerpajzs sisakján heraldikai alak. 51. Csíki 
magyar ember ereiben kering. 52. SÁR. 53. A múlt idő jele.
55. Kaolin. 56. Arra a helyre. 57. Pálmafajta. 59. Esetlenül síel! 
61. Gyógyászatot tanít. 62. Félig-meddig svihák! 65. Ügyintéző 
rövidítése. 68. Igen, angolul. 71. Nobel-díjas angol bakterioló-, 
gus, parazitológus (Ronald Sir, 1857—1932). 72. . . .  Roman: ha
zai zeneszerző volt. 73. Tilosnak nyilvánít. 74. Tompa László- 
vers címe. 76. Pénzintézet. 77. Végtag. 80. Szeszes ital. 81. Ha 
nincs ló, a . . .  is jó. 82. Téka egynemű hangzói. 83. ím e. 84. A 
harmadik szem ély társaságában. 85. A jószívű igéje. 86. Fran
cia férfinév. 87. Téli üdülőhely Florida-félszigetén. 88. Az idé
zet utolsó sora (zárt betűk: E, Á, G). 93. T ik -...:  órahang. 94.
. . .  gat: égtáj. 96. Dickens álnesve. 98. Vércsatomája. 1000. NF. 
101. Üres kocsi! 103. Román tagadás. 105. Igevégződés.

(Rámay Tibor)

A HELIKON 22. számában közölt K o n c e r t  című rejt
vény megfejtése: A forrásnál pár fürge cinke perget /  becéző 
szót: Kiesi ér! Kicsi ér! j  Nagy tarkaharkály járja fenn a ker
tet /  [és néha kasztanyettával kísér.]
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TOLLAS TIBOR

T A V A S Z I  Ü Z E N E T

Ha végtelennek tű n ik  is a tél, 
s m in t kötél, a féle lem  fojtogat, 
szívd  magadba a tavaszt és ne félj!
Fagy bölcsőjéből is felkél a Nap.

Ha k ú t m élyébe taszít is a gond, 
s rideg betonként gyűrűz a magány,
— ha nincs kinek, — versed az éjbe

mondd,
gyertya fény  lesz majd társak asztalán.

Magad maradtál? N em  vagy egyedül, 
míg mások terhét, jaját hordozod.
G yújts tüzet, ha kell, rem énytelenig  
s hazává tágul szűkös otthonod.

Nyom odban ködsubájú balladé.k, 
meg nem  irt sorok konok serege, 
a megtagadott m últon  ballag át 
s várja: szavakban m egszülethet-e?

Csak el ne költözz, m in t a madarak, 
ha fogcsikorgató is a jelen,
M it ér a szó idegen ég alatt, — 
szabad lehet tán, de fészektelen.

O tthon „zsibongó homlokod“ m ögött 
m egváltó ú jszü lö tt a gondolat.
Holnap zászló, versekbe öltözött, 
alvókat ébreszt s ha kell, holtakat.

Fényesednek már odakiinn a fák, 
széttörik ezüst bilincseiket 
a megáradt v izek , s Március kiált 
madárszavakkal tavaszt és hitet.

Csak tud j naponta újrakezdeni, 
visszatükrözni hitet, sugarat.
A z  éj virrasztó csillaggal t e l i . . .
És tudd, holnap fe lkél m egint a Nap!

Simon Sándor: A z űrben

LÁSZLOFFY CSABA

„ H O L  A G Y E R E K ? “
a 18 éves Zsoltnak

Távo'odó part 
elmosod« — 
egy érintés
a köröm karcolása bőrödön
lámpaernyő-takarta izzás 
tarkód tánca a félhomályban 
(anyádnak a képzelgés is öröm)
valahol egy idegen utcán ázol 
a párnán hánykolódó nincs veled 
álmában tartja 
hamis fénybe
véletlenekbe hanyatló fejed 
ó kinek emlőjéből tej és féltés 
buggyant ki: csak el ne cseréljenek!

szennyet is őriz az emlékezés?
Csorna Sándort idéző sajgás lenne 
minden útra bocsátás: 
zsarnokság mérge és 
öröksége a szülői gyanakvás?

vulkánkitörést megelőző 
földremegés amit 
tűnő tilalmuk 
disznótosajt-f eszes 
fantom-üres 
ege alatt
egy muzikális fül meghallhat: 
sanda érdek sunyit
hangodra (újabb kárhozat?) 
falánk
évszakban fogant dühös tisztaságod 
vakon néz vissza ránk — 
ne légy se hős se áldozat!
mint ki a régi házból kint rekedt 
megszállottan keresel valamit 
vacogva futsz 
nő a ritmus 
lihegsz
zajjá gyúrták a zene hangjait 
dob szaxofon cintányér felesel 
rekedt csend (kopár Hója) 
fuldokló orgonahang tompa 
fájdalmával most már magad leszel

és diihvel cipeled a terhet 
tarkód tánca az űrbe kivetül 
a nagyság fénye fölsebez
lelkeddel összeférhetetlenül 
hurcolsz magaddal s mint két gyermek 
kísérjük önzésed heves 
ütemeit
bárkivel is légy mégis egyedül 
árván ahogy az ember születik

1991. IV. 21.

„Tegnap” üzenetei [3]Legutóbb azon töprengtünk, 
miként kellene saját múltunk
hoz visaony ülnünk ahhoz,
hogy minél keményebben sze
gülhessünk szembe a magát 
mába átcsempészö Tegnappal. 
Azokról volt szó, kik így vagy 
amúgy a közélet pástjain mo
zogtak.

De szólni illik  a másik a- 
laphelyzetröl is.

Azokról, kik gyárban, föl
deken, hivatalokban vagy más 
területen dolgoztak, esetleg  
értelmiségi mesterséget „sza
badúszókként“ müveitek, a- 
nvagi boldogulásukra össz
pontosítva igyekezetüket, de 
saját akaratukból vagy a kö
rülmények összejátszása foly
tán soha semmilyen tisztséget 
nem viseltek, politikai vagy 
társadalmi tevékenységet sem 
ilyen, sem amolyan irányban 
nem folytattak.

Most könnyebb és egysze
rűbb a helyzetük, jóval keve
sebbet kell elszámolniok ma
gukkal.

Mindazokról, kik ezt a 
helyzetüket egyszerűen tudo
másul veszik, nincs sok mit 
mondani. Legfeljebb annyit, 
ha most részt vállalnak a 
közösségi feladatokból, érthető 
és indokolt örömmel fogadják

őket. Az „új idők, új embe
rek" elvének alkalmazása 
nyilván csak jóra vezethet, ha 
az újak képességei, rátermett
sége összhangban áll a fela
dattal.

Csak azok esete tehet indo
kolttá észrevételeket vagy 
fenntartásokat, kik hajdani, 
társadalmi értelemben vett 
semmit sem tevésüket kie
melkedő személyes érdemnek 
tartják, jogcímnek arra, hogy 
felsöbbrendüeknek ismerjék 
el őket. S ha ez némi hiúság
gal, másokat lenéző gőggel, 
ambícióval párosul, hátrányos 
helyzetek, szubjektíve pedig 
távolról sem rokonszenves 
magatartások alakulhatnak ki.

De vegyük kicsit vizsgálat 
alá az ilyenkor fennen meg
hirdetett „vétlenség“, „tiszta
ság“ fogalmát.

Míg Kiskapuson működnek 
a kormos, fekete füstöt oká
dó üzemek, a világ, vagy 
Európa legszennyezettebb te
lepülésévé avatva a Küküllö 
menti várost, járkálhat ott 
patyolatfehérnek maradó ing
gallérral valaki, akárcsak e- 
gyetlen napot is?!

Így rakódott reánk Európa 
társadalmilag, eszmeileg egyik 
legszennyezettebb országában

a torzulással, beszűküléssel 
fenyegető mocskos üledék. N é' 
ha szinte észrevétlenül, de 
folyamatosan, évtizedeken ke
resztül. Ki állíthatná magá
ról, hogy a múlt szerkezetei
ben, törvényei szerint, viszo
nyai között élve ilyen vagy 
amolyan értelemben vett ha
tásaitól érintetlen maradt?!

Senkinek sem lehet szem
rehányást tenni azért, hogy 
nem lázadt fel a reá kénysze- 
ritett világ körülményei el
len. Csak épp az tűnik indo
kolatlannak, ha a sem jót, 
sem rosszat tevéssel kitöltött 
múltja jogán valaki a csalha
tatlan itéiöbiró szerepére ér
zi feljogosítva magát.

Ez az a pont, ahol rádöb
benek, a mába visszalopakodó 
Tegnappal viaskodó gondolat- 
menet megtorpan, ellentmon
dásokba bonyolódik.

Két héttel ezelőtt úgy vé
lekedtem, kik a Tegnap ide
jén írással, tettel, tisztséget 
viselve közéletben fordultunk

elő. Ítéljük el kíméletlenül a 
múltat, saját éietünk évtize
deivel együtt. Most a „vétle- 
nektől“ vonjuk meg az illú
ziót, hogy nyomok és követ
kezmények nélkül húzhatták 
meg magukat a sötét korszak 
mélyén.

De nem mosunk így egybe 
elkülönítendő, árnyaltabban 
jellemezendő felelősségeket? 
Az ilyen sommás értékelések 
alapján valóban mindent sut
ba kell-e dobnunk a múltunk
ból, hamut szórva fejünkre 
mindazért, amit tettünk?

Következetlenség, felületes
ség, vagy határozatlanság jo
gos vádját is vállalva, van 
amit helyesbíteni kényszerü
lök azon, amit két héttel ez
előtt írtam. Meg aztán tör
tént egy apróság ez idő alatt, 
ami szintén pontosabb értéke
léseket igényel.

Azokról szólva, kik saját 
múltunkkal kényszerülünk el
számolni magunk előtt, elég

ségesnek tűnt a közbevetett 
elhatárolás, miszerint „nem a 
galádokrói, hatalom kegyei 
után lihegő gyászmagyarokról 
beszélünk, rájuk ne veszteges
sünk szót“.

Elégségesnek tűnt, mert 
úgy tudtam, e keveseket és 
kártékonyakat véglegesen le
seperte a színpadról a törté
nelem, nem kell többet szá
molni velük.

S most egyik közülük, a leg- 
undoritóbb, az „egész magas 
szinten“ besúgó és feljelentő, 
a megsemmisítésünkre törő, 
véres kezű önkényúr dicsőítője 
tisztségekkel és anyagi jutta
tásokkal honorált udvari talp- 
nyalója váratlanul megjelent a 
színen. A tar „jóakarónk" 
igazgatta televízió képernyő
jén.

Ha eddig valakinek a leg
kisebb kétsége volt, íme, meg
győződhet felőle, nemcsak 
üzen a Tegnap, hanem széles 
arcvonalon támadásba len
dült. Kik évtizedeken keresz
tül megsemmisítésünkre tör
tek. nemcsak hogy ott foly
tatják, ahol nyolcvankilenc 
decemberében egy ideig ab
bahagyni kényszerültek, de 
régóta használt legmocsko

sabb eszközeiket is előkotor
ják a múlt biizlö hulladékai 
közül, abban a reményben, 
hogy megoszthatnak minket.

Mi az. amit másként kell 
fogalmazni a két héttel ez
előtt leírtakkal szemben?

Mindannyian, kik nem vol
tunk besúgók, feljelentők, áru
lók. a megsemmisítésünket a- 
karó hatalom megvásárolt 
eszközei — birkózzunk meg 
minél gyorsabban a magunk 
múltjával. Ne szépítgessünk, 
ne kozmetikázzunk rajta sem
mit, mert csak így lesz elég 
erkölcsi erőnk és hatá
rozottságunk szembefordulni a 
múlt előrajzó, élő kísértetei- 
vel. Azt hiszem, egyikünknek 
sem szabad lemorzsolódnia. 
ífiY vagy amúgy, a minden
napi élet egyik vagy másik 
területén mindenikünk tehet 
valamit annak érdekében, 
hogy ne vethessenek a tegnap
ba vissza minket. És éppen 
mert kívülröl-belülről is
merjük és felismerjük a most 
visszarendeződni akaró szer
kezeteket. módszereket, esz
köztárat, — annál hatéko
nyabban tudunk szembeszállni 
velük.
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V alam ely politikai rendszer „jellem éről“ azok az 
eszközök áru lnak  el legtöbbet, am elyeket akár nyíltan, 
akár re jte tt  dimenziói szféráiban m űködése érdekében 
fölhasznál. A honi hatalm i berendezkedés e tek in te t
ben, úgy hittük , aligha tartogathat szám unkra m egle
petéseket. Ám kiderül, egy rezsim kegyeit kereső sze
m élyek szerepvállalása, netán  szerepkényszere m inden
kor érdekes lehet. Am a bizonyos eszköz-emberi miliő 
. .  . „Sokoldalú“ érm e még ez is. Egyrészt kiket próbál 
s tud m egnyerni a társadalom  elittjéből céljainak a 
hatalom  (mégha csak m utogatható v itrin figura szerep
re  is), m ásrészt meddig ereszkedik alá a m ásik végen, 
m ondjuk, a m indenre elszánt gátlástalan kalandorok 
szolgálatainak elfogadásában. A m egállapodottabb de
m okráciák általában jeles skalpokat tudhatnak  m agu
kénak az első csoport világából, a torz, d ik ta tú ra-m a
radványokkal küszködök viszont rendszerint képtele
nek lem ondani az utóbbiak szolgálatairól.

M indez Hajdú Győző újabb föltűnte alkalmából öt
lö tt fel bennünk. Az, hogy ő egyszer valahol még po
rondra lép, percig sem volt kétséges, m iután megúszta 
a 89-es fordulat első heteit. Persze kíváncsiak voltunk: 
hol, mikor, kinek s m ilyen színekben kínálja m ajd föl 
szolgálatait; jóllehet sejtettük: bárhol, bárm ikor, b á r
m ilyen színekben s bárkinek hajlandó lesz — aki igény
be veszi. Igaz, szám ára a még lehetséges „ já ték te re t“, 
fölhasználhatósága skáláját némileg m eghatározza s be 
is határo lja  előélete. Ezért aztán az ú jabb színrelépés 

nem is csupán Hajdú-szem pontból érdekes, annál inkább 
* a hatalom  (mely most érte  nyúlt) megítélése szem pont-

szónokitól, m elyet annyiszor ha llhattunk  a d ik ta tú ra  és 
diktátor dinasztia jeles ünnepein, am int Hajdú m in
denkit túllihegve szállította a hódolatot. Most ráadásul 
ez az erőszakos fasisztoid-m anipulatív „előadási mód“ 
Bráncu§i-tól Salamon Ernőig, F laubert-tő l Adyig fé ltu 
cat klasszikus kultúrnagyságot is körülnyálazott, be
mocskolt, persze mi ez ahhoz képest, hogy egy pár év
vel ezelőtti pártbanzájdon Hajdú, nem  bírván tovább 
fokozni a dicsőítő jelzőket, azzal döbbentette le a m a
gas fórum ot, hogy a tiráda  végén azt m ondta Ceau- 
sescunak: te  vagy a mi Bethlen G áborunk . . .  (Az ám.) 
És ilyenkor még a román nyelv nyárádm enti akcentus
ba nyom orítása is bocsánatos bűnnek szám ított, m ár- 
m ár hitelesítvén érzem ények őszinteségét.

Föntebb politikai m egfontolást em legettünk e tévé
beli magánszám m al kapcsolatban. Ha csak a „külső 
körülm ényeket“ vesszük számba, m ár akkor sem tű n 
het túlzónak egy ilyen feltételezés. Az egyes számú 
média ugyanis harm incvalahány percet biztosított szá
m ára pénteken este, meglehetősen előkelő adásidőben. 
Ennyi időt nem kulturális egyesület (pláné nem zetisé
gi színezetű), de alakuló politikai szervezetek, pártok 
bem utatkozására sem szánt a tévé az elm últ tizennyolc 
hónap alatt. Továbbá. Emlékezetem szerint nemhogy 
rom ániai m agyar író (a bemondó titu lá lta  így), de (ta
lán az egy M arin Soreseut leszámítva) román kollé
gáink közül sem kapott senki ekkora szerepidőt. S mely 
előzékenység: a műsorvezető, m ielőtt „beindíto tta“ vol
na Hajd'ut, külön m egkérte a kedves nézpt, hallgassa 
figyelmesen s előítéletek nélkül (!) a soron következő
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i jából. M ert — bár lehet, furcsán hangzik — még m in- 
■ dig e félresikerü lt politikai rendszerrel szemben lennénk 
i jóhiszem űbbek, m int a m ost szolgálattételre jelentke-
í zett d ik ta tú ra-edzett eszközemberrel szemben. Az új 
{gazdák szám ára egy ilyen kipróbált zsoldos jelentke- 
f zése egyszerre lehet kényelm es és kényelm etlen. Ké- 
ínyelm es, m ert az bárm ilyen „feladatot“ ellát, adott 
.'esetben  a legmocskosabbakat is; kényelm etlen (ha a re- 
fzsim cseppet is ád az imázsra), m ert szegénységi bizo- 
jn y ítv án y t á llít ki magáról — éppen m int hatalom. Hi- 
iszen a kérdés, m ely elsőként, szinte önkéntelenül fo
il galm azódott meg: uraim , hát m ár itt tartanánk, máris 
ilyen cölöpökkel kell m egtámogatni ama palánkokal?

; Az külön figyelem re méltó, hogy a d ik tatúra  utolsó 
! évtizedének többségi kiszolgálói közül a tévé (pedig 
; tudjuk, cseppet sem finnyás) m indmáig nem emelte 
■prömier plánjába a H ajdú-m éretű  előcsahosokat; m int 
; ahogy nyíltan , legalábbis zászlóvivőként egyetlen ro- 
’ m án politikai vagy kulturális formáció sem vállalta fel 
' a Hajdúhoz hasonlókat. De lám, a jeles intézm ény (té- 
jvé) a Hajdú esetében most tette  ezt. Cinizmusból? Ne
tán  valam ely kényszerhelyzetnek engedve? Az előbbi 
sem lenne idegen tőle (m árm int a tévétől), mégis az 
utóbbi a valószínűbb. M ert hol is szándékozná elhe- 

jlyezni valam iféle politikai m egfontolás-gravitáció a 
; közélet-palettán  ezt a jelentkezést? Előreláthatólag v a 
lahol a nemzetiségi-művelődési-ködös-külkapesolatos 

{zónában. Ahol egyrészt csábítóak a hívószínek, m ásrészt 
gazdag a m im ikri-garderob. A mozgáslehetőség min- 

; denkor adott, s az inszinuációs alkalm ak szinte kime- 
ríthe te tlenek . „Ideális“ terep. Hanem ebben a H ajdu-féle 
színrelépésben mégis van valami biztató, m egnyugta
tó. E rre a szerepre feltételezhetően nem akadt más 
vállalkozó. Vagyis: közülünk ez nem volt m ásra kioszt
ható.

M ielőtt továbblépnénk, hadd jegyezzük meg: nem 
. szívesen szántuk rá  m agunkat a H ajdú-jelenség meg- 
bolygatására. Több meggondolásból is. A napi politikai 
csatározásokon a hetenként megjelenő Helikon  kívül 

:m arad; be kellett látnunk, nem egy laptársunk, m in
denekelőtt rangosabb napilapjaink az ezek m entén sar
jadó olvasói elvárásoknak nálunknál avatottabban, de 
m indenképpen naprakészebben tesznek eleget. Ha köz
életi vonzású kérdésekben is szólunk, azt — szándé
kunk szerint legalábbis — az ország s benne a m agyar 
kisebbség életének fontosabb pillanatai, sorsmoccanásai 
kapcsán tennénk, m elyekre a múló idő valam elyes rá 
látást biztosít. Továbbá: Hajdú szám ára a puszta tény, 
hogy foglalkozunk vele, akár elítélőleg is, m ár önm a
gában nyereség. Hisz mindegy, hogy m ilyen áron: sike
rü lt üggyé válnia, sikerül helyzetbe hoznia magát. Ezt 
az elégtételt, sajnos nem tudjuk  nem megszerezni n e 
ki. Ráadásul ha „tú lhajtanánk“ a ráfigyelést, végül m ár
tír t faraghatunk  belőle — legalábbis elképzelhető, hogy 
a tő lünk  elszenvedett „hántásokat“ ilyenform án próbál
ja m ajd beváltani — nyilván a rom án közvélemény 
előtt. (Na meg ha a küszöbünkre piszkolnak s m egpró
báljuk  a fekáliát eltakarítani, a „m űvelet“ során elke
rü lhetetlenü l bemocskoljuk magunk.) U gyanakkor túl 
hosszadalmas fejtegetést igényel, ha a Haj du-jelensé
get a maga bonyolultságában akár vázlatosan is m eg
kíséreljük megközelíteni. Hogy mégsem térhetünk  ki e 
kétes finalitású  kihívás elől, az annak „köszönhető“, 
hogy H ajdú újabb föllépéséhez m egintcsak irodalomból 
és „művelődési életből“ próbál bohócköntöst fércelni 
m agának, s ezzel olyan lehetséges prak tikákat álcázhat, 
m elyekkel m aradék ku ltú ránkat veszélyeztetheti.

M ert hogyan is néz ki közelebbről ez az újabb szín
relépés? Bárki azt m ondhatná: m ért kell ezen föltépőd- 
ni, elvégre csak annyi történt, hogy Hajdú összehozott 
és bejegyeztetett egy jám bor művelődési egyletet (tör
vény biztosította dem okratikus jogaival élt, nem igaz?), 
és ezt bejelentette  a rom án televízióban. K ülönben is: 
a ku tya ugat, a karaván halad. Csakhogy erre a ku
tyaugatásra, félős, megbokrosodnak a m álhát cipelő te
vék. Lehet, m ár a hangtól, attól az enerváltan hordó-
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szöveget. Amely ezek szerint valakik részéről — szá
m unkra nagyon fontosnak ítéltetett. Hát hallgattuk, be 
kell vallanunk — előítéleteink kísértései közepette.

Tehát: az új művelődési egyesület neve Együtt. A 
társaság kiadásai fedezésére csak és kizárólag a tagságá
tól beszedett díjakat veszi m ajd igénybe (hogy ezt m iért 
volt fontos H ajdúnak bejelenteni?; nyilván tagkönyv 
is lesz), na meg a különböző Együtt-rendezvényékből 
befolyó jövedelmeket. (Ezekre m ajd befizetünk.) Vagy
is értsük úgy, hogy pártoló szem élyek vagy intézm é
nyek adom ányait el sem fogadják? (Pedig nem szégyen 
az, na de lelkűk rajta.) Amúgy lesznek e kultúrkép- 
ződménynek külföldi tám ogatói is, biztosít Hajdú, de 
nem afféle irredenták, pedig, m int tudjuk, vannak olya
nok is. Azok itt szóba sem jöhetnek, azokat le kell lep
lezni, azok ellen harcolni kell. (De m indenekelőtt n y il
vántartásba kell venni őket, a külföldieket is meg a 
belföldieket is . .)

Ám m aradjunk még egy p illanatra  az egyesület
névnél. Együtt. Vagyis románok, magyarok, jehovis- 
ták, kom munisták, kurvák és honleányok: együtt. Egy
szóval nem külön-külön, még bár m űvelődési és ha- 
gyom ányainkbeli érdeklődésünk szerint sem. M ert az 
szeparatizmus. Az pedig nagy bűn, főbenjáró. Mahol
nap, ha nem  vigyázunk, alkotm ányba ütköző lesz, még 
ekként, ku ltú rtestü le tek  különállása esetében is. Ne le 
gyen tehát Lucian Blaga társaság és ne legyen Lorántfíy  
Zsuzsanna társaság, m ert m indenik szeparációs veszé
lyeket re jth e t magában? Vagy csak az utóbbi? M inden
esetre nem  volna meglepő, ha jelen m orfondírozásaink 
m iatt H ajdú m áris szaladna s azzal jelentene fel, hogy 
a rom án—m agyar m egbékélésegyüttélésegyütthalás 
m egátalkodott ellenségei vagyunk. (De ezzel, m árm int 
a várható m ószerrel, várjon még egy kicsit.) Hanem 
szeparatizm us ide meg együttnyom orgás oda, azt azért 
jó le tt volna tisztázni, hogy ez az egyesület-kezdem ény 
végül is román, m agyar vagy közös (azon kívül, hogy 
kulturális). Mindegy, hogy melyik, csak derü lt volna ki. 
hogy valam elyik a három  közül. Az ugyanis nem tisz
tázódott a több m int félórás ápolatlan hadovában, m ely

ben H ajdú h ite t te tt magyarságáról, román házasságá
ról, m indenféle hovatartozandóságáról, vétkeiről (hogy 
rögvest meg is bocsásson magának), és szüntelen állást 
foglalt, s ha jól érte ttük , még a Jóistent is belekeverte 
a partta lan  pakliba — csak éppen a lényeggel m aradt 
adós. Igaz, az Együttnek többször is elismételte a ro
mán kifejezés-m egfelelőjét (ímpreuná), de ezt m intha a 
bejegyzett egyesületnév fordítása gyanánt. Annyi bizo
nyos, jóhiszemű m agyar művelődési egyesületről aligha 
lehet szó, mely, m ondjuk, valós kultúrértékeinket kép
viselné valam iféle korszerű nyitottság-eszmény jegyé
ben — m ert egy ilyen élén Hajdú ugyanbiza m it ke
res? Egy hasonló vétetésű román társaság élén pláne 
m it keres? M arad az a bizonyos közös. Igaz, ott sem 
tudnánk elképzelni, m ert egy efféle „kétlaki“ tisztségbe 
ugyancsak hiteles személy kívántatna közülünk. Na 
meg azt eleve úgy illenék bejegyezni, hogy: ím preuná 
— Együtt; és persze annak akkor lenne a másik fél ré
széről is társkezdem ényezője, ki m ajdan minimum társ
elnök leend. De lám ennek se híre, se nyoma. Pedig 
valójában m ennyire üdvös dolog volna ma (tán inkább, 
m int eddig bárm ikor) egy olyan művelődési-tudomá- 
nyos-baráti társaság, m ely a két szomszéd kultúra érin t
kezési terü lete it venné gondjaiba s pásztázná, mondjuk, 
művészi ihletforrás-kom paratisztikától kölcsönhatás- 
ügyekig, hogy a másfél évszázados műfordítás-hagyo
mány ápolásának szükséges voltát ne is részletezzük 
ehelyt. Egy ilyen vállalkozást, úgy hiszem, nagyon so
kan tám ogatnánk Jókai bácsitól Paul Drumaruig. Rá
adásul ebben a szférában semmit sem kellene elölről 
kezdeni. Je len  hasábokon például — hogy haza (is) be
széljünk — sohasem szakadt meg az egymás értékeire 
figyelés gyakorlata — azután sem, hogy ezzel m ár reg 
nem szerezhetők „jópontok“ egyik „irányból“ sem.

Ezek után  azt kell feltételeznünk, hogy ez az Együtt 
valam iféle fantom egylet, afféle álca, valaminek a fedő
szerve. (Gondolunk itt egy Ádám Erzsébetet turnézT 
tató K ft-re, m elynek csak be kéne m ár indulnia; m iu
tán .ló döglött s hám ürü lt, nem volna meglepő, ha az 
előadőművésznő most m ajd Mircea Dinescu és Ana 
Blandiana verseivel lepné meg a clevelandi rajongóit!)

De emlékezzünk csak ú jfen t a pártok, testületek be
m utatkozás-rítusaira: ném ely társaság két sorban ült 
s á llt oda, m int egy jubiláló tekecsapat; a másik egy 
asztá.1 körül szorongó családot „alakíto tt“, hol foszlott 
rtyakkendős nagytatáktól pelyhes állú pulcsisokig min
denki együtt volt, hogy a képernyőre is alig fértek reá. 
M ire'-Hajdu nem átall nekünk egyedül kiallani. (Vah 
ő olyan fiú.) Avagy senki nem akadt alapítótársai kö
zött,, aki vállalta volna az együttszereplést vele? (Ér
dekek indulás még ez is.) Ámbár hogy ezek a társak 
kik .lehetnek, m iután rejtőzködnek, egyelőre csak el
képzelhetjük. (Már induláskor kezdik az illegalistáskd- 
dást-rjátszani.)

. ... Csak ne bizonygatta volna oly vadul, hogy dz 
Együtt olyan kulturális egyesület lesz, mely nem poli
tizál (Nem. nem soha.) M ert ezekből a nem politizáló 
művelődési egyesületekből valahogy nagyon kezd ele
günk lenni. H át politizáljanak már végre, m ert így eg>L 
re unalm asabb lesz a dolog . . .  Ez a mi jó Hajdú elv- 
társunk is egyből ezek ellen a mindenféle e x tr e m is t^  
ellen akar küzdeni — s hogy félreértés ne essék, egy 
röpke kitérő után m indjárt rá is tér az RMDSZ-re. 
Ahelyett, hogy politizálna. A kitérő pedig vaj’ mi is 
lehetett volna más, mint az egri „veszedelem“. Talán 
m ert közben kezdett alábbhagyni a „kirohanás“. Akifc 
összehozták, rég oda se bigéznek, akiknek viszont pa
razsat gyű jtö tt a fejére e parti hecc, azok összeszorított 
fogakkal sziszegve bizonygatták, hogy az a parázs nein 
is parázs, hanem  hamu, am it maguk hintettek oda, hisz 
lám, m egtépdesődtek kaftánok is; aki viszont magas
labdaként kapta ezt az alkalmat, az nem volt hülye 
nem „leü tn i“ a pöttyöst: érák a la tt keresztelődtek fit 
m aradék m agyar hírességekről elnevezett utcák; jövő 
tanévre összehozott iskolahálózat-rem ények kaptak 
gellert napok a la tt —, ja, kérem, tudja itt mindenki, mi 
a dolga vám őrtől honatyáig, s végzi is öntevékenyen. 
Nos, ha azóta m egtorpant volna a lendület, most ú jra  
előcincogta, m ennydörögte Hajdú Egert. Micsoda kul- 
túrszom j, ugye? Na meg új típusú hűségnyilatkozat- 
alkalom.

..  . Ahhoz képest az RMDSZ elég olcsón megúszta: 
csupán a létezése ellen van kifogása Hajdúnak. De ha 
m ár m indenképpen van (m árm int az RMDSZ), m iért 
van tú lsúlya a rom ániai magyarság politikai életében 
— m ert ezt ő (m árm int Hajdú) sehogy sem szívelheti. 
(Nyilván osztódtatással kéne szaporítani — m árm int az 
RMDSZ-t — , hogy legyen sok, ügyes kicsi.) Hanem ha 
azt a pluralizm us-leckét tudnánk felejteni. Azt a p lu ra
lizmus-szimpóziumot, am it Hajdú celebrált nekünk. 
K enterből, visszakézből ilyen ócska kultúregylet-prob- 
lem atika — ahelyett, hogy politizálna, ugye . . .

A Hajdú fölléptetésének idözítettségét (RMDSZ 
Kongresszus stb.) csontig lecsámcsogták az „esemény
rő l“ előttem  szólók, s m éltán. Itt egyetlen dolog a meg- 
gondolkoztató: ennyire hülyék lennének a tévé m űsor- 
igazgató koriferusai? Eddig azt hittük, az egyes számú 
média, ha am olyan balkáni módon is, de pontosan érzi 
s beméri m anipulativ  lehetőségeit. Ezen a „húzáson“ v i
szont, aki csak odafigyelt, egyem berként harsányan rö 
högött. Avagy mégis a mi ügyeink megítélésében len
nének ennyire kétbalkezesek? Nyilván úgy tudják, hogy 
a m agyarok, term észetesen a romániai magyarok is szét
húzó, marakodó népség, pláne ha politizálásra nyílik 
tere — ez sajnos igaz, s régi dal. Csakhogy itt most a 
H ajdú közénk ékelésére te tt kísérlet egyértelm űen pa
radox hatást eredm ényezett. M ert hát odáig azért csak 
e lju to ttunk  m ára, hogy ha föl akarjuk zabálni egy
mást, annak a végére tudunk  járn i önerőből is. Ehhez 
(egyrészt) vagyunk még elegen — avagy — ehhez (más
részt) nem vagyunk m ár olyan sokan. De egy efféle 
„m űvelethez“ m indenképpen nélkülözni tud juk  a 
„H ajdú-segédletet“.

(Folytatjuk)
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