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K edves A nna—Maija,

Tam ási Á ront életem ben kétszer lá t
tam . Egyszer a kolozsvári színházban az 
Énekes m adár cím ű színdarabjának a be
m uta tó ja  előtt. T arto tt egy kis előadást. 
Szép szál férfi volt. Akkor fekete ruha, 
fehér ing ra jta , ahogy a színpadra állni 
kell egy szerzőnek. Másodszor egész kö
zelről lá tha ttam : m eghívtuk körünkbe, ko
lozsvári m agyar egyetem isták körébe 
1941-ben. A politikáról beszélt. K ét m é
te rre  ültem  tőle, jól megfigyeltem , jég
csap em bernek éreztem , aki el nem mo- 
solyítja m agát egy vak lóért, s váltig csu- 
dálkoztam : h á t ez az em ber írta  az Ábelt? 
Ez az a hum oros író, ki úgy m egkacagtat 
a novelláival, hogy a vékonyunk bele
fájdul?

Kodolányi János éppen az ellentéte 
volt. 1943-ban történ t. Budapesten a Ma
gyar ú t szerkesztőségében ü ltünk  vagy 
huszonötén. O tt láttam  először László 
G yulát, nagy történészünket. V ártuk Ko- 
dolányit. A rról kelle tt dönteni, hogy a 
M agyar Irodalom pártoló Társaság tíz
ezerpengős ju ta lm át kinek kellene adni. 
Kodolányi m egérkezett, az asztalfőre ü l
te tték , én jobbról pont m elléje kerültem , 
kezet fogott velem. Aztán elkezdett 
anekdotázni. Az egész társaságot megka
cagtatta, T atay Sándor az asztal alá is 
esett a kacagástól. Épp ott ü ltünkben je
len te tték  a légi riadót, hogy Egert bom
bázzák. Kodolányi m indjárt kész volt 
csípni a nyelvével:

— Hogyan? Egert is bombázzák? Pe
dig o tt van „gyertya, feszület, kánoni 
pap“ (idézet A rany Tetem rehívás című 
balladájából).

A pénzju talm at Szabó Dezsőnek adták. 
Senki sem tiltakozott, senki sem irigyel
te. K odolányit látva és hallva ez fordult
meg a fejem ben: há t ez az em ber írta 
azokat a sötét tónusú, nehéz levegőjű
drám ai feszültségű regényeket, elbeszélé
seket?

A látszat csal. Kodolányi vidám nak 
látszik, Tamási meg valósággal komor
nak s írásaikban épp az ellenkezőjét m u
tatják .

Tam ásit és K odolányit egyébként is 
érdekes összevetni. Tamási erdélyi, K o
dolányi dunántúli. Tamási a Szűzmá
riás k irályfival indul, m essianisztikus, 
világm egváltó elvekkel, később egyre 
reálisabb lesz. Kodolányi írói fejlődése 
ennek a fo rd íto ttja . Ö először na tu ra lis
ta, m ajd realista, azután középkori m a
gyar m ithológiát terem t s végül m ágikus 
korokba, az em beriség m isztikus ősfor
rásaiba m erül. (Égő csipkebokor.) Kodo
lányi valam i olyasm ivel végzi, amivel 
Tam ási kezdi.

Kedves A nna-M aija, ism erjük Balas
si szerelm eit, b a ja it Dobó Krisztinával, 
Losonczi Annával, a tifingraal-utcai kis 
bécsi lotyóval, Zsuzsánna lengyel citerás 
lánnyal; ism erjük Petőfi szerelm eit, J ú 
liát, meg még P ila  Anikóról is tudunk, 
a költői cigány lányról; ism erjük Léda és 
A dy viszonyát, tud juk , m ennyiben volt 
m úzsája Léda asszony s m ennyiben a 
m ásik nő, Csinszka, olvastunk a Mihályi 
Rozália csókjáról; ism erjük Móricz drá
m ai életét Jankával, m ajd Simonyi Má
riával, levelezését Magoss Olgával. Ta
m ási nőiről az eddig m egjelent m onográ
fiák  hallgatnak. Négy felesége volt. Az 
utolsó Ágota, akinek halálos ágyán a 
Vadrózsa ágát dedikálta. Az első három 
feleségét m ért hagyta el egymás után? 
M ert más nőktől is m egkapta azt, am it 
azoktól? Vagyis asszonyai nem voltak 
egyben m úzsái is? Egy bizonyos, ő m a
ga a férfiak  vadkanja volt, a nők csodá
latos megejtője.

Legutóbbi kolozsvári tartózkodásom  
idején felkerestem  dr. Rapp K árolyt, a- 
k it Magácska is ismer. Jelenleg ő a Ref. 
Theológia rektora. Gvulu fiam ról beszél
gettünk. Hogy, hogy nem, felhozódott 
Tam ási és a legutolsó könyve.

— Ebben azt írja  egy helyen — mond
ja Rapp K ároly —, hogy az egyik ref. 
papnét, míg a férje  a tornácon tanulja  a 
prédikációt, a kályhának düti és .. . Ezt 
azért mégsem kelle tt volna megírni.

— Olvastam  — válaszoltam  — , en
gem is m egbotránkoztatott az a rész. Sza
bó Dezső az Életeim  című könyvében le
írja , hogy ahol csak tanárkodott U dvar

helytől Sümegig, m inden tanárnő t a bo
kájához vert. Egyszer aztán azt írja, hogy 
életében csak három  nő volt, akikhez nem 
olyan szándékkal közeledett. Az egyik 
Barabás M ária (akit ugyanezzel a névvel 
szerepeltet az Elsodort faluban), egy Csík
ba való székely lány, a m ásik az Eötvös- 
kollégium igazgatójának, Bartoniek p ro 
fesszornak a középső lánya s a harm a
dik egy Párizs m elletti faluban egy f ra n 
cia lány. Ezek voltak m éltók őhozzá. A- 
m ikor ezt olvastam, abban a pillanatban 
m intha semmivé váltak  volna előttem  az 
addig ízléstelennek ta rto tt leírásai a kis 
női csukákról. Szabó Dezső m egcsinálta 
a kontrasztot. Ez m aradt ki a Tamási 
könyvéből. Lehet, ha él és meg tudja 
írn i teljes önéletrajzát, ő is m egcsi
nálja  a kontrasztot, m ár az is valami, 
hogy a Vadrózsa ága dedikációja így szól: 
Ágotámnak, kedves m adaram nak, szí
vemből ajánlom  ezt a „Vadrózsa ága“ cí
m ű könyvem et, m elyet neki m ondtam  
tollba. Áron, 1966 április 19-én.

(Azért az a m egbotránkoztató rész bű
bájosán van m egírva: „A kora reggeli 
napfényben ezen a széles tornácon, le és 
fel sétálva lassan, kezdett elm élkedni a 
tiszteletes úr. A reggeliző asztal mellől, 
m ely egy nagy cserépkályha fedezéké
ben állott, Nelly és én m indig lá ttuk  a 
papot, valahányszor elm ent elmélkedve a 
ny ito tt ajtó előtt.

Láttuk, s a járás ingája szerint ketye
gett bennem  a vágy. S am ire gondol
tam, azt Nelly m ind járt meg is fejtette, 
m ert felállt az asztal mellől, h á tta l a 
nagy cserépkályhához tám aszkodott és 
beborító szemekkel úgy nézett reám . S 
nehogy kárba hulljon fényesre k inyílt 
szemének csak egy szirma is, én is föl
álltam , s Nellyhez egész közel hajoltam.

— Vigyázni kell — m ondta suttogva 
a papné.

— Bízza csak reám  — feleltem  neki.
De én gyarlósággal m ár annyira tetéz

ve voltam, hogy szorítóba vettem  a Nelly 
derekát s miközben ő a vágyaim kerekei 
a la tt nyöszörgött, én a cserépkályha ol
dalai m ellett sűrűn kitekintve a tornác
ra, úgy vigyáztam  m agunkra. M ondhatom, 
sűrűbb és feszültebb figyelemben kellett 
lennem , m int a biblia fölött a p a p 
nak“ . . .)

Ezt a Vadrózsa ága-beli jelenetet el
m eséltem  Kányádi Sándornénak. Ö buz
gó katolikus s azt felelte rá:

A katolikus em ber bosszúja volt az a 
re form átusokon.

— Ó, nem lehet úgy venni — válaszol
tam  én — , hiszen Tamási Áron nem volt 
m ár se katolikus, se reform átus. Ő az új 
pogány magyar. Féja Géza szerint folk - 
lorisztikus világképet alkotott. Jancsó 
Béla szerint új vallást alapított, a „min- 
denség-hitét“ adta az emberiségnek.

Kolozsvárról Kacsó Domokos és Kicsi 
A ntal tanár kollegáimmal kim entünk 
Désre kocsival az egyik vasárnap délu
tán. Incze Jánosnál, a nagy festőnél ü l
tünk  egy darabig, m ajd átm entünk Varró 
Dezsőhöz. Ez a Varró Dezső olyan félre
csúszott tehetség. Valamikor Tamási ba
rátja . Meg is kérdeztem  tőle:

— Mivel hato tt Tamási a nőkre?
Azt m ondta, am it én sejtettem  is:
— A hallgatásával.
(Lehet, hogy m egnyílt azok előtt, aki

ket nagyon szeretett és akkor beszédes 
volt.) Izsák József m arosvásárhelyi ta 
nár, aki évfolyam társam  volt az egyete
men, m esélte egyszer Bukarestből jövet 
a vonaton nekem Tamásiról:

Középiskolás diák voltam  Sepsiszent- 
gvörgyön. Tam ásit m eghívtuk a kollé
giumba. El is jött. Előadás u tán  azt kér
te a tanároktól, hogy adjanak mellé egv 
k^s diákot, aki jól ismeri a várost. Ő 
t.i. m eglátogatna valakit, tudja a címét, 
de nem ismeri a város utcáit. Engem ad
tak  mellé. M entünk, m eníünk és egy 
szót se szólt hozzám. Nem értettem , hogy 
lehet egy nagy író ilyen komor, hogy egv 
kis diáknak egy szót se vet. Egy kicsit 
bántott, épp ezért én szólaltam meg, még
pedig így:

— A zért Ábelt Bánffy Miklós rólam 
m intázta.

Erre Tamási m egállóit, rá te tte  az öt 
u jjá t a fejemre, kö rü ljárt s azt m ondta:

— Csakugyan olyan nagy orrod van.

Tamási Áron

S többet egy szót se szólt, úgy m en
tünk.

(Bánffy Miklós valam ikor M agyaror
szág külügym inisztere volt, nagy író, h í
res trilógiája a polgári világ hullásáról, 
saját családjáról: M agszám láltattál, És 
h íjjával talá lta ttál, D arabokra szaggatta
tok Nagy író és politikus volt, am ellett 
rajzolni is jól tudott. Tamási Á bel-köny- 
véhez karikatú rákat rajzolt, a könyv a~ 
zokkal jelent meg az Erdélyi Szépmí
ves Céh kiadásában.)

Varró Dezső benne volt Tam ásiban:
Illyés Gyula és felesége kinn já rt Lon

donban Cs, Szabó Lászlónál (disszidált 
m agyar író). K érdezte Cs. Szabó:

-— Mi h ír van M agyarországon?
— M egnősült ú jra  Tamási Áron.
— S kit ve tt el?
— K it is vett el, te tudod, Flórám  — 

kérdi Illyés Gyula a feleségétől.
— Egy harm incöt éves nőt.
-— H át az nagyon fiatal Tamásihoz — 

így Illyés (Tamási akkor hatvanéves 
volt.)

— Tamásihoz az öreg — jegyezte, meg 
Cs. Szabó.

V arró Dezsőből ömlik a visszaemléke
zés:

■— Tamási nagyon szellemes volt, am i
kor a Keleti Ú jságnál volt, a Kérdezz, 
felelek rovatot ő szerkesztette. Egyszer 
egy 'yen  kérdés érkezett a szerkesztő
ségbe, egy fiatal nő küldte:

— Kopik a m acskám  szőre, m it te 
gyek?

Tamási válaszolt:
— X. Y. kisasszonynak: Ne bicikliz

zen olyan sokat.
Kedves Anna-M aija, Féja írja, hogy 

azt m ondta egyszer neki Tamási a halá
láról gondolkozván:

— Három dolgot sajnálok itt  hagyni: 
a fákat, a jó barátokat és a nőket.

Ebben a m ondásban benne van az ő 
pantheisztikus szem lélete és igaz-em ber 
volta. Ez Tamási, az ember.

László Gyulától hallottam , m ikor itt 
já r t  nálam  M ikolában:

Tamási a Hazai tükör című regényéért 
m egkapta a K ossuth-díjat. A díj deko
rációval járt. Nem tűzte  ki. Rákosi Má
tyás m ikor g ra tu lá lt neki a K ossuth-di- 
jért, m egkérdezte tőle; m ért nem teszi 
ki a dekorációt. Azt felelte:

— Én nagyon sokáig vártam  rá, most, 
m ár ő várjon énrám .

Ez volt a Tam ási m ásik nagy értéke, 
a hum or. Ebben volt magyar. Hiszen ré-

yf

Nagy Imre rajza

gi közhely, hogy az anekdota „a ma
gyarok kincse“.

Tamási Áron Budapesten halt meg. 
Felravatalozták a Kerepesi-temetőben. 
A ztán — ahogy a testam entum ában 
m eghagyta — hazahozták Erdélybe, szü
lőföldjére, U dvarhely megyébe, Farkas
lakára. Szem tanúktól hallottam, hogy a 
környező falvak népei mind ott voltak a 
tem etésén. Éppen a m unka dandárja 
volt a mezőn, az emberek kim entek dol
gozni, de úgy csinálták, hogy ki v itték  az 
ünneplő szép ruhájukat is, m ikor meg
szólalt Farkaslakán a harang, átöltöztek 
ott kinn a mezőn s m entek a Tamási te
m etésére.

Kedves Anna-M aija, ha Erdélyben jár, 
m enjen el Farkaslakára, nézze meg Ta
mási sírját s m ellette az emlékművet, 
am it a két Szervátiusz csinált.

Farkaslaka. Érdekes, Illyés Gyula, ha 
a m agyarokra gondol, mindig Ozorára és 
az ozoraiakra gondol, és mindig Dabolcz- 
ra  és a daboleziakra, nekem azok az iga
zi magyarok. Tamási meg mindig F a r
kaslakát írja. Szélessége nincs a m űvei
nek, de emberi magassága és mélysége 
van. Féja szerint csak a zenittel és na- 
d irral lehet mérni.

1966 aug. 22-én Barabási Erzsébet elv- 
társnő a lányát, Kéki Juliánná tanárnőt 
elhozta M ikolába az iskolához. Ide ne
vezték ki. A kis tanárnő Tamási kereszt
lánya. Az anya és lánya eljöttek nálunk. 
Ök m ondták, hogy Tamási második fele
sége Salgó Magda volt. Zsidó nő. Tamási 
k ita rto tt m ellette a nehéz időkben is, 
csak később vált el. Azután elvett egy 
fiatal nőt.

— M entünk hárm asban — mesélte 
Barabási Erzsébet — : Tamási, a felesé
ge, Salgó Magda és én a Rákóczi úton 
Kolozsváron. Tamási, a felesége valam in 
összekaptak. A felesége átm ent a túlsó 
oldalra. És veszekedtek. Én közbevágtam: 
Ámen (-vagyis m ostm ár elég, legyen vé
ge a veszekedésnek). Erre Tamási: Na, 
Erzsiké, ezzel bekerült a Tündöklő Je 
romosba.

És csakugyan benne van a Tündöklő 
Jerom osban az Ámen.

Most, hogy m eghalt Tamási, Salgó 
Magda azt írta, hogy: na, most m ár csak
ugyan Ámen.
Mikola, 1976 m ájus 2-án.

Szeretettel: 

GÉLÉÉRT SÁNDOR



SEBESTYÉN MIHÁLY

DE ALIS
avagy novella M. kifejezett kérésére

am

i.
Elrejted, őke t a te  orcádnak rejte- 
kében az em berek zendülései elöl; 
sátorban őrződ őket a perpatvarko- 
dó nye lvek tő l.

Zsolt. 31:21
. . .  m ert lennie kell valahol egy ideális nap 

nak, am ely fö lö tt a fellegek úgy vitorláznak 
tova, m in t m ennyezetfestm ényeken a szentek 
dicsfénye, az a re jte lm es és k ideríthetetlen  
eredetű  fényreszketés, am ely egyszerre van és 
m egfoghatatlanságában  hiányzik, ennek a nap 
n a k  lennie kell a  kalendárium októ l és csil
lagászati m érésektől függetlenül, mégis anyag- 
szerűen, tökéletes bizonyossággal, megszakítás 
nélkül, a to ronyórák és a rendőri hajlandó
ságú ébresztőórák kénytelenek  m érni, de sem
m it sem tehetnek  ellene, m ert nélkü lük  kez
dődött és senki sem sejtheti, m ikor ér véget, 
azon  a napon m ikor lesz éjfél, á tível a  közön
séges. a  vasár- és ünnepnapokon, egyszerűen 
levegőnek tek in ti, m egveti, szétszaggatja, ap 
ró pap írfecn ik re vagda lja  a szigorú beosztás
sal, önsanyargatással élő n ap tá rak a t a falakon, 
az íróasztalokon, a  füzetekbe re jte ttek e t és 
a zsebben töredezőket, olyan d iadalm asan jön, 
m in t egy sérte tlen  repülőgép-anyahajó, m int 
egy Toyota te rep járó , mely fölényesen nyerte 
a P árizs—D akar ra lley t, és még a sivatag po
ra  sem látszik  szélvédő üvegén: ez a nap 
igenis van, létezik, mozdul, csillog, nem  fel
té tlenü l azok fejében, akik  kigondolták, ha
nem  azokéban is, ak ik  szám ára fölfedezték, 
v ízre lökték, a  sivatagba eresztették; a Nap 
beteljesedik, és a nyom ában tám adó kétségek 
m ia tt oly nehéz lesz valóságos képet alkotni 
róla, m ert m agába re jti, együvé zárja  cím zett
jeit, tu la jdonosait és haszonélvezőit, valakiket, 
k iknek  b ár van lakcím ük és reggeli ém elygé
sük, a  vérnyom ásm érő a 150 per 95 fölött á l
lapodik meg reszketeg bizonyossággal, mégsem 
lehet te ljes biztonsággal azonosítani őket, nem  
m u ta th a tu n k  reá ju k : ti vagytok az ideális nap 
hősei, ugyanis a  k ívü lá llóknak  fogalm uk sincs, 
hogy ők, vagy ti, vagy mi valóban az eszmé
nyi ' nap  kizárólagos fő- és m ellékszereplői 
volnának, volnátok, vo lnánk  . . .

II.
M ert o tt szerze egészen égőáldoza
tokat, ételá ldozatokat és hálaáldo
za tok kövéreit.

K ir. 8:64
V álasszunk ki ebből a  hosszú félkörívből 

egy szakaszt, h a  m ár az idő kegyeltjei le ttünk, 
k im eltek  bennünket (benneteket, őket) a v a
kon bo torkálok  népes névtelenségéből, és te t
tek  látóvá, ám  nem  kell m egijedni ettől a h ir 
telen  tám ad t lá tványtöbblettő l, am ikor a szem 
h ihe tetlen  módon a részletek  gazdagságába be- 
lekáprázik , elám ul, té tován  állapodik  meg v a
lam ely  dolgon, ám  m enten  tovarebben, m ert 
azt véli, hogy m ás fontosabb részletekre nem  
ju t  m ár ideje a v á ra tlan  kegy rövid volta 
m iatt; még nem  ism erjük  k ite rjedését az idő
ben e különleges szem állapotnak, s m egret
tenünk  a térbeli k ite rjedés határtalanságátó l, 
a szüntelen  nyüzsgéstől, változástól, az élő és 
a  tá rgy i v ilág eddig nem  lá to tt paránynagy- 
ság á tó l; ha táro lju k  el tehá t — term észetelle
nes módon — a különleges, eszm ényinek las- 
san-lassan felfogott nap  kezdetét, tegyük meg 
a reggelt — a hagyom ányos ízlés foglyaiként 
— az ideális nap legelső tudatosan m egélt p il
lanata inak , am ikor kialudva, könnyű és vidám  
ébredéssel rán y itju k  szem ünket a könyves
polcra (olyan ébredés ez, m ely u to ljá ra  a gyer
m ekkorban ad a to tt meg valam ennyiünknek a 
védettség azóta szétrom bolt óvóhelyén), és fel
fedezzük. hogy valaki az éjszaka folyam án be
csem pészte po lcunkra m indazokat a köteteket 
(versek, tanulm ányok, jó tem póban olvasha
tó regények és pom pás elbeszélések, a sor, 
term észetesen, egyéni ízléssel még árnyalható  
és finom ítható, bennünke t azonban az ideális 
nap le írása  továbbnoszogat), am elyeket évok 
óta h iába  kerestünk  az ism erősök polcán, a 
könyvesboltok sivatagában  és az an tik v áriu 
m ok oázisában, a könyv tárak  rengetegében és 
az alkalm i vásárok kőpusztaságaiban, úgy van
nak jelen , ahogy a m ozivásznon a csillagszí
nészek, az u tcán a v irágos cigányok és por, 
m ár el sem képzelhetők nélkü lük  a könyves
polcok em eletei, színes csem pék a falon, m e
lyeken nekividám odva csusszan tovább a te
k in tet.

Az ágy m ellett a  zöld karosszékben néhány 
darab  Suchard csokoládé, három szögű ropogós 
csúcsok, m élybarna vagy hófödte Jungfrau  
valahány  estéről ottfeiedve, és ők  (ti, mi) be
k ap ják  egyből (m ert édesszájúak a júdeai, 
nyárádm enti, ban tusztán i férfiak); érdekes 
módon a könnyű és verőfényes ébredéskor 
szájpadlásunk, á szájüreg  nem  ta rtogat keser
nyés ízt, tegnapi dohánylepedéket, a lehelet 
tiszta, m int egy klasszikus tökélyű párosrím , 
a csokoládé íze teljességgel élvezhető, kéjjel, 
roppan  szét a nyelv és a szájpad közös szorí
tásában, györöngyökre om lik szét, m in tha egy 
tisz tá ra  sikált, képeskönyvekből kilépő svájci 
tehéncsorda banduko lna szét a szádban, ott 
érzed a fogmosás u tán  is eltö rü lhete tlenül, sze
rényen, akár a halk  zongoraszó egy sötétvö
rös délu tán i kávéházban, szétzizzen a fogak sö
vénye m entén, m in t a friss újság, olyan a 
hang ja, aztán jöhet a kávé, am elynek illata 
és zam ata nem  cáfol egym ásra, a pörkölt és 
felőrölt szemek te ljes önfeldással szivattyúz
tá k  ki magukból a serkentő, ajzó, kábító  olda
tot, a tejszín felhői m éltóságteljesen felfogha
ta tla n  fuvallatban  ü tődnek ritm ikusan  a csé
sze falához, alábocsátják  m agukból az édes 
esőt, m ely teljesen á tjá r ja  a kávé zárt, lefo
lyás nélküli ho lttengerét és fölötte elszívod az 
első illatos, egyiptom i szőke dohányból sodort 
cigarettát, a csom agban — csak úgy szórako
zo ttan  — több d arabo t szám lálsz meg, m int 
•m enny ire  a  tegnap estéről em lékeztél; a rá 

dió híreiben sem m i figyelem re méltó, h a
csak a sporth írek  bo trányaira  nem  figyelsz 
föl: M aradona szerződésszegése, meg kedvenc 
csapatod győzött idegenben is, de m indez el- 
csorgó h ír  csupán, a reggel oltárszegélyéről 
aláfolyik, jégcsapként m egderm ed, noha az 
ab lák táb lákon  tú l, odakinn ragyog a késő ta 
vasz és a hársak  csupaszsága végre elfe lejt
hető lesz a tolakodó levelek és a sárga mézes 
v irágok okán, m indezek akkor ötlenek a  sze
medbe, am ikor a  telefon megszólal, a  nem 
zetközi hálózat útvesztőin á t érkező hívás m in
den ellenkező híresztelés cáfo lataként k itünő
en hallatszik, m in tha csak a szomszéd szobá
ból a házi telefonon szólt volna á t valaki, 
szerelm etek (szerelm ünk, szerelm ük) beje

lenteni, hogy a  pályaudvarró l h ív  sietve, alig 
ha t perc választja  el az indulástó l (de m egle
het, hogy nem  figyeltünk oda eléggé a bol
dogságtól és a m eghatottságtól, és Ö — nő
nem , egyesszám m ásodik személy — inkább  a 
röp térrő l h ivo tt föl, hogy indu l hozzátok), 
m indegy, délben m ajd  k im entek elébe, bár 
ő ezt m egtilto tta  nek tek  (nekünk, nekik), de 
ezt egy percig sem  szabad letüdőzni, és meg 
fog érkezni és veletek  (nálunk, nálatok) m a
rad  reggelig, különben hivatalosan és a  v ilág 
lapok kíváncsi ripo rtere i szám ára csak akkor, 
m ásnap reggel érkezik, lesz sajtóértekezlet, 
villásreggeli, állófogadás, koktélparti, zsákba- 
futás, kötélevés, lepényhúzás, három napos 
országos vigalom, és te  m ár sejted, hogy m in
den zavaró tényező, nyűg, balszerencse egyet
len fuv in tásra  el fog enyészni, úgy, hogy a 
reggeli u tán  egy szál pulóverben, m ely nem 
lötyög ra jtad , de a  pocakodat sem löki oda 
a m egvető-sajnálkozó tek in te teknek  a főutcán 
fölfelé az intézetig, ahol dolgozni kész öröm 
és m ám oros kéj-délelőtt, szóval m ár pulóver- 
ben is ki lehet lépni az árnyékban  kellem e
sen hűvös és friss utcára, az éjszaka, m in
dennek tetejében, m ég az öntözőautók is cir
káltak, és a sarki tra fikosnők pom pásan h ú z
nak, a  sok évi beetetés nem  volt haszontalan, 
m ert az üzlet üvegén á t in t neked, hogy „ ta
n á r  úr, jö jjön  be. m ert v a n . . i t t  most 
m ond nektek  (nekünk, nekik) néhány  olcsó 
slágercigarettát, példáu l szűrő nélküli szent- 
györgyi kárpá tokat vagy Gauloise Bleu-t, eset
leg hatósági áras K entet, nem is anny ira  a füs
tölnivaló m árkaneve fontos, hanem  a gesztus, 
m ert korábbi időkben is olykor behívott és a 
többi csalódott fogyasztó fü le halla tára , midőn 
kinn a nyilvános polcokon a semmi volt a leg
kelendőbb áru, azt kérdezte tőled re jtje leze tt 
nyelven: „T anár ú r, van  még k i ta r tá s . . .? “ te 
pedig tudtad, hogy nem  a nyilas köszöntésre, 
hanem  a dohányéhséged á llapo tára  kérdez rá 
ily kódoltan, most behív  benneteket a  bolt- 
helyiséggel szomszédos kis rak tá rb a , és siet
ség nélkül fölkér, hogy válassz kedvedre 20—30 
csomagot, abból a tételből, am ely leginkább 
megnyeri magas tetszésedet, te  pedig fizetni 
fogsz, m ert pénz is van nálad, vadonatú j, sí
kos tükörjég-egyenes százasok vagy kisebb 
cím letek is, akkora tárcában , hová összehajtás 
nélkül is becsúsztathatók a bankók, ak á r  egy 
klasszikus, sok rekeszes főpincéri tárcába, és 
am ikor kilépsz, rádköszön egy hosszú combú 
Botticelli-nö, mosolyog reád  és azt kérdi, me
lyik délu tán  fogadnád őt, ugyanis szeretné 
veled megbeszélni doktorátusi dolgozatát, „bi
zonyos homályos pontok tisztázását“ rem éli 
tőled, lehettek  a reggeli te lefonüzenet b irto 
kában  elu tasítóan ridegek, de nem  éri meg, 
teh á t m ondtok egy időpontot és egy helyszínt, 
am it rögtön el is felejtetek , m ert kedvesetek 
(kedvesünk, szerelm ük) képe robban bele az 
utca látványába, m in t egy színes és agresszív 
h irdetm ény, és a délelő tt várakozással teli 
kellem es izgalm a szom battá varázsolja az 
am úgy név nélküli hétköznapot.

A z  ő árnyékában fe le tte  igen k í
vánok élni,

és az ő gyüm ölcse gyönyörűséges az 
én ínyem nek .

Énekek éneke 2:3
M ajdnem  elfe le jte ttük  m ondani, hogy a ház 

elhagyása elő tt beletek in te tte tek  (-tünk, -tűk) 
a  tükörbe, té telezzük fel, hogy a fürdőszobá
ban, de az is m egengedhető — hiszen nincs 
különösebb jelentősége a lakáson be
lül, a  fényviszonyok bárhol elégségesek —, hogy 
az előszobái tükör elé penderü lte tek  és azt 
tapasztaljátok, hogy arcotok kisim ult, hogy 
a korábbi, b iróságilag is szám ba jöhető kial
vatlanság tárgy i-a lanyi bizonyítékai — a rá n 
cok és karikák  — eltű n tek  szőrén-szálán tha 
nem  az ideális nap  le írása  lenne a  feladatunk, 
m elyre m egbízást kap tunk , akkor isten  bizony 

egy egész k rim -krim son t szentelnénk a  tém ának, 
ae hala  a  Terem tő akara tnak , nem esebb szán- 
dokok űzik to liunkat tovább a papíron), arco
tok, m indent összevetve, ráncot sem m u ta t a 
szem ek a la tt és em ezek sarkában, hom lokoto
kon is csak annyi az árok, am ennyi bárm ely 
ére tt férfiem ber nem beli sa já tja , és ez a tény 
ragyogóvá teszi a  tek in te tet, acélosan vonzóvá 
az a jkakat, kékes-barnává a frissen  borotvált 
arcot, a hátgerinc szerénységre és kom prom isz- 
szum ra hajlam os görbülete kiegyenesedik, m ert 
olyan sudarasan  lép tek  k i az in tézet barokk 
épülettöm ege felé, m in tha egy szálfaerdö in 
du lt volna el a  m ásikhoz udvariassági lá to 
gatásra, és semmi sem  ta rtó z ta th a tn á  föl.

A város, am elyben ny ilván  és nyilvánosan 
nap ja itokat pergetitek, ezen a délelőttön egy
szeriben — am ikor nincs kim ondottan  elbam - 
bító  forróság, csak  kellem es m ájus végi meleg 
— m egtelik  örömökkel, véletlenül m eghallot
tátok, hogy m egnyílt a  városi uszoda, és sokan 
napoznak a fo lyópart betonlépcsein könyvvel 
és csókkal kezükben-ajkukon, az u tcák  egy- 
csapásra m egtelnek régi kedves ism erősökkel, 
barátságaitok  egykori és jelenkori alanyaival, 
sőt a rokonok is — ak ik  am úgy nincsenek m ár, 
m ert k ivándoroltak  és m eghaltak  — m ost még
is szem bejönnek veletek, m in t az álm okban, 
am it m indig m ások álm odnak, m ert titeke t 
(m inket, őket) eleddig e lkerü ltek  az ilyesfajta 
m isztikus, a reggeli éb redést borzongóssá vá l
toztató, öregasszonyos kísértetlátom ások, de 
m ert az álom m ost bontakozik  elő, m ég mesz- 
sze a borzongás és a m egbánás, a fájdalm as 
felism erése a „soha többé m ár" szigorúságának 
és nosztalgiájának, szóval a szem bejövök szem- 
bejövése teljesen  m agától értetődő, olyasféle 
érzet, am ely valam ikor régen, egykor, ta lán  
soha, term észetes volt (lehetett volna), kezet 
nyújto tok  nekik, m egölelitek őket, vagy csak 
biccentettek  (biccentünk, biccentenek), ők m eg
állítanak , elbeszélgetnek, m egm osolyogtatnak 
bennünket (és persze titek e t és őket szintúgy), 
megdicsérnek, úgy korholnak, hogy az m ár föl
ér egy k itün tető  hátbavágassal, még egy réges- 
régi szerelm etek is kim erészkedik ezen az 
álom béli napon az utcára, ak it különben k a
m aszlány korától nem  lá tta tok  és haloványan 
em lékeztek rá, hogy még az érettségi előtt 
szüleivel együtt M ünchenben m aradt, m egta
gad ta  a  hazatérést, akkoriban  jó  kis su- 
tyorászásokhoz szolgáltato tt beszédtém át ez a 
leány, m a m ár asszonyka, m in t m egtudjátok, 
m ert hiszen annyi valószínűségnek kell lennie 
ebben a boldogság-délelőttben, hogy közben el
te lt ném i idő a m üncheni letelepedés és a  ta 
lálkozás között, m ondjuk két és fél évtized — 
de ez igazán jav ára  v á lt egykori szerelm etek
nek, és ö elmeséli, hogy éppen ró latok  beszél
getett fél m éterrel odébb az agg tö rténelem ta
nárra l, ak inek  a neve sehogy sem ju t szerel
m etek eszébe, m ire ti kisegítitek, elsoroljátok a 
gúnyneveit és a valódit is, még a doktori cí
m ét is hozzáteszitek, ugyanis egyetemi m a
gántanárból m inősítették vissza a dem okrácia 
elején oktató-nevelő káderré, m ire volt szerel
m etek őszinte csodála tta l csapja össze két fo r
m ás kezét, hogy nek tek  még m indig milyen 

kifogástalanul m űködik a  m em óriátok, de ez így 
van rendjén , hiszen ő hallo tta , hogy micsoda 
förgeteges közönségsikereket a ra ttok  előadá
saitokkal a m űveltebb polgárság köreiben, bi
zony isten igy fejezi ki m agát, am iből k ite t
szik, hogy o tt M ünchenben sem fe le jte tt el 
m agyarul, h a  egy kicsit av íttan  is fejezi ki 
m ondandóját, e rre  pedig egykori szerelm etek 
büszkén kihúzza m agát és je len ti nektek, hogv 
nincs ebben semmi ám uldozni való, m ert ő 
most M ünsterben doktorál, a XIX. századi 
m agyar iroda!om ném et kapcsolatait ku tatja , 
azt a drága jó fiút, báró  Jósika M iklóst, aki

III. oly sokáig ette az em igráció keserű kenyerét 
D resdenben (ami most m ár az egyesült Ném et
ország szerves része, és ugye borzalm asok a- 
zok a blokkok  — még m indig így emlegeti a 
töm eglakásokat — a vo lt Lenin-AUén, melyek 
között a főpályaudvarról a hiányosan újjáép í
te tt városközpontig visz az ú t . . . ,)  és azután 
u to léritek  a volt tanárotokat, akinek oly so
ka t köszönhettek (?), ő tisztelettel néz föl reá- 
tok, m ert látszólag többre vittétek, m in t ö, és 
elm ondja nek tek  ú jra  régi és kedvenc mon
dását: „csak a középszerű tan ítvány  nem  h a 
lad ja  meg m esteré t“, am i, érdekes, ezúttal 
egyáltalán  nem  bosszant fel benneteket köz
helyszerűségével, m int egyébiránt mindenkor, 
de ti (mi, ők) tud já tok  (-juk, -ják), hogy ez 
egy eszményi nap, am ikor az Egyes szám Má
sodik Személy, Nőies Nem m ár útban van fe
létek, azala tt is, míg az In tézet felé igyekez
tek, míg az úton fecserésztek, míg beléptek 
a m unkahely  ódon kapuján  és felm entek a 
dolgozószobátokba, ahol azzal fogadnak a kol
légák fezalatt folyton-folyvást közelebb és 
közelebb van m ár a vonat repülőgép], hogy 
leveletek van odalenn a kapusfülkében, érde
kes módon ezúttal oda sem p illan to ttatok  a 
kapuscella ab lakára , pedig a jó  Kocsis bácsi, 
az altisz t m indig betűzi az érkezett levele
ket, lefu ttok  h á t két em eletet, m ajd vissza, 
meg sem érzitek, ruganyosak vagytok, m int a 
v ilágbajnokságra doppingoló atléták , Kocsis 
bácsi o tt van a fülkében és á tn y ú jtja  nektek 
a hosszú, téglalap  form ájú borítékot (Ko
csis bácsi m indent úgy nyú jt át, m in t a nagy
követek a m egbízólevelet az állam főnek), a 
borítékon a dom borm űszerűen kiemelkedő cí
m er tap in tása kellem es volt, a feladók meg
ad ták  nek tek  lá ta tlanban  a doktori címet, a- 
m it eddig h iába kérvényeztél (párttagságotok 
h iánya m ia tt labdába se rúghattatok , aztán 
időtök volt kevés, de m ost aztán — fogad- 
koztok levélbontás közben — nekiszöktök a 
cursus honorusnak, m ert m ár akad profesz- 
szor is, aki elvállalná dajkálásotokat), és a 
borítékból kiem elt levélben se több, se keve
sebb nem  áll, m in t kettős m eghívás Oxford- 
ba kongresszusra, illetve előadásra, az úti
költséget a hivó fél állja, csupán idejében je 
leznetek kell m ajd  érkezésetek időpontját, és 
am ikor felfelé iram odnál (ruganyosán, m int 
az atléták , ne felejtsük el), Kocsis bácsi még 
u tána tok  kiabál, hogy „ . . .  czy úr, m ajd  el
felejtettem , azt izenték, hogy tessék felhív
ni a m inisztérium ot, valam i ösztöndíj ügyé
ben“, am iből te m ár tudod, hogy hónapokkal 
ezelőtt kértél egy pesti ösztöndíjat levéltári 
ku ta tásokra , de eddig az u rak  odafönn a nagy
ságos m inisztérium ban a  fü lüknek  még az 
ő furkósbotját sem m ozgatták (nem m int a 
bányászok), és te felhívod ezen az áldott na
pon a főhivatalt, am it azonnal kapcsolnak, ma 
tö rtén t valam i a telefonokkal, m inden olyan 
sim án megy, m in tha a föld más tá ja in  tö rtén 
ne, h iába na, ez m ár egy ilyen ideális nap, 
a válaszok igenlöek, a hivatalnokok szolgá
latkészek, az időpontot te  (ti, mi, ők) határo 
zod (-zátok, -zuk, -zák) meg, és ezek után 
nem  csoda, ha a m unka gördül, siklik: sikerül 
befejeznetek egy tanulm ányt, am ivel addig 
csak piszm ogtatok, a k irajzo lt kép világos és 
egyértelm ű, töm ör és célratörő, szabatosan fo
galm aztál és hűvösen szellemes m arad tál, nem 
tévedtél bele a  rossz esszék hablatyolásába 
stb., szabad a gépírónő és csodálatos illatú 
kölnit te tt m agára; szerelm etek fényképe szí
nes a dolgozószoba asztalán, noha a tegnap 
(hol van m ár az?!t) fekete-fehértől búcsúztál 
el a közeli viszontlátás m inden rem énye n é l
kül, beszélgettek Vele, hallod a válaszait, az 
Ö hangján  hallod, olyan jó bizsergető csend 
van, senki sem nyit reátok, csak a bőröd felü
letén érzed, hogy m indenki benn van a cég
nél és m egszállottan dolgozik, F. magában 
m orm olva olvas a könyvtárban (különben é r 
telm es ember), V. valam ivel gyorsabba» gé
pel m ár, nem  keresgéli sasm ódszerrel a betű
ket, és m ár kisebb diadallal csap le a  meg- 
leltekre. H. és Z. végre megegyeztek a közös 
cím ben, am ivel betörnek a halhatatlanságba, 
a főnök a napi sa jtó t olvassa és a  m ásik H. 
végtelen telefonbeszélgetései révén eléri, hogy 
a posta kiküldjön egy szerelőt m a délutánra, 
aki m egjav ítja  a m ásik H. hetek  óta 
süket készülékét; tudom ásul veszitek te
hát, hogy az ideális nap m ások szá
m ára is szerencsés csillagzatot je lenthet, így 
elenyészik — ha eddig volt — rosszérzésetek, 
hogy csak ti volnátok kegyeltjei a rendkívüli 
világnapnak, m indent legyőz a beteljesülés féld 
robogó (szálló, repülő) vonat, avagy fordí-
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to tt sorrendben , nincs jelentősége, csak annak, 
hogy jő  M ásodik Szem ély, az érzelm ek csen
des és jóleső v ih a ra  érezhetően fokozza a  fe- 
sziMtséget, m ely idegpályáitok  fölött á tvette  
az u ra lm a t; P. Ib iké  m egkérdi, nem  akarsz-e 
egy kávét, m ert neked is főztek, neked, aki 
soha nem  ta rto ttá l velük  a 10 és 11 közötti 
v igasságokban, te  beleegyezően mosolyogsz és 
Ib iké  eléd teszi a fé lte tt m eisseniben a ká
vét, az  ó rád ra  nézel, és az idő, az ideális a- 
anyag, vagy inkább flu idum  úgy m úlik, ahogy 
ti ak a rjá to k , kényelm es sé tával k ié rhe ttek  a 
repü lő térre , ugyanis a gép fu t be előbb és csak 
két ó ra  m úlva a vonatszerelvény, viszont A. 
M arkó, az  intézm ényi gépkocsivezető (VW m ik
robusz, egyesek szerin t M arkó igazi felesége, 
a  m ikrobán) m egállít benneteket a lépcsőn és 
szokott m orózus m odorát félretéve, önként, 
m inden  kü lső  kényszer nélkü l fe la ján lja  neked, 
hogy h a  u tad  lenne a rep térre , kivisz a bocsi
val m ert a  főnök őt kü ld te  ki egy rohad t dele
gáció elé, t i  beszálltok  nagy  hegyesen, és így 
elég időd m arad, hogy felhörpints még egy 
Rem y M artin  konyakot a  váróban, azt az ita lt, 
m elyet u to ljá ra  A achenben szopogattál Huszá
r é k ’ szalonjában, lá tjá tok , am in t a gépm adár 
könnyedén landol, lassuló futással m egáll a 
k ifu tópálya közepén, harm ad iknak  felbukkan a 
gép to rk áb an  Szerelm etek karcsú a lak ja , in te 
get nek tek , vakon, m ert az erős ellenfényben 
— m in t a ’ dé lu tán  fo lyam án m egvallja n ek 
tek  — sem m it sem lá to tt, csak h a to d ik .. .  t i 
zedik  női érzéke m egsúgta, hogy úgysem vet
té tek  kom olyan tila lm át a k ijövete lt illetően. 
Csupán egy kézitáska van nála, nem  kell v á ra 
koznia, am íg poggyászát kikeresik  a szürke kö
penyes izzadt hordárok, és feléd siet, m ert 
hogy benne teket kiengedtek  a váróból a  beton
pálya szélére, átölel, megcsókol a füled m el
le tt m e rt az k izárólag  az ő helye, árnyékával, 
8X4-es illa tával betakar, és titokban megsimo
gatjá tok  vadkecskeként szökellő m ellét, O so
h a  nem  ho rd  m ellta rtó t, és bevágjátok m aga
tokat egy a rra  kószáló állam i bérautóba, am ely 
m áris röp ít, rö p ít a  re jtek h ely  felé . . .

IV.
B ev isz  engem  a borozóházba,
és zászló je le ttem  a szerelme.

É nekek éneke 2 A 
Vagy nem  is, előbb egy étterem be m ennek 

(m entek, m ennénk), ahol visszavonultan valaki 
régi pesti slágereket játszik, és ti m indketten  
még a  szövegére is em lékeztek, an n ak  ellenére, 
hogy eg y ü tt sem vagytok annyi idősek, m int 
a slágerek  ném elyike egym agában. A tvezető- 
kén t a ti (a mi, az ők) kedvenc kései Bogarak 
m elódiáját, a M axw el’s S ilver H am m ert jatsz- 
sza a  lá th a ta tlan , ezért akadály ta lanu l csokor
nyakkendősnek elképzelt R ichard  K leiderm ann- 
szerü zongorista, de en n ek  dacára  a  hangu lat 
a Fényesben ha tározo ttan  rom antikus, vagy, 
h a  szabad élnünk  ezzel a kifejezéssel, h a tá 
rozottan  „m agyartikus“, am i azért csöppet sem 
kellem etlen, ha tek in te tbe  vesszük a  Varos 
á llagának  m egváltozását; de ti az u tcákat já r 
va még a déle lő tt jólesően tapasz taltátok  meg, 
hogy v isszakerü ltek  az évekkel ezelőtt eltávo lí
to tt, elsinkólfájjt, eltüntetem  Tégi kétnyelvű 
u tcatáb lák , azok a sötétkék alapon íe h er betűk
kel íro tt nagy fém táblák , és ráadásul ez a ze
ne olyan volt, m in t W alton Jenő fénykorában 
a  M uskátliban, am ikor Jenőke azt énekelte  
kellem esen reked t hangon, hogy ..Imádom a 
pesti nőket“, pedig m indenki tudta, hogy Jenő
id  bizonv n hidegvölrrvi fiúkat imádé- A- »7 
m a m ár nem  lenne bűn , h a  m ég a « »  i» k6te- 

' ie /ő  es m in u ja r i az — laiuKiiu- a.„>-sezoil 
za p incér ak i régi ism erősként üdvözöl benne
teke t (őket, m inket, Ot), pedig m áskor figye 
lem re sem m élta t titeke t, italokat a ján l, ti a 
konyak  m elle tt m arad tok , m ert nem  szükséges 
még egy ilyen eszm ényi napon sem keverni a 
töm ényeket, m ajd  az ételhez vörösbort kértek, 
szárazát, Géza ú r  hajbókol, sem m ire sem 
m ondja azt, hogy sajnos kifogyott, p illana to 
kon belül az  aszta lo tokra varázsolja a  konya
kot. és ti egym ás szem ébe nézve m élyen, te 
alacsonyabban ta rtod  az összekoccintandó po
h a ra t e lism erve ezáltal Szerelm etek főseget, 
egym ásra küszüntitek a k é t serleget, akkor egy 
időre elhallgattok , kü lönben  m indenféléről be
széltek összevissza, ú tró l, jövőről, szivbéli dol
gokról határozo ttan  te tszettek  egym ásnak, de 
tudatosan  késleltetitek  a p illanatot, am elyben 
végre m agatokra m aradtok.

Az idő azonban csak sa já t érzéki szeszélyé
nek engedelm eskedik, mely m aga a nevezett 
n ap  s m iközben ti rán to tt sa jto t rendeltek  
előételként (olívaolajban kisütve, ío rron  és el- 
omlósan), m ajd  véres beefsteaket hasábburgo
nyával és kovászolt uborkával is m egtoldva a 
rendelést, fe lp illan tva  tapasztaln i fogjátok, 
hogy az idő m ár 1910-et m utat, vagy — m in
denesetre — a M onarchia még elő tte állo tt 
G avrilo  P rinc ip  pisztolylövésének, m ely a 19. 
századot végérvényesen lezárta , és a főtéren 
m ár (még) á lln ak  — u tána úgysem a 
negyvennyolcas szobrok, ti m ár a régi Fényes
ben ültök frakkban , nagyestélyiben. Nátyi Ig
nác szalonzenekara já tsz ik , és a  háttérből ide- 
hallatszik  a biliárdgolyók csattogása a szeren
cse zöldjéből, városi u rak  vargabélest m ajszol
nak kom ótosan és kapucinert isznak, idejárnak , 
m ert itt nyugodtan elo lvashatják  a Pesti H ir- 
laoot és a V asárnapi Újságot, m elyet most még 
M ikszáth K álm án jegyez főm unkatársként, és 
kedden m á r o lvasható  ebben az erdélyi flek- 
kenoiről h íres kisvárosban is, N átyi Ignác kör
b e jár és ti S zerelm etekre tekinttek. milyen 
n ó tá t kér, de O neádbízza a választást, és te 
akkor egy rag tim e-o t k ívánnál, ezt a furcsa, 
izgalm as zenét, am i m ostanában szökött át az 
óceánon tú lró l hozzátok, m eghódítva a m eré
szebb jogászokat, ám  N átyi Igná« kita lá lja , 
hogy zavarban  vagytok, szégyelltek egy való
di n ó tá t kérni, és rázend ít egyre, am elyről 
úgy gondolja, hogy nem  fogjátok ellenezi, 
kinézi belőletek, hogy titokban azért ra jong
tok D ankó P is tá é r t  am ely kellem esen m eg
lep, nv-rt az 1910-es zenekarban nincs harm o
nika. elektrom os orgona, csak zongora, hege
dű és b rácsa meg nagybőgő és klarinét. így 
is tökéletes m uzsikát perm eteznek reátpk a 
barna  zenészek, akiknek  ti a dédunokáit is 
ism eritek, m ert a Fényes, míg lehajtó t; fővel 
étkeztetek, észre sem vettétek, hogy a dédu
nokák korából a dédszülők korába nem esedett 
vissza, gyönyörű szecessziós sárgaréz csillárok 
on tják  a fényt, éppolyan, m in t am ilyen a 
nem sokára tető alá kerü lő  Ferencz József 
Művelődési P alo tában  lesz, fekete bútorok 
fenyőfából, és süllyedő vörös szőnyegek, de 
N agyapátokat nam  lá thatjátok , m ert ő a m á
sik, a túloldali Vám osféle kávéházba já r, az 
ugyanis a zsidó kereskedők törzshelye, de va
lam iért á tjö h e te tt az öregúr, ta lán  éppen az 
em líte tt h írlapok  valam elyikéért, b ár nem  va

lószínű, inkább  csak a Fényesben vásáro lha
tó sz ivarkák  bővebb választéka késztette e r 
re  a  találkozásra, 6 nincs honnan  tudja, hogy 
az ideális n ap  egyik szereplője lesz néhány 
percre a k itágu lt időben, elégedjünk m eg an 
nak  jelzésével, hogy fe lbukkan  az ajtóban, 
f ia ta l és nőtlen, alacsonyabb, m in t ahogy el
képzeltétek, odajön az asztalotokhoz, üdvözöl 
benneteket, m elegebben és szívélyesebben, 
m in tha valam ivel idősebb kereskedőtársát 
köszöntené, van benne valam i családias fél
mosoly, am elyet t i  csak A pátoktól ism ertek, 
hang ja kissé sípoló, de ti tud já tok  Apáton 
meséiből, hogy az öregúr fiatalabb  korában 
súlyos torokbetegségen ese tt át, üdvözlésében 
azonban nyom a sincs a m eglepetésnek, felté
telezhetően azt hiszi, hogy bárm ikor i t t  ta lá l
ha t benneteket a  Fényesben, úgy is vereget 
hátba  és köszön el tőletek, am iért hálásak  
vagytok az öregúrnak, m ert nem  kell szerel
m etek e lő tt m agyarázkodni, így rövidítve meg 
az ideális nap  nem  tudn i m ekkorára te rjedő  
idejét, sok s ik e rt k ív án t nek tek , és t i  úgy ér- 
zitek, hogy szavai m ögött több volt m in t egy
szerű jókívánság, ugyanis ti egész addigi éle
te tekben m ást sem k íván ta tok  olyan sóváran 
— és m ostanáig  a  m egvalósulás legkisebb 
ésszerű rem énye nélkü l —, m in t azt, hogy le 
galább egyszer a vállatokon érezzétek N a
gyapa kezét, fel sem m erü l bennetek  (ben
nünk, bennük), honnan  ism er N agyapa tite 
ket, a  jövendő családtagjait, titeket, az ő h a 
lála u tán  születendő unokáit, valószínűleg 
m indig is ism ert benneteket, így van ez ren d 
jén  egy álom szaporitó eszm ényi napon, am i
kor a  beafsteak  kitűnő, a  kések hasitanak- 
szelnek já tsz i könnyedséggel, a  hasábburgo
nya e lfe le jt o lajtócsában úszni, de p iros és 
ropogós, nem  szottyad szét a tányérban , mini 
az érte lm ét vesztett fagylalt a napon, a  vö
rösbor kellem esen kesernyéssé válik  a nyel- 
deklőtökben, míg a  szájpadhoz íenődve szá
raz volt és régi ny arak  em lékétől édes-bús, a 
szám la nem  borsos, pénz nem  számít, és a fe
ketekávé á ra  eleve, benne van a fogyasztás
ban, kérés nélkü l is  kihozzák te jjel, te jsz ín
nel, nádm ézzel, tessék, válasszatok, de ti m ár 
kezdtek tü relm etlenek  lenni, az ebéd roska- 
dásával sem törődtök, kiléptek  a Főtérre, 
egyetlen ism erőssel sem kell találkozni, szerel
m etek inkognitója tu la jdonképpen  mindvégig 
sértelen  m arad t, pedig m ár több ó rája  az ide
ális nap  helyszínén tartózkodik, csupa érdek
telen  a lak  fordul elő, azt is m ondhatnék, hogy 
a ti szem pontotokból jólesően néptelen a  Fő
tér, ha a Fényes elő tt nem  állna  egy indulás
ra  kész üres konflis.

A bakról a  kocsis vissza sem  fordul, bólint, 
tudom ásul veszi a bem ondott cím et és e lbak
ta t veletek a 20. századvégi lakásotokba, ú t
közben sem m i sem zavarja  meg az anakrónia 
d iszkrét báját.

S A S Z E T  G É Z A

Példázat a lótuszról
B ö lc s ő jé t ,  a  L ó tu s z t ,  B u d d h a  a z  é g n e k  a k a r ta  á ld o z n i  — e lh a m v a s z to t ta  

i l la to s  f a  p a r a z s á n
é s  lá t ta ,  h o g y  a  v i r á g  n e m  h a l t  m e g ,  c s u p á n  h a m u  ta k a r ja .

A  h a m u  a ló l  k ik a p a r ta  a  h a lh a ta t la n s á g o t .
A z  e l h a m v a s z t o t t  L ó tu s z  h e l y e t t ,  ím ,  é lő  L ó t u s z t  ta lá l t :  

a  m i n d e n  ló tu s z n á l  é lő b b  L ó tu s z  g o n d o la tá t .
A  h a m v a k a t  m i n d  v í z b e  v e t e t t e ,  s  a z t  ló tu s z o k  n é p e s í t e t t é k  be, 

n é m a  v i r á g o k  é s  s z ó ta la n  g o n d o la to k
A z  é lő  L ó t u s z  n e m  l e h e t  h a lo t t  g o n d o la t  — g o n d o l ta  B u d d h a ,  

a L ó tu s z n a k  m e g  k e l l  s zó la ln ia .
E k k o r  s z í v e  m e g t e l t  é n e k k e l ,  d e  n e m  ta lá l t  h o z z á i l lő  sza v a k a t:  

a z  e m b e r  s z a v a  s z é l b e v e t e t t ,  c s í r á t la n  h a m u .
E z é r t  a z  é n e k e t  m a d a r a k  c s ő r é b e  t e t t e ,  s a v i l á g  m e g t e l t  hanggal.

B u d d h a  e z e k  u tá n  m á r  c sa k  h a l lg a to t t .

V.
A z  ő balkeze az én  fe jem
alatt, és jobbkezéve l m egölel engem.

finekek éneke 8:3 
M inden napszak közül a  délu tán  élvezi a 

legelőnyösebb helyezést le lketekben (-künk
ben, -kükben), priv ilégizált helyzetét nem  ok
levelekkel je lö lték  ki, hanem  a  jellem fejlő
dés folyam án odasodródó véletlenek és szokás
rendek, m elyek m élyen a  gyerm ekkorban 
gyökereznek és o tt sz ilá rdu ltak  rétegekké, íz
lésalakzatokká és kívánsággá lépésről lépés
ié, ezek kitörölhetetlenül a gyerm ekkorban 
gyökereznek, m int m inden jó, rossz és m inő
síthetetlen, befolyásolják egész addigi élveze
teiteket, balgaságainkat és választásaikat, 
hogy a  szerel metes állapo tokra ak á r ki se té r 
jü n k  részletesen, ugyanis az i t t  következő rész 
a sokszor em líte tt ideális nap  legkívánatosabb 
része leend, s am it itt  elm ondandók vagyunk, 
azzal végsősoron közvetlenül fele lhetünk a 
szerelm etes á llapo t m ilyenségéről érdeklődők
nek, az idealistáknak, ak ik  h inn i m ernek egy 
efféle nap létezésében.

M ár eldobtátok a századelő penészes sze
mérm ességét, ú jra  azok volnátok, ak iket oly 
jól ism erünk, akárcsak  ö  (még m indig M áso
d ik  Személy, Egyetlen Egy Szám. Nőnemű, de 
m ilyen nőnem ű, jesszusterem tóm ! — sóhajtok 
föl), m ia la tt a lépcsőket m ásszátok, elöl Ő ti 
a nyom ában, és szándékosan lem aradtok kis
sé, hogy jobban  szem ügyre vehessétek  Szerel
m eteket, m iniszoknyáján á tjá tszó  gyönyörűsé
ges izm ait, a lak já t, m ely a  Jó isten  szobrászte
hetségét h iva to tt dicsőíteni és tovább is ta r 
tan a  ez a  tá rla t, ha nem  á lln á to k  a  boldogság 
és a vágyak kapujánál, szó szerin t és á tv itt 
értelem ben egyarán t és egyenlően, a kulcscso
móból azonnal k iválik  a k ív án t kulcs, puhán 
és za jta lanu l csusszan be a zárba, fordul, nem  
kattan  a nyelv, úgy fordul h á tra , akár egy fia 
ta l öz. am ely  széttekint, m ielő tt a vízre eresz
kedne. ak á r egy zsoltár kezdősora, olyan tö
kéletes a belépés, az a jtó  m agától csukódik be 
mögöttetek, a délu tán i napfény átszúr a  lak á
son, fényes kötőtűin fennakadnak  a ruhák, a 
polcok, tányérok, bútorszélek és képfoltok; 
Szerelm etek leteszi a tá sk á já t az aszta lra  és 
szétnyitja, hogy átadhassa n ek tek  kisded, ám 
annál értékesebb a ján lék a it: egy d ara b  n a ra n 
csot. m ely az ó kedvenc, szájától megvont 
gyümölcse, de ti m ár tud já tok , hogy akár erő 
szakkal is bele fogjátok d ik tá ln i legalább a 
felét, m ert különben m egkeseredne a ti szá
tokban a délszaki gyümölcs m inden fala tja , 
még akkor is így tesznek az elsővel, ha isten 
meg akarná  cselekedni vétetek  ú jfen t a bibliai 
csodát és a narancsok szám át negyvenannyira 
szaporítaná a szem etek lá ttá ra , ám  ez tú l sok 
lenne egy ideális naphoz, ezzel el sem lehetne 
számolni, és szerencsére Kedvesetek nem  e l
lenkezik veletek, hanem  a gyümölcs meghá- 
mozása u tán  cikkelyekként to ljátok  egym ás 
szájába, még m indig állva, még m indig az 
előszobában; ennekutána kivesz a ti Szerel
m esetek az ő tarsolyából egy tö ltőtollat, am ely 
azonnal ír, jó  fogású, m enten  a kezetekhez il
leszkedik, és a rra  kér benneteket (m inket is. 
őket nem különben), hogy ezzel végre re- 
m okn iveket alkoss, am iből azt is m egértheti
tek, ha van fületek a halláshoz és keketek  a 
megértéshez, hogy az ideális nap előtt nem 
m inden m üved volt rem ek, de ti most hálásak  
vagytok Szerelm eteknek, m ert tud to tokra adta 
azt, am it korábban vonakodott kim ondani, és 
a to lla t azonnal vég ig fu ttatjátok  egy pap írla 
pon. aláírod  m agad (m inket, titeke t stb.), m ajd 
az 0  nevét is. Szerelm etek kiveszi kezetekből 
a to llat és odaírja  szálkás, felfelé nyúlánkuló  
betűivel, hogy szeret, és az írás zöld tin tá ja , 
m int m eggyulladt szesz lángja, villog a  p ap í
ron, az orrodban érzed a tenger szagát, fel
hőkbe von, m egvakít, ú jra  látóvá teszi a délu
tán t, m iközben Szerelm ed kilép szoknyájából 
és a vízm edencévé tágu lt fü rdőkádba lép, te

ru h áid a t lassan eldobálod, m in tha lassított 
film  szereplője lennél, nem  sietsz, nem  k ap 
kodsz lihegve, a ru h ák  m adárkén t hu llanak  
alá — a te, az Ö m adarai buknak  a lá  m éltó
sággal —, követed kedvesedet a  kék lebegés
be, ez a víz m ár a tenger, alám erü ltök  a fö
vénybe, anélkül, hogy bőrötök bárhol is é r in t
keznék, csak ezután nyú jtjá to k  ki egym ás felé 
a kezeteket, hevertek  odalenn könnyen, fodro
zódva, az O h a ja  szétterü l a  vízen és befed 
benneteket, m égsem lesz sötét, valahol a mély 
és a  felszín között csillagok, erős fényű égők 
gyúlnak ki, ta lán  betű itek  köszönnek vissza 
reátok, u jja ito k  szorításában o tt van a varázs
la t valósága, az e lm ondhatatlan  titok  lük te té 
se, a földöntúli repülés szédülete a m ozdulat
lanságban, a  belső fény, am ely  átdereng  teste tek  
fö ldrajzán, a csontok ketrecén, egym ás kezét 
el nem  eresztve dob föl benneteket egy m ély
tengeri áram lás, nyelvetekkel ízlelitek a m ásik 
test dom borzatát, a jka tok  letapogatja  a völ
gyeket és síkságokat, a csúcsokat és országuta
kat, mézszinű a tenger a fénytől, m in t a  gö
rögségben, és m ézizü a test, az a jk ak  fog né l
kü li szorítása, m in t ha lharapás a bőrsíkokon, 
a nyak  szik láján , a m ellek vu lkáni kúpjain, 
az ágyék m esebeli csalitjában, m ely h a llh a 
tóan sa rjad  és te rü l szép tengeralji növényzet
ként, a  com bok m eredek szirtjén , a ta lp ak  ho
m okba süllyedt m árványtorzóin, a lábu jjak  
göm bölyű kavicsán fu t végig az a jk ak  simo- 
gatása, a  h á t ívelését követi a  kallipüszogi 
dom boktól kezdve a nyakszírt sarjerdejéig , 
fü rd ik  a  h a j erős esöszálaiban, a  hom lok tisz
tásán lassul, a fitos orron k ilátó t keres, az 
a jkakná l lel ú jra  nyugalm at, s az állró l áju l 
vissza a  nyak  m árványoszlopára, beteljesedett 
körforgás, m ely ú jra  és ú jra  ism ételhető, O is 
m egkeres téged szájával, ugyanígy tesz, m i
közben te ívben hajolsz, ak á r a heliopoliszi 
rajzokon a vágyakozástól fennhéjázó férfiak, 
nincs ébredés, az ölödben viszed, ragadod ki, 
bőröddel törlőd, m agához rán t, kezednek 
irán y t ad, ö m aga kérés nélkü l is tudja, m i
ként kell h ú r t feszíteni, újheggyel labdát dob
ni, m agam agába d á rd á t vetni, felröppenni, a 
háta tokra  visszahullni kézzel, sim ogatni, vér- 
serkenésig köröm m el a bőr alá bukni, sóhaj
tani és sikoltani azt, am it, am i soha hangosan 
ki nem  m ondható, ívbe hajo ln i, h íd lenni, el- 
ernyedni, ism eretlen  lantzenéhez h ú r lenni, 
m ozdulatlanul táncolni, ingani az örökkévaló
ság szüntelenségével, élni, halni, feltám adni, 
lenni, lélegzeni, valam ivé sem m isülni, m indent 
elhagyva többet szerezni, hom lok harm atában , 
testek  p a tak jáb a  m egm erítkezni, úszni, össze- 
ránduln i, kiegyenesedni, m indig egyszerre, hol 
fokozva, hol lassítva az iram ot, am íg a délu
tán  ta rt, am íg az ölelés m eteoritja  elég a cson
tok  közötti hatalm as térben, a sejtek és meg 
nem felelhető kérdések m egsejtésében egym á
son elsik lanak  a nappalok és az éjszakák, fö
lö ttetek  az égbolt m illiónyi szin t kap és ü te
mén ti hánykolódtok lassan elenyészve a m in- 
denségben.

VI.
No azért egyed vigassággal a te 
kenyeredet, és igyad jószívvel a te 
borodat, m ert im m ár kedvesek az Is
tennek a te cselekedeteid.

Préd. 9:9
Ezeket m egcselekedni pedig kötelességtek 

volt, hiszen ez volt a napnak  legillatosabb ré 
sze, m irha és töm jén szállongott a  levegőben, 
mindig is errő l ábrándoztatok, hogyha egyszer 
ilyesfajta m ám or előszele csapná meg orcá
tok (orcánk, orcájuk), nem  késlekednétek azt 
a délu tán t megszerezni m agatoknak (nekünk, 
nekik). Ti (mi, ők) ezt a dé lu tán t m ár ap ró ra  
kiterveltétek, ti kéjelgő széplelkek. de azt is 
tud já tok  most m ár, hogy valahány  képzelt dél
u tán  szerencsétlen dadegás, szánalm as kor- 
nyikálás, sán tító  izzadtság a bekövetkezett 
m egvalósult igazság, m ondat, tündöklő tágulás, 
ének m ellett, orré kellene gondolnotok m ás
más szavakkal, de tu la jdonképpen  most a sza
vaknak  vajm i kevés jelentőségük van, egym ás 
m ellett hevertek  a széles ágyon, óvatosan szed
ve a levegőt, halkan  szól a  „N ight In W hite 
S atin“ orgonája, selym ek suhognak fölöttetek, 
hűsítenek, az asztalon bor és kalács, m ikor ke
rü lt oda? Szerelm etek föltérde!, mögétek bú 
jik, a borospoharat, m elyből inni fog, a vál- 
ladra helyezi, belehajol, előrelendülő hajáva l 
e ltak arja  előled a k ilátást, te  mégis lá tn i fo
god a hajfüggöny mögül is a szemközti kékes
lila alkonyatot, és a távoli dom bokat, m intha 
Júdea o la jfá it lá tnád, és nyájaka t aláeresz
kedni, O a válladról iszik, a kalácsot a  kezed
ből tépdesi, miközben com bjai m ár ú jra  ruga
nyosán feszülnek csípődnek, felkúsznak bor
dáidhoz, m ikor guggoló lábainak  ölelésével á t
fog, m ost nem  kell szólni egy szót sem, csak 
hátranyú lva sim ogassátok meg. K edvesetek le
ha jto tt fejét, szorítsátok a nyakatokhoz a jká t 
és lassan dőlje tek  egyszerre hátra , fo rdu ljatok  
egym ás felé, m iként a m ágnes rá n tja  maga 
felé az ellenkező sarkot, a bor és kalács kis 
időre é rte lm ét veszti, ú jra  elszálltok, bár most 
alacsonyabban röpültök, szárnyaitok  olykor a 
földet súro lják , aztán isztok, a  poharak  kétszer 
is m egtelnek, a kalács morzsái lehu llanak  a 
szőnyegre és valószínűleg búzatáb lákká v á l
n ak  reggelre, egyszerre kezdtek el beszélni, 
mégis hallan i m inden szót külön-külön, m in t 
valam i csodálatos kánonban, a regiszterek ösz- 
szeolvadva is megőrzik önállóságukat, a szó

lam ok ugyanarró l szólnak, rím elnek egym ásra, 
úgy haladnak , m in t a kocsi két kereke egyet
len tengely k é t végén, gurultok bele az estébe, 
és javasoljuk , hogy sétáljatok ki Vele a víz
partra , m ert lá tn i fogjátok, hogy a folyó lan 
gyos, augusztusi, nézzetek szét a parton séta 
közben és lá tn i fogjátok, hogy terem tett lélek 
sincs m ár idekinn (aznap például a tévé nyű
gözi k isded lelkünket, míg ti a nagy term é
szettel barátkoztok), ti azért ne habozzatok 
ruháitokat levetni, m ert üres a pagony, a csa
lit, a  bozótos és a ciheres, meg más efféle m últ 
századi színhelyek, és gázoljatok be bátorságo- 
san a vízbe, miközben szerelmetek még ké
telkedőén álln i fog a parton, nem tud ja  el
hinni, hogy ilyenkor m ár lehet fürödni, ti a k 
kor illesszétek érzelm esen és hitelesen kebe
le tekre dolgos kezeteket (szorgos kezünket, si
mogató kezüket, mely őrzi még az ö  illatozó 
kenőcseit és jószagú balzsamait), és esküdjetek  
meg Neki, hogy augusztusban nem ilyen pom 
pás a  víz, m ire  Ö hinni fog nektek, ne kétel
ked jetek  ebben, fel fogja kissé húzni a  szok
nyáját, ba l/jobb  lábával m egtapasztalja a fo- 
lyónak hévségét a  nyugati fény utolsó lobba- 
násával egyszerre, ti ekkor régi francia árny
képnek fogjátok lá tn i Kedvesünket (Kedvese
teket, Szerelm üket), és elébe ússzatok szép 
csapásokkal, hadd  csodáljon Ö, aki nem  tu d  
úszni, gyöngéden fogjátok meg a kezét és biz
tassátok kedves szóval, hogy feküdjön a vízre, 
bizony m ondom  néktek, nem fogtok benne 
csalódni, m ert rá á ll arra, am it tőle kértek, 
kezdd el h á t ok ta tn i Ot, csúsztasd m elle alá 
a  kezedet, az sem baj, ha olykor ölelés lészen 
belőle, hadd, hogy olykor átölelje a nyakadat, 
ne félj, ezen az estén  nem fogtok együtt meg
fulladni, vidd a mélységek felé és tudd, hogy 
a félelem  tőle eltávozik, lebegjetek sokáig, 
lassan tem pózzatok és ne ijedjetek meg, m i
dőn O elfá radva rábízza magát a delfinekre, 
mely okos á lla to k  ki fogják ö t  gyöngéden úsz
ta tn i a p a r t ra ,  a k á rc sak  Orpheusszal te t té k  a z  
ókorban, te m indezzel ne törődj, mozgasd meg 
tagjaidat, ússz erőteljes csapásokkal az á r  el
len, am íg csak bírod, aztán fordulj a  h á tad ra  
és csorogj le addig, míg csak el nem  éred a 
te Kedvesedet, aki a parton vár, hallod, hal
lanod kell m ajd, hogy az éjfélt üti a  torony
óra, je r  ki; te h á t annak  o k áé rt a  vízből és lépj 
a te  A sszonyodhoz, hogy ő téged m egtö rö lhes
sen, és m e n je te k  vissza a  ti re jtek h e ly e tek re , 
m ert ha m ind így tesztek, bizony mondom 
néktek, hogy öröm  lészen a ti osztályrészetek.

Eleddig m inden kezdeményezés a  Ti (a mi, 
az ök), kezetekből jött. ám  most Szerelm ete
ken a sor, ak i h irte len  felegyenesedik, m ás
ként, m in t az előbbiekben, a szoba még őrzi a 
kései tavasz melegét, zöld biztatását — hiszen 
az a nagyszerű ebben a napban, hogy soha 
nem  ö lt testet, csupán az eszmélet álmodozó 
féltekéjén  érik  be te lt gerezdekké —, és azt 
m ondja: „Mi nem  is ünnepeltünk Szilvesztert, 
nem  búcsúztunk el együtt a m últunktól, nem  
m entünk  e napnak  elébe!“. Nektek még a sza
vatok is eláll a  meglepetéstől, persze, m ert 
olykor sokkal többet foglalkoztok önm agátok
kal, m in t illenék, a bőr a la tt meggyűlt fe
szültség vérhullám m al borit el, megborzongtok, 
forróság öm lik  végig rajtatok, felülről lefelé 
halad, érzitek, m iként ita t á t mindent, mégis 
öröm érezni, ezt az új lázat, amely felpörgeti 
a m ár sekélyesedni készülő napot, még nincs 
i t t  a záróra, sőt, most kerül csak elő az óportói 
bor, am it a kam rában tároltatok és eddig te l
jesen m egfeledkeztetek róla, bár éppen ilyen 
alkalm akra szereztétek be egyszer, am ikor az 
ideális napnak  még h írét sem hallottátok, elő 
h á t a m etszett krisztálypoharakkal, két szál 
m árványerezetü  gyertyát az ezüst ta rtókba il- 
lessztek, a bor lassú kortyolása közben egy
m ást nézzétek, nem  kellenek jókívánságok 
hangos szóval, benne vannak azok csókjaitok
ban és a sim ogatásokban, ahogy arcotok és 
az ö  arca egym ás fölött siklik, összetapad és 
szétválik, a lehunyt szemek mögött o tt van 
a jövő és a m últ ígérete, hogy eztán m ár 
mindig így lesz, kinn hull a hó, és egyre hal
kul a v ilág körülöttetek, m indent m agába ol
vaszt a fehér tengerár, a pohár elszáll a ke
zetek közül, v isszahull a m últ esztendőbe, a 
borosüveg elborul, szendereg, míg a lángok 
között s ir a fenyöhasáb, az asztal olyan, m int 
egy Cézanne-képen, ily csendéletet nem  lehet 
m egrendezni, ezt a szerelem terem ti meg és az 
ünnep csendes bensöségessége, úgy szem lélitek 
az asztalt csöndben, m intha még m indig P á
rizsban já rn á to k  a Louvre-ban, vagy Velencét 
bám ulnátok, hol a sirályokat elném ították, csak 
a lagúnák vize loccsan a kőpadokhoz, a lába
tok a la tt úszik el a langyos világ, szerelm etek 
forró  teste beleillik  tested hajlatába, együtt 
alusztok el, m ajd  ö  átveti ra jtad  com bját, és 
kezét a nyakadon felejti könnyű kendőként, 
ham arabb  hallod egyenletes szuszogúsát, m int 
a m agadét, de m ár nem tudod, hogy m elyik 
ú jévet köszöntöttétek, hiszen nincs évszáma, 
neve, csak a fárad tság  nagy töm bjei súlyosod
nak ra jtad  a havazásban, amely titeket is á r 
ta tlanná tesz valam eddig, valahol

VII.
Ez a kapu be lesz zárva, m eg nem  

n y ílik  és senki rajta be nem  m e g y . . .
Ezékiel 44:1

A reggelt úgy is ism eritek, ism erjük, ism eri 
m indenki, an n ak  okáért arró l nincs m it szól 
nunk, barátaim .

~ rsta m
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SZERKESZTI

K . JA K A B  A N T A L

L Í R A I  M Ű F A J O K  2.
EPIGRAMMÁK
EPIGRAMMA: eredetileg (az ógörögöknél) sírkövekre 
és emléktárgyakra vésett verses felirat, m ely később 
— Kr. e. 6. sz. táján — önálló lírai műfajjá alakult. 
Az epigramma tömören, csattanósan fejez ki egy gon
dolatot. Jellegzetes (bár nem kizárólagos) versformája 
a disztichon. Az ógörög epigramma (melynek legki
válóbb m űvelője Szimónidész volt) általában komoly, 
nemegyszer érzelmes hangulatú; későbbi túlnyomóan 
szatirikus jellege csak a római irodalomban (minde
nekelőtt Martialisnál) válik uralkodóvá. Kedvelte az 
epigammát a reneszánsz és a felvilágosodás irodalma 
is. Magyarországon első nagy mestere Kazinczy Fe
renc. A 19. sz. első felének egyik népszerű műfaja volt; 
Kisfaludy Károly, Vörösmarty, Czuczor stb. epigram
mái a reformkor politikai és irodalmi harcaihoz kap
csolódnak.

SZIMÓNIDÉSZ

(született Kr. e. 556-ban)

Mily csekély erejű . . .

Mily csekély erejű az ember! Hiúk fáradozásai.
Perc-élete elfut: baj után baj öli.
Menekülni se bír: kard csüng a fejére: Halál; 
abból ugyanúgy részt kapnak a jók, gonoszok, 
egy m érce szerint.

Ember vagy! . . .

Ember vagy! Előre sose látod, hogy a holnap ugyan
mit ád;

s az, kit te m a boldognak ítélsz, mennyi időig az.
A hirtelen elröpülő, kicsi légynek sincs ily  
gyorsan változó sora.

JÁNOSY ISTVÁN fordításai

A therm opülai-i hősökre

Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak: 
megcselekedtük, amit m egkövetelt a haza.

PONORI THEWREWK EMIL fordítása

KISFALUDY KAROLY

Terméketlen Múzsa

Kotlik bár eleget, zajt ütne, de költeni nem tud.

„Tatárok Magyarországon“

Sok haza-puffogatás, ok semmi, de szörnyű magyarság. 
Bundás indulatok: oh be tatári m üv ezl

„Ilka“

Jambus-e, próza-e, vagy micsodás mű? — Dráma pedig szép1 
Szép? — Hm! Győz a magyar: s tapsra az ott fen  elég.

Mind a Tatárok Magyarországon, mind az Ilka magának 
Kisfaludy Károlynak a szomorú játéka.

MARCUS VALERIUS MAR TI ALIS

(Kr. u. kb. 42 — kb. 102)

Enyém — tied

Ügy hírlik, Fidentinus, hogy a könyvemet immár 
mint magadét szavalod vígan a népek előtt.

Ingyen adom néked, ha bevallód nyíltan: enyém az. 
Másképpen vedd meg — s úgy azután nem enyém.

BALOGH KAROLY fordítása

Egy orvosra

Nemrég még orvos volt, hullavivő ma Diaulus.
Most, mint hullavivő, azt teszi, mint azelőtt.

Egy rossz szavaidra

Fidentinus, a vers, amelyet recitálsz, az enyém volt.
Most már-már a tied — oly hamisan szavalod.

Egy kritikushoz

Azt mondod, Velox: túl hosszú az én epigrammám.
Lám, te nem írsz semmit, — hát a tiéd rövidebb.

Haszon

Kérded, Linus, mennyi haszon nomentumi földem?
Téged nem látnom: tiszta haszon, Linusom.

WEÖRES SÁNDOR fordításai

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

(1800—1855)

Országgyűlés

Mely már honnunknak sebeit valahára bekötné 
S vajha, de félnünk kell, hogy vérzeni hagyja tovább is.
1825

Kisfaludy Károly sírjára

Kisfaludyt ne keresd e keskeny sírban, o honfi!
S a rövid élet után holtnak örökre ne véld;

Itt csak elomlandó tetemit jelelék  ki baráti:
Fenn van időt múló szellem e műveiben.

1830

Jelenkori szerelem

Állhatatosság a szerelemben, aranykori hűség,
Merre vagy a földön, vagy mi hazába keléi?

Most a lányka ruhát s szeretőket vált mosolyogva,
S új széphez vígan távozik a szerető, 

így  mind a két fél a rögzött rosszban egyenlők:
Hitlen lánykáért hittelen ifjú hévül.

1831

Buksihoz

Hírt keresünk, úgy van! Italúl én szomjuzom a hírt;
Vastagon és durván. Buksi, te éhezed azt.

Én, mint jó bortól, tán édesen álmodom egykor:
De te zabálsz, mint a pór lova, s hullami fogsz.

1831

A csalfa lány

Édesen a keserűt, keserűen mondod az édest:
Oh keser-édes lány gyötrelem a te neved.

1833

KAZINCZY FERENC
(1759— 1831)

Férfilélek

Fusd a bajt valamint akarod, megmarkol erővel,
És ha magad gyáván elveted, összetapos.

Küzdj vele férfiasán, s alacsony panaszokra ne süllyedj 
Elszégyenli magát, s megbukik a nagy előtt.

A kész írók

Béna vagy és táncolsz, a nyelvet nem tudod és írsz; 
Szárnyad ugyan nincsen, Cserdi: de rajta! repülj.

Szokott és szokatlan

Berki szokottat imád. Nekem az kecses, ami szokatlan;
S kényesb vagy makacsult ízletem újnak örül.

Amit Berki szeret; megavulttá válhat; az újért 
Hamvamat a maradék áldani fogja, tudom.

Az igazságkereső

„Meg nem foghatom azt!“ Ez örök szava járta Kábának.
Nagy baj, jó Kaba: de róla nem én tehetek.

Hű szívet kíván az igazság, s hajlani mindég
Készet. Vagy ne tagadd, jó Kaba, vagy ne keresd.

Kazinczyné Török Sophie

N  A  N  Y A

SZABÓ GYULA

Két  század egy buborék? 4.
A nem esség a társadalom kiváltságos rendje, mely az or

szágban a hatalmat gyakorolja, élvezi. A „nemes ország“ ebben 
—- a jogok, kiváltságok tekintetében — egységes, s ami az egész 
kiváltságos-hatalmi állapotot állami életté rögzíti: a rendi al
kotmány. A rendi alkotmány fö működési-gyakorló területe 
pedig a rendi országgyűlés.

Ezen a jogilag egységes nemességen belül azonban külön 
fennállnak a rendi válaszfalak. A társadalomnak ez a „nagy 
csoportja, a nemesség két országos rendet foglal magában: a 
főurakét és a köznemesekét“ — írja Grünwald. A  „nagy cso
port“ abban az értelemben is értendő, hogy Európában Len
gyelország után Magyarországon „esik“ a legtöbb nemes az 
ország nem -nem es lakosságára. Amikor II. József rendeletére 
1735-ben megtörténik a népszámlálás, az „hét m illió lelket j u 
tatott ki, Erdély, a magyar rendes katonaság s a határőrvidék 
lakossága nélkül“. Ebből nemes mintegy „negyedfélszázezer“, 
azaz — a negyedik százezerből csak fél lévén — : háromszáz
ötvenezer. A kétszer annyi lakosságú — tizennégy milliós — 
Lengyelországban „minden tizedik volt nem es“, Magyaror
szágon pedig „minden huszadik lakos“. Az arisztokráciájáról 
híres Franciaországban ugyanakkor „körülbelül minden száz
nyolcvanadik egyén nem és“ . . .

A háromszázötvenezernyi magyar nemes legfelső „rangfo
kozata“ a mágnás, legalul van a birtoktalan nemes, amely 
„annyira különbözött“ a közbül lévő birtokos nemességtől, 
hogy .,a közügyekben való részvételből is ki volt zárva“. Mind
erre tekintettel el kell fogadnunk kalauzunk eligazítását: „A 
nemesség csoportjait külön kell szemügyre vennünk, hogy meg
tudjuk, m ivel járultak a nemzet egyéniségének kifejtéséhez s 
a nemzet érdekeinek biztosításához.“

•
A főnemességet a főpapsággal együtt futólag már „szem

ügyre vettük“. A köznemességet a főnemességgel való egybe
vetés párhuzamának kerékvágásán közelithetjük meg: „A nem 
zet politikai vezetése határozottan a főurak kezében van. Ök 
foglalják el az ország legfőbb hivatalait, őket helyezik az egy
ház legfőbb méltóságaiba. S a nagy befolyást nemcsak a v i
lági s egyházi hivatalok, az előkelő társadalmi állás, az óriási 
vagyon biztosítja számukra, hanem nagyobb politikai kép- 
zettségök is. Közel állnak az udvarhoz: megismerik a nagy 
politika folyását; látókörük tágabb . . .  az országgyűléseken ren
desen az ö befolyásuk győz a falusi helyi életet élő közne
messég felett, melynek politikai műveltsége nincs s országos

szempontokat nem ismer . . . S e  viszony csak a XIX. század 
negyedik tizedében változik meg, mikor a köznemesség idő
közben szerzett nagyobb politikai képzettsége kivívja a veze
tést s öt teszi döntő tényezővé Magyarország politikai életé
ben.“

A köznemesség a kiváltságos rendek legnépesebb „csoportja“; 
számbelileg is ó_ a legszámottevőbb, s 6 nemhogy „kiköltöz
nék“ az országból, de ott él, ott van az ország minden zegé- 
ben-zugában; „a köznemes »birtokán« ül, mely nem biztosit 
oly társadalmi állást, mint az »uradalom«“, „rendesen falujá
ban lakik“, „falusi helyi életet“ él; ennél tágabb kör s maga
sabb szint a vármegye, a „nemes megye“; és végül legtágabb 
és legmagasabb hely az országgyűlés, ahol vagy személyesen 
mint követ, vagy közvetetten mint követet és instrukciót kül
dő megyei testület tevékenykedik. Hatalmának minden funda
mentuma az ország alkotmánya, de a hatalmi súlya létének há
rom meghatározó teréhez-fokozatához úgy viszonyul, hogy az 
lenn, a legalsó és legszűkebb körben a legnagyobb, s amint 
magasabb és tágabb a kör felfelé, a súly úgy zsugorodik és 
törpül. „Küzdelme“ mind a három fokozaton^ két irányú: fe l
felé küzd a rendi helyzetét-hatalmát korlátozni igyekvő kirá
lyi hatalommal szemben, s lefelé elkövet mindent, hogy ha
talmát m inél korláttalanabbul gyakorolhassa a nép tömegei 
felett.

A nemzeti lét sorsdöntő hatalmi tényezőinek sorában — 
király, főpapság, főnemesség — a köznemesség nemcsak úgy 
jelenik meg mint a kiváltságosok legnépesebb rendje, hanem  
— az előbbiek „idegenségével“, „nem zetietlenségével“ szem
ben — mint a legnemzetibb hatalmi erő, már-már teljes mér
tékben azonossá téve a „magyar nem es“ és a „magyar nem
zet“ fogalmát. Sok évszázados alapozottsága volt ennek az azo
nosságnak, hiszen a nemesség azáltal lett a nemzet kiváltságos 
hatalmi rendje, hogy különleges szolgálatokkal, érdemekkel — 
leginkább hadi szolgálással, „életével és vérével“ — tűnt ki 
a közösség életében a köz hasznára.

Azonban ennek az azonosságszerző „fegyverténynek“ már 
régebbi idők óta sok csorbáját-rozsdáját mutatta a történe
lem. Grünwald Béla a maga XIX. század végi szavaival úgy 
vezet el minket a XX. század végéről a X V III .  század Ma
gyarországának „nemzeti“ létébe, hogy többek között felidézi 
az előző XVII. századból az akkori idők „legnagyobb magyar
jának“, Zrínyinek a szavait: „A mostani nemes nem gondol
ja meg, micsoda az igaz nemesség, mivei nyerték a mi eleink

a nemességet s m ivel tartatik meg is. Egy nemzet sem pattog 
úgy s nem kevélykedik nemesség titulusával, mint a magyar; 
maga (-noha) annak megbizonyítására s conservatiójára, látja 
Isten, semmit nem cse lek sz ik ... Szükséges azért, hogy a ma- 
gyar nemzet, ha ettől a fennforgó vésztől (-török veszedelem 
től) meg akar szabadulni, ha magának és postéritásainak meg- 
maradást kíván,_ tartson fegyvert kezében, de nem úgy mint 
eddig, hanem jóval is másképen . . .  a nemes ország tartson 
egy armádát lábon készén, a ki mindenfelé, minden órában, 
minden szempillantásban, télben, nyárban, oda mehessen, az 
hová szükség kivánja. Ez minden fundámentuma a mi meg
maradásunknak“ . . .  A nem esség mint „nemzet“ állítson fel 
a megmaradás fundamentumaként állandó-fizetett hadsereget 
a maga alkalmakkénti nemesi „felülése“ helyett, ami felett 
rég eljárt a hadi idő; Zrínyi géniusza a nemzeti megmaradás
nak ezt a gondolatát olyan ékesszóló magyarsággal vetette pa
pírra, hogy már az magában külön ereje volt a nemzeti szel
lemnek, de alig telt el félévszázad, következett — a Rákóczi- 
szabadságharc bukásának kényszerű körülményei között — az 
adandó hadsereg eszméjének megvalósulása, olyképpen, hogy 
azzal elvesztette a nemzet a megmaradásnak ezt a fundamen
tumát.

Ha akarjuk látni, miként volt csak ézen az egy síkon vég
zetes vereség a majtényi fegyverletétel — mivelhogy annak 
nyomán külön paragrafusokban is letette a magyar nemesség 
a fegyvert a győztes Habsburg-hatalom előtt, mi több, annak a 
kezébe adta, miközben a maga ebbeli nemesi szolgálatának 
terhét a „nemtelen“ nép vállára rakta —, a választott kalauzoló 
könyv lapjain valóságosan megnézhetjük: „Az állandó had
sereg eszméje végre megérik s meg is valósúl 1715-ben, de 
mily módon s mily alakban! Az országgyűlés elismeri, hogy 
csupán a nemesi fölkeléssel az országot eléggé védelmezni nem  
lehet s állandó hadsereg felállítása szükséges; s e nagy fon
tosságú kérdés eldöntése s az 1715: VIII. törvényezikk megal
kotása nem keltett akkora vitát sem, mint a malomkövek árá
nak szabályozása. . .  A bécsi udvar minden ékesszólás mellő
zésével fogadtatja el az állandó hadsereg eszm éjét... A régi 
hadi szervezet megszüntetését nem kívánja, mert tudja, hogy 
a rendek ebbe nem egyeznének, mert a régi hadi szervezet 
alapja a nemesség kiváltságainak s ha az megszűnik, meg kel
lene szűnnie kiváltságainak is. Azt sem lehet követelni, hogy 
a rendek járuljanak az állandó katonaság fentartása költségei
hez. mert akkor szintén elleneznék életbeléptetését. Csak egy 
mód lehetett az állandó katonaságot a rendekkel elfogadtatni, 
ha kizárólag a paraszt fizeti az ez esetben szükséges állandó 
hadi adót. A rendek tisztán látták a hasznot. . .  Fentartják 
összes kiváltságaikat s megszabadulnak a hadi kötelezettség 
alól, melyet most teljesen a nem-nemesek teljesítenek . . .  Ma
gyarország külön hadi szervezete igy vesz el a nemzetre néz
ve, a nemzet hozzájárulásával. Nem a magyar nemzeti király
ságnak adták át e nagy hatalmat, hanem oly tényezőnek.
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QUINTUS HORATIUS FLACCUS 
(Kr. e. 65—8) A rómaiakhoz
Eddzék az ifjat harci gyakorlatok, 

így tűri később is, ha a sora zord; 
így ront lovon, szörnyű gerellyel 

majd a vadult-szivü parthusokra.
Nőjön veszélyek közt, szabad ég alatt 
olyanra, hogy meglátván várból, így 

sóhajtson a vélünk csatázó 
zsarnok ijedt felesége, lánya:

„Öh jaj, csak azt ott meg ne dühítse ő, 
nem-sok-hadat-járt mátka-fiunk, ne azt 

az érintésre bősz oroszlánt, 
aki a harc közepébe törtet.“

Szép és magasztos halni ezért: haza! 
Elér, akárhogy futsz is, a gyors halál; 

a gyáva ifjúság inát sem  
tiszteli, nem, iszony-ülte hátát.

A virtus átnéz, átmegy a gáncs fölött, 
méltó magasban folttalanul ragyog. 

Nem népszerű szellők szerint ád 
konzuli bárdot erény díszéül.

ÓDÁK
ODA: valam ely nagyszerű, fenséges dol
got ünnepélyes, em elkedett hangon meg- 
éneklő költemény. Az óda tárgyai rend
szerint bölcseleti és hazafias eszmék, nagy 
emberek és tettek, természet, szerelem stb. 
A műfaj legnagyobb antik mestere Pinda- 
rosz volt, ám az újkori irodalomra, a re
neszánsz. barokk és klasszicizmus költé
szetére erősebben hatottak Horatius ódái. 
A 18—19. sz. jelentős ódaköltői: Hölderlin, 
Wordsworth, Keats, Lamartine stb. Ma
gyarországon a 18. sz. végén fellépett „de- 
ákosok“ honosították meg a műfajt. Leg
kiválóbb magyar művelői: Berzsenyi, V i
rág Benedek, Csokonai, Kölcsey, Vörös
marty.

PINDAROSZ
(kb. Kr. e. 520—445)
Lokriszi Hagészidámosznak
(XI. olümpiai óda)

Van, hogy az ember várja, amíg feltámad
a szél,

van, hogy az égből várnak esőt, 
vem hes felleg gyermekét, 

ám ha ki küzdött, boldogul,
csordul a himnusz, mint a méz,
a jövendő hírnév kútfeje, 
s biztos, mint am it eskü köt, 
nagy tetteknek e pályabér.

Nincsen irígye, övé a dicséret, 
ki győz, az Olümpián. A mi nyelvünk  
mind e dicsőség pásztora lenni kíván, 
s istentől való az is, mikor kivirul 
bölcs férfi szivében a gondolat.
Tudd meg hát, Arkhesztratosz 
sarja, hős Hagészidámosz: 
győztél mint ökölvívó,

és az olajfa arany lombjából font koszorún 
édes ének lesz a dísz: az én szavam, 
és hazádat, Lokriszt sem felejtem  el. 
vár az ünnep ott s kezeskedem, ha jöttök, 
drága Múzsák, jöttök vendégekhez nem

rideg
és a szépben nem járatlan 
bölcs és bátor nép közé.
Mert a róka — tűzpiros vad — 
és a bömbölő oroszlán 
sem cserél természetet.

TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE
fordítása

Virtus nyit annak mennybe utat, ki több, 
mintsem halállal tűnjön el; ő viszi 

szárnyalva mind följebb a földtől, 
m egveti a mocsarat s a nyüzsgést.

ILLYÉS GYULA fordítása
* A Ceres (Földanya)-kultusz beavatott
jainak hallgatniuk kellett a látottakról- 
hallottakról; ha titkukat elfecsegték, sú
lyosan vétkeztek.

JOHN KEATS 
(1795—1821)
Óda egy görög vázához

Oh, tűnt derük arája, ím e még 
itt állsz s dajkál a vén idő s a csend 
s mesélsz: füzérid közt rajzos regék 
lágy dalnál édesebb lejtése leng:
Oh, lombdíszed közt m ily legenda él?
Mily istenségek, vagy m ily emberek? 
Árkádia, vagy Tempe-völgy e táj?
Vagy más ég s  föld? Kik e  vad némberek? 
Őrültet űznek? vagy harc sodra kél?
Síp andalog? dob dong? kéj láza fáj?

Édes a hallott dal, de m it a fül
meg sem hall, még szebb: halk sípocska,

zengd!
Ne testi fülnek! gyöngyözd remekül 
lelkembe ritmusát, mely csupa csend!
Szép ifjú ! nótád tündér lomb alatt 
örökre szól s örök a lomb a fán!
S te, vad szerelmes, kinek ajakad 
bár oly közel, édes célt mégsem ér, 
ne bánd, bár vágyad kéjt hiába kér, 
örök, szép vágy lesz s nem hervad a lány!

Oh, boldog lombsor, el nem száradó, 
m elynek a tavasz búcsút sohsem int,
Oh, boldog pásztor, sohsem fáradó,

fújván örök sípod szived szerint, 
s óh, százszorosán boldog szerelem  
örökre hév s örök örmre kész, 
zsibongó, zsenge vágy: még! egyre még!
— Mily más a bús, halandó gyötrelem, 
m elytől a szív megundorúl s nehéz

s a nyelv kiszárad és a homlok é g . . .

Mily áldozatra gyűl emitt a nép?
A zöld oltár elé szent pap vonat 
szelíd üszőt, amely bödülve lép 
s borítja lágy szőrét virágfonat 
Mily apró város az, m ely halk habok 
partján, vagy békés várövü hegyen 
tárt utcákkal e jámborokra vár?
— Oh, kicsi város, néped elhagyott 
s közülük hírt regélni nem megyen 
csöndedbe vissza soha senki m ár. . .

Oh, antik karcsúság, szelíd ivek, 
márványfiú s lányok kecses köre, 
oh, sűrű ágak, eltiport füvek, 
oh, formák csöndje, anda gyönyöre 
az öröklétnek: hűs pásztormese!
Ha rajtunk múlás üli már torát, 
te megmaradsz s míg új jajokkal ég 
az új kor, nékik is zengsz, hű barát:
„A Szép: igaz s az Igaz: szép! — sohse 
állítsatok mást, nincs főbb bölcsesség!“

TÓTH ÁRPÁD fordítása

VÖRÖSM ARTY MIHÁLY

Szózat

Hazádnak rendületlenül 
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is. 
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor 
Apáid vére folyt;
Ez, m elyhez minden szent

nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős 
.Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát 
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák 
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink 
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után, 
Megfogyva bár, de törve nem. 
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ! 
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!“

Az nem lehet, hogy annyi szív 
Hiába onta vért,
S  keservben annyi hű kebel 
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő 
És oly szent akarat 
Hiába sorvadoazanak 
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jóni fog
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell, 
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött 
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el, 
Népek veszik körül,
S az ember millióinak  
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül 
Hazádnak, oh magyar;
Ez éltetőd, s ha elbukál, 
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze: 
Itt élned, halnod kell.

1836

Bizton jutalmat nyerhet a hű, aki 
hallgatni tud, lám én is elűzöm a 

házamból, el könnyű hajómból, 
aki fecseg s a ceresi titkot

kiadja.* Van, hogy Juppiter ingerült: 
rosszak közé lök néha igaz-szivűt; 

de ritka, hogy a Büntetés (bár
sánta) a bűn mögül elmaradjon.

JÓZSEF ATTILA 
(1905—1937)

O D A
1
Itt ülök csillám ló sziklafalon.
Az ifjú  nyár
könnyű szellője, m int egy kedves 
vacsora melege, száll.
Szoktatom szívem et a csendhez. 
Nem oly nehéz — 
idesereglik, ami tovatűnt, 
a fej lehajlik és lecsüng  
a kéz.

Nézem a hegyek sörényét — 
homlokod fényét 
villantja minden levél.
Az úton senki, senki, 
látom, hogy meglebbenti 
szoknyád a szél.
És a törékeny lombok alatt 
látom előrebiccenni hajad, 
megrezzeni lágy em lőidet és 
— amint elfut a Szinva-patak — 
ím újra látom, hogy fakad 
a kerek fehér köveken, 
fogaidon a tündér neve les.

Óh mennyire szeretlek téged, 
ki szóra bírtad egyaránt 
a szív lemélyebb üregeiben 
cseleit szövő, íondor magányt 
s a mindenséget.
Ki mint vízesés önnön robajától, 
elválsz tőlem és halkan futsz tova, 
míg én, életem csúcsai közt, a távol 
közeiében, zengem, sikoltom  
verődve földön és égbolton, 
hogy szeretlek, te édes mostoha!

3
Szeretlek, mint anyját a gyermek, 
mint mélyüket a hallgatag vermek, 
szeretlek, mint a fényt a termek, 
mint lángot a lélek, test a

nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek 
halandók, amíg meg nem halnak.

Minden mosolyod, mozdulatod,
szavad

őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld.
Elmémbe, mint a fémbe a savak,
ösztöneimmel belemartalak,
te kedves, szép alak,
lényed ott minden lényeget k itö lt

A pillanatok zörögve elvonulnak, 
de te némán ülsz fülemben.
Csillagok gyúlnak és lehullnak,
c!e te megálltál szememben.
izéd, miként a barlangban a csend,
számban kihűlve leng,
s a vizes poháron kezed,
rajta a finom erezet,
íöl-földereng.

4

Óh, hát m iféle anyag vagyok én, 
hogy pillantásod metsz és alakit? 
Miféle lélek  és m iféle fény 
s ámulatra méltó tünemény, 
hogy bejárhatom a semmiség ködén 
termékeny tested lankás tájait?
5 mint m egnyílt értelembe az ige, 
alászálihatok rejtelm eibe!. . .

Vérköreid, miként a rózsabokrok, 
reszketnek szüntelen.
Viszik az örök áramot, hogy 
orcádon nyíljon ki a szerelem  
s méhednek áldott gyümölcse

legyen.
Gyomrod érzékeny talaját 
a sok gyökerecske át meg át 
hímezi, finom fonalát

csomóba szőve, bontva bogját — 
hogy nedűid sejtje gyűjtse sok

raját
s lombos tüdőd szép cserjéi saját 
dicsőségük susogják!

Az örök anyag boldogan halad 
benned a belek alagútjain 
és gazdag életet nyer a salak 
a buzgó vesék forró kútjain!

Hullámzó dombok emelkednek, 
csillagképek rezegnek benned, 
tavak mozdulnak, munkálnak

gyárak,
sürög m illió élő állat,
bogár,
hinár,
a kegyetlenség és a jóság; 
nap süt, homályló északi fény

borong —
tartalmaidban ott bolyong 
az öntudatlan örökkévalóság.

5
Mint alvadt vérdarabok, 
úgy hullnak eléd 
ezek a szavak.
A lét dadog,
csak a törvény a tiszta beszéd.

De szorgos szerveim, kik újjászülnek  
napról napra, már fölkészülnek,
hogy elnémuljanak.

De addig mind kiált —
Kit kétezer millió embernek 
sokaságából kiszemelnek, 
te egyetlen, te lágy 
bölcső, erős sír, eleven ágy, 
fogadj m agadba!. . .

(Milyen magas e hajnali ég!
Seregek csillognak érceiben.
Bántja szemem a nagy fényesség.
El vagyok veszve, azt hiszem. 
Hallom, amint fölöttem csattog, 
ver a szivem.)
6
(M ellékdal)

(Visz a vonat, megyek utánad, 
talán ma még meg is talállak, 
talán kihűl e lángoló arc, 
talán csendesen meg is szólalsz:

Csobog a langyos víz, fürödj meg! 
ím e a kendó, törülközz meg!
Sül a hús, enyhítse étvágyad!
Ahol én fekszem, az az ágyad.)

m ely Magyarország önállóságának megsemmisítésére töreke
dett s fegyvert adtak a kezébe, hogy ezt a czélt biztosabban 
érje e l . . .  Az országnak a nemesi fölkelésre nem volt szük
sége, csak a kiváltságos osztályok nem lehettek el nélküle, 
mert az egyedüli jogezim volt, melyen kiváltságaik alapul
tak . . .  E közben a magyar hadi adóból fenntartott s bizonyá
ra nagyobbrészt magyarokból alakított ezredeket beillesztik a 
császári német hadseregbe. . .  s ném et vezényszó s a két fejű  
sas alatt harczolnak Európa különböző csataterén.“

III. Károly végbevitte a „nagykövetkezményű intézkedést“ 
1715-ben, s a nemesség a trónra lépett leányörökös hadi szo
rulásakor mintegy „latin vezényszóval“ nyilvánította ki a ma
ga vitézkedésének — „nemesi fölkelésének“ — készségét 1741- 
ben, de a híres országgyűlési felkiáltásnak fennmaradt egy adó- 
mentességre célzó „zabos“ toldalékozása is, ami nem járta be 
úgy Európát, mint az országgyűlési felkiáltás három latin sza
va, vagy a német vezényszó alatt csatázó magyar katona, a 
magyar nemesség azonban azzal a zabos toldalékkal mutatott 
egy rokonvonást Európa más országainak nemességével: „A 
magyar nemesség nem volt rosszabb Európa nemességénél. 
Angliát kivéve, hol ép úgy adózott, mint az állam többi pol
gárai, a nemesség mindenütt ragaszkodott az adómentesség
hez akkor is. mikor már nem tette az államnak azokat a szol
gálatokat, melyek az adómentesség alapja voltak. A köznemes
ség az adózást a szolgaság jelének tekinti s elviselhetetlen gon
dolat reá nézve a legfőbb polgári kötelesség teljesítése. . .  Sem 
mi sem jellem zi találóbban a köznemességet, mint az e kor
szakból fennmaradt mondás: vitám et sanguinem, séd avenam  
non. Életöket és véröket kínálják, de zabot nem adnak. Fel
ajánlják azt, a mi nem kellett, de megtagadják a szükségest. 
Mert valóban a nemesség nem is volt képes beváltani ígére
tét, mikor életét és vérét ajánlotta fel. A nemesi fölkelés már 
nem veit komoly kötelesség, hanem csak fentartott jogezim az 
adómentességre. Á nemesség már elvesztette harczias je llem ét. . .  
Faim i gazda lett s nem szerette a háborút. A kard, melyet 
a nemes közgyűléseken vagy más ünnepies alkalomkor olda
lára köt, nem feg w er  már, csak dísz.“

1715-től 1825-ig száztíz esztendő telt el, olyan példátlan 
békekorszak a magyar történelemben, amikor Magyarország 
közvetlen érdekében" egyetlen életet, egyetlen csepp vért sem 
követelt háború — legfeljebb még egy-egy „utócsatározás“ 
a törökkel, többek közt Temesvár visszafoglalása 1716-ban, 
Belgrád visszavétele 1717-ben —, az országépítés, a nemzeti 
fejlődés kedvező történelmi lehetőségét kínálták volna ennél
fogva hosszú évtizedek, de a nemesség mindebben az időben 
semmi közterhet nem viselt a nemzet, az ország hasznára-ja- 
vára, s még azt is kevesen érezték, hogy „a nemesség a ka
tonai szolgálatnak a parasztra hárításával ferde helyzetbe ju
tott“ Cserei Miklós, a művelt, felvilágosult erdélyi nemes, Ka
zinczy bizalmas barátja száztíz év múltán érezte ezt, amikor 
Kazinczynak irt levelében 1825. május 26-án méltatlankodott,

hogy „annyi időktől fogva a legszebb kötelességet, — a haza 
oltalmának kötelességét, — a nemesség a parasztembertől ki
csikart adóval váltotta meg“, ezt „szabadságnak nevezve he
nyél“, „a nemzeti dicsőséget szolgáira ruházza“.

•
Mit csinált tehát ez a legnemzetibb „elem“ egy jó századnyi 

korszakon végig? „A köznemesség, minthogy távolabb állott 
az udvar befolyásától, függetlenebb s nemzetibb volt a föne- 
mességnél — mondja Grünwald kalauzunk. — A vidéki köz
nemesség között ritkaság volt az olyan úr, a ki czimet vagy 
rendet kapott volna k itüntetésül. . .  A köznemesség a m egyé
ben ép úgy korlátozta a fejedelem mint a főnemesség hatal
mát, mert a végrehajtás az ő kezében volt . . .  A megye volt 
erős vára a köznemességnek. A nemesi kiváltságok korlátta- 
lan gyakorlásának intézménye ez s azért a nemesség külö
nös előszeretetének tárgya. Valamint a megye idővel teljesen 
nem esivé lett, úgy viszont a nemesség is egészen megyeivé 
lesz. A nemes ember nem hazájában érezte magát jól, hanem  
m egyéjéb en ... ha volt nagyravágyása, csak saját m egyéjé
ben elégíthette k i . . .  Az emberek ambicziója oly szűk térre 
szorítkozott, mint a kör, mely életők színhelye volt, s ez az 
ambiczió oly kicsiny volt, mint az emberek m agok. . .  Látni 
fogjuk később, minő eredményekre vezetett ez az ország köz
életében s hogy ezek a helyi életben összezsugorodott elemek  
mennyire képtelenek voltak az országgyűléseken Magyarország 
állami és nemzeti épségének fentartására, sőt nemzeti jellem e 
megőrzésére i s . . .  Végre a hazafiság is egyértelművé lesz előt
te a nemesi kiváltságok védelmével, m elyek fölmentik a ha
zafiság kötelességeinek teljesítése alól.“

Ami a „nemzeti jellem ben“ jelentősen nyomós nemzeti nyel
vet és műveltséget illeti, arra nézve Grünwald kalauzunk 
ugyancsak meghökkentő tényeket állít: „A főnemességet elide
geníti a nemzettől az udvar s az idegen műveltség; a nem -m a
gyar vidékeken lakó köznemességet a paraszt. A nemesség tö
mege csak oly vármegyékben marad meg magyarnak, melynek 
lakossága vagy kizárólag magyar, vagy magyarral vegyes, úgy 
hogy azt lehet állítani, hogy a nemességet legnagyobb részé
ben a nép tartotta meg magyarnak, mert tényleg mindenütt 
megszűnt magyarul beszélni, a hol magyar paraszt nem volt. 
Ez az állapot nem következhetett volna be. ha a nemesség a 
műveltség magasabb fokán á l l . . A „magyar műveltség hiá
nyának a nemesség körében“ még ez a „nagy következménye 
is“ megvolt, ám ezeken a helyi asszimilációkon túl is mind 
kevésbé „aktiv tényező a nemzet egyéniségének fejlesztésében  
s fenntartásában“ a „nemesség nagy tömege“; „a főnemesség 
elnemzetietlenedése“ m ellett „a köenemesség nagy része is el
veszti nemzeti jellem ét s ezzel fogy a nemzet szellemi ereje“; 
„A tudomány s a közélet nyelve kizárólag la t in . . .  A nem
zeti nyelvet csak ott használják, hol legkevesebb a műveltség

‘ -1-, v m egvetette v á l ik . . .  Vegre ez a nemzet
e i 0* elidegenedett társadalom, hogy a magyar nyelvnek , 
f .  kozf latbf n való m ellőzését erősen indokolja, azt a tételt ta
lálja fel, hogy a latin az ország törvényes nyelve“ . . .

•
Hosszú korszak hosszú süllyedése ez a nemzetsorvasztó köz

nemesi „elnemtelenedes“ is, és a felvilágosodás lelkiismeret-éb- 
reszto szellemeben eszmelkedo elmék kortársi korfestéssel hitele- 

az utókon kéz áltál rajzolt nemesség-képet. Kármán Jó-
^ f pmhf~bw * ”nemZet?S , betyarokni,k“ nevezi a nemes „mezei embereket“, s ennek bizonyságául a közmüveletlenség ki- 
magyarázhatatlan elalélását“ hosszú passzusokban kesergi-há- 
w ° f a: kó?yvtart fegyverek tolták ki, a széptudományo-
í?," f  , . adkergetés’ a.z elmeikedest agarászat... A magánvos, 
feirevalo elet az elzárkózás a világtól, elzár a gondolkozástól 
is. Az a kis darab fold, a melyen lakik a mezei ember az ó 
egesz horizontja. Nem tudja, mi történik faluján kívül és azt 
hiszi, hogy megyéjének határdombján túl már ott kezdődik a 
fekete-tenger. Minden figyelmetlensége abban az egy ujjnyi 
penphenaba szorul, a melyen született és a melyen él . . .  
Sokaknak szólásformájukat, ha megmagyaráztatnánk velük, az 
alat.: az egesz világ, meg fogják látni, hogy nem értenek egye
bet, hanem legfeljebb a vármegyét, a melyben élnek. Sivata« 
üresség uralkodik az ily  fejekben. A gondolatok kiapadnak az 
ily  koponyákban, melyeket az aszály megcsapott, vagy stae- 
nalnak, mint a mocsárban a poshadt víz. Isteni rázza meg ke- 
meny fibrájukat semmi egyéb a jégeső félelm énél, a mely 
abon ailo gabonájukat fen y eg e ti... A tehetsegek halva 'fe- 

kusznek. Meggátolja a henye és vad életmódja azoknak kifej
lő d ésü k et... A falusi élet melengeti a magunk szeretetét és 
encenyeztet bennünket. Midőn valaki mindig egyedül beszél 
es sei^ki ellene nem szól, elhiszi végre, hogv mindig okosan 
beszei es hogy ellene nem is lehetne szólani. A ki házanépe 
által minden szavát mint orákulumot látja tiszteltetni, köny- 
nyen elhiteti magával, hogy orákulum. Mivel egynéhány bére
seket és gyáva szántóvetőket el tud igazítani, azt véli, hogy 
Montesquieu és Calonne hozzá csak árnyékok“ . . .

Édes Gergely ugyanebben az idő tájban — 1794 októberé
ben — hasonló nyomon keríti ujjnyi körbe a nemességet, ami
kor Kazinczyhoz fordul kesergő kérdésével: „Mert kinek írunk’  
. . .  az uraknak, nemeseknek izes a sertés, agár, kopó, kancza. 
paszomány, tehetetlenség, álom, káromkodás harag, emberma- 
ras, csizmavonók meséjek, hizelkedők, iszomságok sat. azon
ban nem érzik, miben álljon a valódi gyönyörűség“ . . .  Ka
zinczy minderre csaknem szóismétlő párbeszédként fele!,’ ami
kor magányának csendjében a Pályám em lékezetét írja: „Mik 
valának eddig összejövésink falukon, mint arról űzött discus- 
siók, hogy a sárga kopó-e j'obb vagy a fekete, s hányadikunk 
tudá, az atlanticus tenger keletre fekszik-e tölünk vagy nyu
gatra?“ ^  3
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VAJDA MIHÁLY VAJDA MIHÁLY (Budapest, 1935) filozófus. Rövid tanárkodás után az MTA Fi
lozófiai Intézetének munkatársa lett. 1973-ban „politikai alkalmatlanság“ címén 
elbocsátották. Külföldi egyetemek gyakori meghivottja. Husserl fenomenológiájá
nak tudományfilozófiai bírálatát, illetve annak leírását, A  m ítosz és a ráció hatá
rán, az Orosz szocializm us K özép-Európában  című könyveit a kortárs filozófiai 
szakirodalom élvonalába sorolják.

Olvasható-e 
Heidegger magyarul?

A kérdés nem  a fordítások szám ára vagy m inősé
gére vonatkozik. Persze ugyancsak kevés Heidegger- 
szöveg ism eretes m agyarul. Egészen a legutóbbi éve
kig gyakorlatilag alig volt m ás olvasható, m in t a Mi a 
m eta fizika  re ttenetes fordításban, egy olyan szöveg, 
am elyben „Sein“ és „Dasein“ azonos m agyar szóval, 
egyarán t „ ié t“-kén t szerepelt.

A z  utóbbi néhány évben viszont Heidegger d ivat- 
tá lett.

M egjelent m agyarul a Lét és idő, önálló kötetben 
napvilágot lá to tt A  m űalkotás eredete, s ha  m anap
ság az em ber kezébe vesz egy igényesebb irodalm i fo
lyóiratot, bizony nem  olyan valószínűtlen, hogy benne 
egy késői Heidegger-esszé fordítására bukkan. Hogy 
m indm áig igen csekély a m agyarra fo rd íto tt Heidegger- 
m űvek száma, azt csak azzal m agyarázhatjuk, hogy 
nem  olyan könnyű Heideggert m agyarra fordítani. 
H iányzik a nyelv, nálunk  talán  még inkább, m in t m á
su tt: a m agyar nem  a filozófia, nem  a gondolkodók  
népe.

S  Heidegger m égis divattá lett.
„A filozófia a m aga lényegét illetően időszerűt

len, m ert azon kevés dolgok közé tartozik, m elyeknek 
az a sorsa, hogy nem  képes a maga m indenkori má
jában  közvetlen visszhangra találni, és nem  is szabad 
nek i visszhangra találnia. Ahol az ilyesm i látszatra 
bekövetkezik, ahol egy filozófia d ivattá lesz, o tt vagy 
nincs is igazi filozófia, vagy pedig az igazi filozófiát 
félreérte lm ezik  és tőle idegen szándékok szerin t al
kalm i szükségletek kielégítésére használják.“ (E infüh
rung  itt die M etaphysik, 6. o.) Azt kell tehá t m onda
n u n k  talán, hogy nálunk  Heideggert félreértelm ezik és 
tő le idegen szándékok szerint alkalm i szükségletek k i
elégítésére használják? M ivel m agyarázhatjuk egyál
ta lán  e jelenséget, Heidegger divatját?

A  magyar —  m in t m ondottam  — nem  a filozófia, 
nem  a gondolkodók népe. A m agyarok úgy hiszik m a
gukról, hogy a „költők népe“. De ezt sem úgy kell 
érten i, m int a valahai ném et öntudatot arról, hogy ők 
a  gondolkodók és a költők népe. Költészet ném etül 
m űvészetet jelent. M agyarul szinte kizárólag lírát; 
vagy valam i egészén személyeset, „szubjektív lírá t“ 
vagy „nem zeti költészetet“. M agyarországon sem  a 
regénynek, sem a drám ának nem  volt jelentős hagyo
m ánya. Legnagyobb költőink szinte kizárólag költem é
nyeket írtak . Ezzel függ össze, hogy a világ, m elyet 
felá llíto ttak, a m aguk személyes világa vagy pedig olyan 
világ volt, am elyet kizárólag a m aguk nem zetének ál
m odtak  meg; nem  olyan, m elyben  az em ber ú j o tt
honra le lhe te tt volna.

Ezt történelm ünk m agyarázza. Valahányszor úgy 
nézett ki, m in tha végre beköszöntött volna az alkotás

korszaka, valam i katasztrófa jö tt közbe. E nép még 
szerencsétlenségében sem volt képes valam i történel
mileg ú ja t világra hozni. M indig csak szenvedés és 
elm aradottság volt a sorsa. Ahogy M ilan K undera 
m ondja, Közép-Európa népei, ezek a kis nem zetek né
m etek és oroszok között, csak áldozatai voltak a tö r
ténelem nek. Áldozatai, s nem  tragikus hősei. A  törté
nelem  áldozatát pedig nem  kedveli a világszellem . A -  
nélkül viszont, hogy a világszellem  kegyeltje lenne, 
egyetlen nép sem képes olyan világot felállítani, amely 
az em ber új otthona lehetne. Alkotó energiáit mindig 
csak eltékozolja.

Volt nagy líránk. Csokonai, Vörösm arty, Arany, 
Petőfi, Ady, József A ttila. Nagy költők, szám unkra 
legalábbis kétségtelenül azok. M egénekelték szenvedé
seinket és szerencsétlen sorsunkat. De ism eri-e őket 
igazán valaki, akinek nem  m agyar az anyanyelve? P er
sze voltak m agyarok, akik filozófiát m űveltek. Vol
tak  a filozófiának  jeles professzorai, „ . . .  akiknek szok
ványos, de persze jogosult, sőt hasznos dolga, hogy az 
eddig volt filozófiákról szóló m üveit ism ereteket p lán
tá ljanak  át. S ha ezt teszik, akkor azután úgy néz ki, 
m intha ez m ár filozófia is lenne, jóllehet legjobb e- 
setben is csupán filozófiatudom ány.“ (Einführung in 
die M etaphysik, 9. o.) Voltak filozófusaink  is. Egyi
kük sem ért el kanti, nietzschei vagy heideggeri m a
gaslatokat, de azért filozófusok voltak. Van közöttük, 
aki, m in t pl. Lukács György (s i t t  az ifjú  Lukácsra 
gondolok, akinek még genuin kérdései voltak), jól is
m ert a világban, mások, m in t pl. Erdélyi János vagy 
Zalay Béla, ism eretlenek m aradtak; de akár ism ertek 
voltak, akár ism eretlenek, a ném et filozófiához tartoz
tak. Talán ebben re jlik  Lukács tragédiája is. A ném et 
filozófiához tartozott és mégis m agyar akart m arad
ni A forradalm árok nélküli forradalom  prófétája, a- 
hogy ő maga nevezte a költő Adyt. A forradalom  pil
lanatában azután áldozatul kellett dobnia filozófusi 
lényegét. A költő talán lehet a forradalom  katonája, a 
filozófus azonban soha. A katona korlátokat kell hogv 
szabjon saját gondolatainak, s ez az, am it a filozófus 
nem tehet.

M int m ondottam , a m agyar nem  a gondolkodók né
pe. Talán a népieseknek lenne igazuk? Az absztrakt 
gondolkodás nem nekünk való — m ondják, idegen a 
mi szellem ünktől. Aki bennünket filozófiára csábít, 
nem érti a m agyar lelket. Nem vagyunk a gondolkodók 
népe.

S tudjuk, tagadhatatlan: nem  létezett genuin m a
gyar filozófia. Igaz-e hát, hogy m agyarul gondolkodni 
anny it tesz, m int filozófiátlanul gondolkodni? Talán 
éppen ezért eleve ham is és m esterkélt az a törekvés 
hogy Heideggert meghonosítsuk. Vajon a Heidegger- 
divat annak a jele lenne, hogy őt félreértelm ezzük és 
ama tőle idegen szándék szerint, hogy a m agyar kul
tú rá t belülről felbom lasszuk és a ném etnek rendeljük 
alá, alkalm i szükségletek kielégítésére használjuk? 
Csakhogy az az állítás, hogy egy népnek soha nem 
volt filozófiája, hogy tehát nem a gondolkodók népe, 
semmiképp sem azonos azzal a m egállapítással, hogy 
egy nép gondolkodása alapjaiban filozófiaellenes. Ä 
m egállapított tény  csak azt m utatja , hogy ez a nép 
soha nem  volt abban a helyzetben, hogy felállítson  
egy ú j világot, am ely az emberiség, az európai em be
riség számára ú j o tthont adhatott volna. A m egállapí
to tt tény azt m utatja , hogy ez a nép az európai törté
nelem  alakításában nem  játszhatott ak tív  szerepet. A 
népiesek állításából ezzel szemben az következnék, hogy 
ez a nép eleve képtelen erre a szerepre. A népiesek 
feltételezései, harcuk  az absztrakt gondolkodás ellen 
nem jelent mást, m in t hogy ők, persze talán öntu
datlanul, de m indenáron, akár szerencsétlenségünk 
árán is, meg akarják  őrizni a m agyar történelem  sa
játosságát, a m agyarok különös sorsát (ami különben 
a legkevésbé sem különös: így vagy úgv a közép-euró
pai népek közös sorsa). Nem létezik  filozófiátlan nép. 
Csak olyan népek vannak, am elyeknek soha nem  ada
to tt meg, hogy részesei legyenek a történelem nek, és 
így sohasem válhattak a gondolkodók népévé.

Mit jelent akkor a filozófia időszerűtlensége? „A 
filozófia m inden lényeges kérdése szükségképpen idő
szerűtlen.“ „És ez azért van, m ert a filozófia vagy 
messzire előre van hajítva  a m indenkori mából, vagy 
pedig visszacsatolja a m át annak korábbi és kezdeti 
voltához.“ A filozófia „a legbensőbb összhangban áll
hat a tulajdonképpeni történéssel egy nép tö rténeté
ben. Még az is lehet, hogy beharangozza azt. Ami 
időszerűtlen, meglesz m ajd annak a maga ideje.“ 
(E inführung in  die M etaphysik, 7. o.) A filozófia (a 
m etafizika) Európa története. Ha a filozófia Európában 
különböző korokban különböző népekhez kapcsolódott, 
oz csak azért volt, m ert az európai történelem  önma

gát népek (később nemzetek) keretein belül valósítot
ta meg.

Filozofikus az olyan nép, m elynél a világszellem  
időzik. Az an tik  görögség volt az első kezdet népe. Az 
újkor kezdetén az olaszok, m ajd a franciák és a b ri
tek, ezek voltak azok a nemzetek, melyeknél a m eta
fizikai k u ltú ra  ténylegesen áttört, melyek megvalósí
to tták  Európa trend jét. És a m odernitás németjei, ez 
volt az a nép, am ely — akár jól, akár rosszul — m eg
kérdőjelezte a modernitást, észrevette a modernitás 
problem atikusságát. Európa filozófiai története azonos 
az európai életvilág alakulásának legfontosabb etap - 
jaival.

És ha a nem zeti a ném et filozófiában kifejezetten 
hangsúlyossá lett, gondoljunk csak Fichtére vagy H ei- 
degerre, az csak azért volt, m ert a kérdőjel úgy tű n t 
fel, m in t a nem beliben  (azaz az egyéb európaiaknál) 
jelenlevő negatív tagadása; m ert voltak olyan ném et 
gondolkodók, akik a ném etek  feladatának ta rto tták  a 
történelem  e problem atikus vonásainak m egszünteté
sét. „Ami ezzel szemben a filozófia lényege szerint 
lehet és kell hogy legyen, az a következő: azon m ér
téket és rangot jelentő tudás pályáinak és látómeze
jének gondolati m egnyitása, melyben és melyből egy 
nép  m egérti és m egvalósítja jelenvalólétét a tö rténel
mi szellemi világban, azon tudását, amely m inden k é r
dezést és értékelést lelkesít és fenyeget és kényszerít.“ 
(E inführung in  die M etaphysik, 8. o. Kiemelés tőlem 
— V. M.) Mit je len te tt ez Heidegger számára? „A Föld 
szellemi hanyatlása annyira előrehaladt, hogy az fe
nyeget: a népek utolsó szellemi erejüket is elveszí
tik “ (E inführung in die M etaphysik, 29. o.) „(.. .) ha  
az Európát illető nagy döntés nem a megsemmisülés 
ú tjá t választja, akkor nem lehet más, m int új tö rté 
nelm i szellem i erők kibontakozása a középből k iin 
dulva.1“ (E inführung in  die M etaphysik, 29. o. kiem e
lés tőlem. — V. M.) A szellemi erők kibontása a né
m et nép „történelm i küldetése“, de a feladat ugyan
akkor Heidegger szemében „a közös történelm i fe la
datokat illető gondból eredő kölcsönös megkérdőjele
zés nyugtalansága“ is („Wege zur Aussprache“ in: 
D enker fahrungen , 17. o. Heidegger i t t  a ném et-francia 
viszonyról beszél. Kiemelés tőlem. — V. M.)

Hogyan van azonban ez olyan népeknél, m elyek 
szükségképpen képtelenek a kölcsönös m egkérdőjele
zésre, m inthogy sajá t történelm ükkel nem szerezték 
meg a jogot rá, hogy m egkérdőjelezhessék a mások 
teljesítm ényét? Ha azt mondanánk, hogy nekünk az 
a küldetésünk, hogy filozófiátlanok legyünk, ezzel pe
dig m egkérdőjeleznénk a másikat. Mit te ttünk  azon
ban mi, hogy a m ásik teljesítm ényét megkérdőjelez
hetnénk? Ha viszont nem akarunk filozófiátlan nép 
lenni, ha nem akarjuk  dacos-makacsul „felstilizálni“ el
m aradottságunkat, akkor nem m arad szám únkra más, 
m int „általános elképzelések utón kullogni“. „Csakhogy 
az igazi filozófiai tudás sohasem a m ár nélküle is is
m ert létezőre vonatkozó általános képzetek laza kiegé
szítése, hanem  éppen ellenkezőleg, az előre ugró, ú j 
kérdésterü leteket és nézeteket megnyitó tudás a dol
gok állandóan líjból elrejtőzködő lényegéről.“ („Wege 
zur Aussprache“, id. h. 18. o.)

Még m indig az a sorsunk, hogy ne a saját tö rté 
nelm ünket írjuk. Valami anakronisztikusát teszünk: a 
rohanó technikát akarjuk  felépíteni egy olyan kor
ban, am elyben a „haladottabb“ népek kezdik m ár a  
technika lényegének sötét oldalait belátni. Nekünk 
pedig még m indig „utolérnünk“ kell. Nincs más u tunk , 
m int hogy m egvalósítsuk a technika lényegét. Nem 
lenne ehhez adekvátabb a beteljesült nihilizm us fi
lozófiája, valam ifajta pozitivizmus? A válasz talán  ez 
kell hogy legyen: miközben arra kényszerülünk, hogy 
kiteljesítsük az „utolérést“, tudatában vagyunk kor
szerűtlenségünknek és anakronizm usunknak. És gon
dolatilag szeretnénk már tú lju tn i ezen.
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K E C SE T I D É N E S

1

Utazásunk az  Ó-hazából Amerikába
„LATOD, URAM, II ANY AN VAGYUNK. AZT IS TUDOD: MIT AKARUNK ..

Mindez még ama hosszúbékében, a ferencjóskai világban esett: szakítási kísérlet 
a szülőfölddel. Világégéssel és keserű felébredéssel terhes évtizedek telnek el, mire
a költő összegezése, olyan tömörségű, hogy szállóigévé válik, kimondja: ....... s
kitántorgott Amerikába másfél m illió em berünk. . . “ Értékzavarokban fetrengő 
jelenünket nem árt arra is emlékeztetni, hogy nem minden volt olyan jó abból, ami 
odalett, s egyúttal azzal is bátorítani, csillapítni a kéztördelő sopánkodást, hogy 
mennek, menekülgetnek ma is, de Iám több is veszett ama néhány Mohácsnál, s 
még az se sodort a végveszélybe. Ahhoz a másfél m illióhoz a most betelő évszázad 
még hozzászámíthat ugyanannyit, benne Bartók Bélával. S ebben bennefoglaltatnak 
azok, akik „csak“ Amerikát-jártak, m int a húszas években Tamási Áron is. 
Ezt a globális, madártávlatból ítélkező összegezést század eleji statisztikákból meg- 
toldhatjuk beszédes számokkal. A milliónyi nincstelen és ezrekben kifejezhető két
kezi munkás m ellett örvendetes vagy szomorú, de szívszorongatdan kicsi a velük  
ment lelkészek száma (118), a tanítóké (142), s eléggé elhanyagolható az egyéb ér
telmiségieké (623, beleértve zenészt, orvost, színészt, bábát mérnököt). Velük mentek 
viszont a gátlástalanul meggazdagodni vágyók, éppen olyanok, akiktől ezek a világ
végére futó tömegek szabadulni akartak. Aki nem nyerte vissza anyagi, lelki egyen
súlyát. s nem térült-fordult, amikor tehette s amíg megtehette, azt a népek, etni
kumok olvasztótégelye várta. Az amerikai magyarság az emigráció minden fázisé
ban, a hátrahagyott otthontól a hajóúton át a megérkezésig — csak magárahagya- 
tott lehetett, ezért kelleténél is súlyosabb árat fizetett a beilleszkedésért. Ennek a 
füzetben kiadott versczetnek, m ely valamiképpen az erdélyi emlékiratirodalom kis 
vadhajtása, számtalan párja volt, bennük egy-egy westemhangulatú hirdetéssel: 
„L. György revolvereket, hegedűket a leg jutányosabb áron ja v ít . . . “

LASZLÓFFY a l a d Ar

A magyar nép részére fogalmazta és irta Szt. 
Erzsébeti Kecseti Dénes 1905. június hó 27-én 
Kinyomtatásában segédkeztek Décsfalvi Sándor 
Domokos és Dályai Gergely Pál 
UTÁNNYOMÁS TILOS Egy füzet ára 10. cent 

Nyomatott a Szabadság nyomdájában, Cle
veland, Ohio

U T A Z Á S U N K  
A Z  Ó - H A Z Á B Ö L  
A M E R I K Á B A

Kedves atyafiak, ki rászánta magát,
Hogy Amerikáért elhagyja hazáját:
Olvassa el előbb megirt rendeim et 
És ha jönni akar, azután eljöhet.

Ezt magának küldöm tisztelt biró bácsi,
Ki útlevelet kér, adja átolvasni,
Mert ebből megtudja, milyen az utazás 
És ha jönni akar, jól szánja el magát.

Mikor megérkezik hazája szélére,
Bízzék és gondoljon m indég az Istenre,
Mert m egemlegeti huzamos időkig 
Hogy miért hagyta el kedves szülőföldit.

Jó hazánkfiai, kik még otthon vagytok,
Jobban teszitek, ha ide sem indultok,
Most pedig leirom eleitől végig
Hogy m iket szenvedtünk s szenvedünk még

most is,

Szeretett községünk, honnan elindultunk.
Hol kedveseinktől könnyezve búcsúztunk. 
Látunk-e még többet, csak az Isten tudja, 
Kinek kezében van mindnyájunknak sorsa.

Fáj és sajog most is szegény szivünk nagyon, 
Hogy miért hagytuk el szeretett jó falunk, 
Mikor búcsúszóra nyújtottuk a kezünk,
Ne kérdezzétek, hogy m it érzett kebelünk.

Ezután elértük az első állomást,
Nem  titkolhattuk el szivünknek fájdalmát,
Itt kedveseinktől pár szóval búcsúztunk, 
Füttyentett a vonat s mi útra indultunk.

Itt már egy darabig nem ment rosszul dolgunk, 
A mig a vonatban el nem álmosodtunk.
De nem volt hogy hova lehajtsuk fejünket. 
Tehát felhasználtuk a két tenyerünket.

Ez is addig tartott, mig behunytuk szemünk, 
Akkor a párnáról leesett a fejünk.
Mi pedig erre is, arra is hajlottunk,
Mikor megébredtünk, fájt is minden tagunk.

íg y  telt utazásunk egészen Hatvanig,
Itt időztünk héttől tizenegy óráig,
Láttunk itten női ruha viseletét,
M ilyet nálunk felé gondolni sem lehet.

Kem ény szárú csizma fényesre vikszolva 
A felső szoknyának volt tizenhat fodra,
A  viselet nem csúf s még igen is talál,
A  m ely lány ilyet vesz, csak úgy reng a

farán.

Hatvantól Csáczáig váltottuk a jegyet,
Itt váltottunk aztán megint hajójegyet, 
Csácszától eljöttünk egész Oderbergbe,
Itt elhagytuk aztán a szép magyar földet.

Bizony bíró bácsi, ha igy tudtam volna, 
Hazámnak szélére leborultam volna. 
Megcsókoltam volna ezt a drága földet,
Melyet Isten tudja, mikor látunk még meg.

Oh mennybéli Isten szerető jó Atyánk,
Küldj e szép hazára egy szép reménysugár!, 
Boldogítsd hazánknak minden igaz fiát,
Hogy szívből imádjon minden magyar család.

A sors hatalmára bízva szerencsénket,
Tovább is Istenre bizva védelmünket, 
Megindultunk innen egész Ratiborba,
A hol megkezdődött a legelső vizsga.

Úgy vezettek minket innen egymás után,
Mint a m ely kutyának póráz van a nyakán, — 
Itt már megkezdődött a legelső vizsga,
Meg szivünknek is az első aggodalma.

Féltünk, innen hogy ha majd visszatéritnek, 
Igen hamar vége lesz a szenvedésnek.
Mert bizony higvjék meg kedves atyafiak. 
Hogy ha panaszkodunk nem ok nélkül van az.

De nem akarom, hogy az utolyán kezdjem — 
És az elejéről tán megfeledkezem,
Mert hogy ha én mindent meg akarnék írni 
Bizony sok lenne azt végig is olvasni.

Könnyen sikerült a vizsga Ratiborban, 
Őröltünk, pedig tán sírni jobb lett volna,
Mert a mi eddig volt, csak Isten fizesse, 
Hanem már ezután következett minden.

Jöttünk többen ekkor ki az óhazából,
A kiknek a sorsunk mindég egyforma volt; — 
Hogy ha találkoztunk, mindég panaszkodtunk 
Bánatos szívvel a Hazára gondoltunk.

Körbe ültünk együtt egymást vigasztalni, 
Pedig mindnájunknak meg voltak fájdalmi,
De a magyar ember csak igy tud búsulni,
Ha tele üvegnél panaszolkodhatik.

Egy részint búsultunk, másrészt örvendeztünk, 
Hogy az uj hazában sok pénzt szerezhetünk. 
Nem gondoltunk ara, a mi még várt reánk 
Hogy nem oly könnyen jön reánk a boldogság.

Elhagytuk Ratibort, s egészen Brémáig 
Nem volt nyugodalmunk egy egész óráig:
Úgy tele volt tömve emberrel a vonat.
Hogy leültünk volna, de az sem volt, hova.

Jöttünk a föld alatt, összesen húsz helyen. 
Láttunk sok sziklás és terméketlen helyet.
De hogy ha nem hiszik, amiket én irok, 
Bizonyítják ezt az itt lévő magyarok.

De hogy visszatérjek az utazásunkra,
Tehát megérkeztünk Bremen városába, — 
Vártunk a hajóra mintegy ott ezeren,
Kik mind egy hajóra váltottunk volt jegyet.

Elindult két hajó és a harmadikon,
Mi is elindultunk a negyedik napon,
Nem írom Bremenben min mentünk

keresztül,
De az is elég volt, hogy vissza rettenjünk.

Kis Bremenbe jöttünk s megláttam a hajót,
Úgy fájt a szivem, hogy ki sem mondhatom, 
Szégyeltem, mert hogy ha nem szégyeltem

volna, —
Még a viz széléről visszatértem volna.

Nem hagytak sok időt a nagy bánkódásra,
Mint juhot hajtotak a fejő kosárba,
Mikor felérkeztünk, fenn a fedélzeten  
Isten oltalmába ajánltuk éltünket.

A szelek szárnyain búcsú szavainkat 
Küldtük szép hazánkba és hü társainkhoz, 
Megindult a hajó s mi észre sem vettük,
Hogy a száraz földet soká elvesztettük.

K ét nap és két éjen nem volt semmi bajunk,
De nem úgy utaztunk már a harmadikon,
A fejünk úgy szédült, a mikor felkeltünk,
Hogy azt sem ismertük, kivel szembe

mentünk.

A hajó hánykódott, a gyomrunk háborgott,
Mint a részeg ember, mindenki tántorgott,
Fel szédelegtünk a hajó fedélzetre,
Ráhajlánk ottan a rácsozat szélére.

A mit az előtt a gyomrunk befogadott,
Azt az első utján, vissza is bocsájtott,
De még olyan is volt több száz tán ezer is.
Ki elpiszkolta a hajó fedélzetit.
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Itt, aki ezelőtt jól élte világát 
Nem üldözte ide őt a nyomorúság,
Sokszor megátkozta azt a sajnos perczet,
Mikor családjától az útra búcsút vett.

A negyedik napon minden igaz ember 
S ziw el és lélekkel megtért Istenéhez.
A Teremtő Istent imádta és kérte,
Hogy e nehéz utján őtet vezérelje.

Itt, a ki nem tanult otthon imádkozni,
Annak is kőszive meg kezdett lágyulni.
Csak egy vékony hajszál itten a reménység. 
Fenn csak az ég látszik, alant pedig a viz.

Négy vagy öt matróznak seprű volt kezében,
A kik tisztították fenn a fedélzetet,
És a belsejében négyszer vagy többször is, 
Naponta tisztítók az ágyak közeit.

Mégis minden felé piszok és undor volt,
A mitől az ember mindig betegebb volt.
Az ételt megfőzték, de nem volt ki egyék. 
Fogták a szakácsok s a vízbe öntötték.

Az ötödik napon volt a doktorvizsga,
Ott állott a doktor, hol volt a kijárat,
A kik tudtak menni, mentek egymás után,
És a ki nem tudott, kivitték azután.

Két matróz vezette a szerető anyát,
A harmadik vitte kedves kis magzatját.
Ott fenn lefektették a kemény deszkára,
Síró kis gyermekét tették a karjára.

A kicsiny éhes volt, de az édes anya 
Nem volt képes rá, hogy éhét csillapítsa,
Hullt a köny szeméből, de mit ért el vele,
Nem volt a ki róla fájdalmát elvegye.

Mert volt olyan, a ki társával utazott 
És azt felkarolni, elég dolgot adott.
Kinek pedig nem volt senkije, semmije 
Az maga magának volt terhes betege.

Úgy voltam magam is, mint a részeg ember, — 
Féltem felállam, hogy újra elesem,
Többször gondoltam rá, hogy engem a halál 
Többiekkel együtt a tengeren talál.

Volt egy másik asszony a rácsozat mellett,
Sirt és fájdalmitól mozdulni sem képes,
Oda megy egy matróz s felkarolás helyett, 
Tovább lökte onnan és azzal tovább mant.

Ezt és ilyesmiket, a miket itt láttam.
Ha rágondolok is, megújul fájdalmam:
Épp ezért nem irok már ezekről többet. 
Megírom a hajó hogy haladt e közbe.

De annyit megírok, hogy hajónk létszáma, 
Mindösszesen kitett egy ezer nyolez százat. 
Ezek közül négyen haltak meg a hajón.
Kiknek a nagy tenger adott nyugodalmat

Nem zúgott itt harang ezüst csengő nyelve, 
Nem hallott a sirók szivtépő keserve,
Sem szomorú búcsú énekek nem zengtek,
Kik végül rá mondják, nyugodjál csendesen.

Volt egy pap ki érte rendes imát mondott. 
Ezután a testet fogták a matrózok,
Zsákba vagy zselylbe tették-e nem tudom, — 
így  bocsátották el a nagy hullámokon.

Csendes volt a tenger egészen két napig.
Csak ezután látszott kissé hullámzani,
De aztán ezután minél tovább mentünk,
Mindég nagyobb hullám tornyosult előttünk.

Mint nálunk a hegyek, olyan hullámokat, 
Láttunk tornyosulni a Nagy Óceánon;
A  hajó felhágott s  ha nem fogódzkodunk.
Mind az egész hátra egymásra nyomultunk. Él•i&j
Másfelől lebukott, le  a nagy mélységbe,
Ekkor mind az egész szaladtunk előre,
Fordult egyszer egyik, máskor más oldalra.
Mi meg szaladgáltunk örökké utána.

Két kötelet húztak el a fedélzeten,
Hogy megfogódzkozzék, ha valaki megyea, 
így  volt ez egészen tiz nap s tiz éjjelen,
A mi a tengeren félesztendőt teszen.

Még az ételekről is irok valamit,
Legjobb, ha az ember jól pakol hazait,
Mert a mig mi nékünk a hazai tartott,
A hajón valót még meg sem is kóstoltuk.

Nagy Pénteken immár kezdtünk volt gyógyulni, 
Hogy az ételekből tudtunk volna enni,
De a hajón valót nem tudtuk megenni,
Mit hazulról hoztunk elkezdett romolni.

Husvét első napján a hagymánk elfogyott,
A matróztól vettünk tiz centért vagy hatot. 
Négyünknek meg vágtunk ebből három fejet. 
És töltöttünk rája jó csomó ecetet

Elfogyott a hagyma, leve sem ment kárba,
Ha több lett volna is, felmártottuk volna. 
Gondoltunk is rá, hogy otthon most a kalács 
Jobban izlenék, mint itt a hagymamártás.

Sok szenvedések közt, sok nélkülözéssel, 
Bubánatos szívvel utaztunk a vizen, — 
Mindig eszünkbe volt elhagyott jó hazánk, 
Hol elmaradt tőlünk az elmúlt boldogság.

Egyiknek szülői voltak az eszében,
Kik m ellett boldog volt az egész élete, —
S most öregségükre rábízva Istenre,
Ott hagyta s tán soha sem láthatja többet.

Másiknak szülei és jó hites társa 
És egy pár gyermeke kesergett utána, 
így elgondolhatjuk hogy az ily  elválás 
Kicsivel kedvesebb, mint otthon a halál.

Tizennegyedik nap láttunk szárazföldet, 
Hálát is adtunk az áldott jó Istennek.
Hogy által vezérelt minket a tengeren,
És meg is segített a nagy veszélyeken.

Mikor megérkeztünk a Kaszegárdába.
Elé állottunk a doktori vizsgára,
Bizony sok emberben hibát találónak,
A kiknek azt mondták, vissza vándorolnak.

Mi vonatba ültünk és a harmadik nap 
Érkeztünk Bronczhajdra, egy kicsi városba. 
Szivünknek örömét le sem tudom írni.
Mikor oda jöttek falubelieink.

A szomszéd községből ott volt egy barátom, 
Kinek balkezéről két ujja hiányzott.
Elment a doktorhoz én is vele mentem.
Hogy a helyzettel egy kissé ismerkedjem.

Sok sebesült volt itt, a kiket én láttam,
B u s  szívvel gondoltam szeretett hazámra, 
Elgondoltam otthon élni bár szegényen, 
Mégis jobb mint itten lenni szerencsétlen.

Jó atyámfiai minden rossz a mi fáj.
De sokat itt talál a kegyetlen halál, — _ _ 
Otthon kedves nője s gyermeki gyászolják. 
Itt meg idegen föld porai takarják.

Hova megérkeztem, munkát nem találtam.
S igy Gyarmati Sándor sógorhoz indultam. 
0  egy pár nap múlva munkába helyezett. 
Egy gyárban dolgozunk, még pedig léberen.

A ki odahaza nem tudja, mi a bu.
Ide jöjjön, mert itt sírni is megtanul, — 
Különöse!: mikor kijő a hazából 
És itt egyik gyárból a másba vándorol.

Itt ha munkát kap is, első esztendőben 
Keveset kereshet a maga részére.
Mert az utazás és tisztességes ruha.
Bizony felemészt a keresetből sokat.

Bár sokat írhatnék én még mindenekről, 
Miket megpróbáltunk, szenvedéseinkről,
De minek terheljem ezzel sziveteket. 
Szándékaitoktól tán eltérítselek.

Mert a miket írtam, azok mind igazak,
Még olyan is sok van, mit meg sem írhattam.
De nem azért tettem, azt a miket írtam  
Hogy szándékotokat ezzel meggátoljam.

Azért a ki ide jönni szánta magát,
Vezérelje Isten minden veszélyen át, —
Adjon mindenkinek erőt és kitartást,
Hogy megtehesse ezt a veszélyes próbát.

Nincsen a jövendő homlokunkra írva,
Nem tudjuk mi hoz ránk a ma vagy a

holnap, —
A szerencse titka kifürkészhetetlen.
Otthon is lehet az ember szerencsétlen.

A mint minket Isten idáig vezérelt,
És itt munkálkodni eddig megsegített,
Megsegíti mindig a bene bízókat,
Hogy ha igaz szívvel hozzá fohászkodnak.

Még a törvényekről is irok egy pár sort. 
Tájékoztatóul ki ide vándorol.
Mikor Amerika földjére rálépett,
Itt az óhazai szabadság elveszett.

Itt hogy ha az utczán egy nő végig megyen,
Neki minden ember szabad ntat enged, —
Ne szóljon az ember, ha nem tudja kihez,
Mert ha szól az ember, itt hamar ráfizet.

Ki az utczán megyen szedje össze magát,
Nehogy gombolatlan hagyja a nadrágját,
Mert hogy ha meglátszik az alsó nadrágja. 
Könnyen megbánhatja tizenkét dollárja.

Otthon jól végezze minden ügyét baját,
Nehogy ilyesm iért megálljon az utczán,
Sem cigarettára az utczán ne gyújtson,
Hanem vegyen pipát és ilyet használjon.

Ne gondoljátok ti jó hazánkfiai,
Hogy tán vígan telnek itt éltünk napjai.
Vagy tán elfeledtük azt az édes hazát,
Melynek kebelében bölcsőnket ringatták.

Nem felejtettük el és nem is felejtjük, —
Hogy ha az Ur Isten tovább is lesz velünk,
Újra visszatérünk szeretett hazánkba.
Ott találunk gyógyirt szivünk fájdalmára.

Kinek kebelében érzékeny szív dobog,
Segíteni kíván a nyomorultakon,
így teheti, mert a csonka s félszeg ember
Minden időtájban csak ezért esdekel.

Végezve szivünknek nagyobb panaszait, 
Hozzátok intézzük kedves barátaink,
Hogy ha ide jöttök, Isten vezéreljen,
Minket vissza térni, kérjük, hogy segéljen.

Küzdés és szenvedés életünknek ára,
Ez addig tart, a mig elfed a sir hantja,
Csendes nyugtot ez ád a szenvedő szívnek, 
Szenvedés, fájdalom ott minden megszűnnek.

Ezer áldás reád, te szép Magyarország, 
Távolitson Isten tőled minden csapást, — 
Irgalmas jó Atyánk kérve kérünk téged.
Derítsd fel hajnalát a jó magyar népnek.

És ti néktek pedig hűséges társaink,
Nem különben minden hozzánk tartozóink, — 
Ezt szívből kívánjuk, áldjon meg az Isten, 
Adjon viszontlátást friss jó egészségben.

Most pedig végezve szomorú soraink.
Áldd meg oh szent Isten hazánk határait. 
Vigasztald népednek szomorodott szivét,
Adj a magyar nép közt hosszantartó békét.

Menybéli szent Isten, ég s föld gondozója,
Viselj gondot mi ránk, itt ez új hazában. 
Végezve soraim, ezt kérem Istenem,
Áld meg mindnyájunkat, mind örökké.

A ment
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A ma valóságai között for
golódva megdöbbentő, szinte 
bénító sűrűséggel köszön visz- 
sza gúnyos fintorral a Teg
nap. Intézményei, szerkezetei, 
szolgálati viszonyai, működé
si szabályai S am ivel pon
tosan végig sem gondolt 
rangsorolás szerint először 
foglalkozni szükségét érezzük: 
az emberei, mi magunk.

Már unalomig ism ételt köz
hely, egyikünk sem született 
újjá nyolcvankilenc december 
huszonkettedikén, ugyanazok 
vagyunk, akik azelőtt vol
tunk. Csakhogy ezeket a la
pos igazságokat ism ételgetve 
egy lépéssel sem jutunk kö
zelebb annak megértéséhez, 
miért érezzük sokszor olyan 
nyomasztónak az emberi „kö
zeget“. melyben hétköznap
jaink telnek.

S tulajdonképp, ha jobban 
meggondoljuk, nem is egé
szen igaz az előbb ismételt 
diagnózis. Nem vagyunk pon
tosan olyanok, mint ama bi
zonyos december vége előtt. 
Minden új történelmi fordu
lat im így vagy amúgy újabb 
vonásokat vés lelki alkatunk
ra, láthatatlan ábrázatunkra. 
Ha pedig árnyalatnyit mások 
lettünk, jobbá vagy rosszab
bá váltunk ezzel? Ki merne 
választ adni erre?! Lehet az 
ilyen egysíkú jelzők eszköz
tárával sok esetben a jelenség 
meg sem közelíthető.

Míg e bonyolult problemati
kán töprengek, jelentéktelen, 
hétköznapi eset jut eszembe 
s követel magának érthetet
len konoksággal helyet e so
rok között.

Sok évet dolgoztunk együtt, 
az idők folyamán egyben s 
másban segítettem neki. Ve
gyes házasságból származott, 
ott voltam, mikor magyar é- 
desanyját temette. Ha kettes
ben beszélgettünk, sokszor é- 
kelt be az én nyelvem en egy- 
egy mondatot, hiszen tökéle
tesen beszélte. A múlt hetek
ben aztán meséli valaki, hogy 
találkozott vele s beszélge
tés közben azt a kissé inge
rült kérdést hallotta tőle, hogy 
Pest miért mondja be regge
lenként, hogy milyen a ko
lozsvári égbolt, hány fok a 
hőmérséklet, mi közük hozzá? 
Már nyelvem  hegyén lett vol
na: „Arra nem em lékeztet
ted, hogy Beccsel kezdik?“ De 
aztán csak legyintettem.

Tehát úgy látszik, kit hoz
zám közel álló, bizalmas em
beremnek hittem, szintén vál
tozott. Nem akaródzik felten
ni a kérdést, hogy milyen i- 
rányba.

Kilencszáz negyvennégy 
őszén, negyvenötben sokszor 
hangzott el a mondás: „Min
denki söpörjön előbb a ma
ga portáján!“. Volt, ki an
nak idején jó szándékkal 
használta az intelmet, volt 
mikor ez már csak arra szol
gált, hogy ne em eljünk szót 
az ellenünk szőtt fondorla
tokkal szemben. Ami a kö
vetkező évtizedekben történt.

az a régi világ politikai jel
szavaival, „bölcsességeivel“ 
együtt ezt is alaposan lejá
ratta.

Számomra minap a maros
vásárhelyi Smaranda asszony 
rehabilitálta szelíd, meleg 
hangján ezt a hajdani irány
elvet. ö  egyike a keveseknek, 
kik ha ilyet is mondanak, hi
telt érdemelnek.

Ez alkalommal én is kö
vetem tanácsát, a mába visz- 
szaköszönő Tegnap jelensé
geit nem másokon, hanem ma
gunkon kezdem vizsgálni.

Ügy tűnik, az alapvető té
nyező, amitől a mában elfog
lalt helyünk, mai tetteink  
függnek — a tegnapi valónk
hoz, múltunkhoz való viszo
nyunk. A nagy, sokat eldöntő 
kérdés: ki miként tud elszá
molni magának saját múltjá
val. Másfél vagy két nemze
dék egyedei közül van, ki 
gyötrődve keresi reá a választ, 
van, ki könnyedén, már ele
ve megfogalmazottnak véli. 
Valószínűleg alig van két em 
ber, aki azonosan ítélné meg 
önmaga felelősségét a múl
tért, helyét a lepergett évti
zedek valóságai között. Cso
portosítani, rekeszekbe elkü
löníteni a magatartásokat, 
szinte kilátástalan kísérlet.

Ha teljesen önkényesen is, 
ragadjunk ki nehány alaptí
pust.

Ki tisztséget viselt, iroda
lomban, gazdaságban vagy 
közigazgatásban — tehát köz
életben működött —, nem a 
galádokról, hatalom kegyei u- 
tán lihegő gyászmagyarokról 
beszélünk, rájuk ne veszte
gessünk szót — az bizonyára 
hosszasan készíti magában a 
megalkuvások, meghunyász- 
kodások; a meggyőződésük 
ellenére, kényszerből elköve
tett rossz tettek, másfelől pe
dig a másokon segítő jó cse
lekedetek bonyolult, keserve
sen összeálló mérlegét. Amint 
telnek a hónapok, bizonyára 
újabb és újabb jó pontokat, 
enyhítő körülményeket talál 
magának a lepergett évek  
rossz szagú szövetében. Hát 
hogyan is ne találna! Hiszen 
köztudottan melegszivűek és 
megértők vagyunk, mikor sa
ját magunk fölött kell ítél
keznünk s annyi szemetet, 
aljasságot és pitiá.nerségct 
látunk magunk körül. ho.»v 
ezek tükrében saját múltbeli 
alakunk furcsa metamorfózis 
eredményeként egvre daliá- 
sabbnak tűnik. S ha még 
mindehhez mások négyszem
közt vagy éppenséggel nyil
vánosan elmondott dicsérő 
vagy elismerő értékelései is 
e'hangzanak — szinte min
den adva van az önmagunk 
fölött hangtalanul vagy akár 
mások előtt is megfogalma
zott felmentő ítélethez.

Bizonyára ellenérzést kelt, 
amit most mondani szándé
kozom, de meggyőződésem, 
hogy az ilyen nyereségesre ki- 
javítgatott mérleg hamis, bár
milyen felmentő ítélet indo

kolatlan. Arra ami történt — 
a valóságos ellenállók, bőrü
ket kockáztatók tiszteletre
méltó. de nagyon kicsiny cso
portjától eltekintve —, nincs 
cs egyszerűen nem lehet fel
mentés. Egészen függetlenül 
attól, kinek mekkora volt 
személy szerinti hozzájárulása 
a torz, tudathasadásos világ 
létrejöttéhez és fennmaradá
sához. Ha akkor nem tettük 
nyíltan és kockázatokat vál
lalva, mikor kellett volna, 
legalább most ítéljük el ma
gyarázkodások és önigazolga- 
tási kísérletek nélkül mind
azt, amit künt és bent, az a- 
nyagi és szellemi világban az 
elmúlt évtizedek pusztítottak, 
meghiúsítottak. Saját eltelt 
évtizedeinkkel együtt. Hiszen 
ha múltunkat mentegetjük, 
óhatatlanul az akkori világ 
viszonyait, körülményeit má- 
zolgatjuk át elfogadhatóbbnak 
tűnő színekre.

Akkor pedig nő a veszélye 
annak, hogy szinte észrevét
lenül belesimulunk a ma 
viszonyaiba, hozzáidomulunk 
körülményeihez. A ma viszont 
még alig egyéb a Tegnap 
átkeresztelt, meghosszabbított 
folytatásánál. Azzal a lénye
ges különbséggel, hogy nyíl
tan beszélni lehet róla, nyíl
tan küzdeni lehet a súlyos 
örökség ellen.

Ítéljük csak el könyörtele
nül a tegnapunkat, fordul
junk szembe vele, ezen az á- 
ron, van még reményünk ki
verekedni magunk számára 
egy kis holnapot!

— Menjünk diszkóba — 
kérte őket áhítattal a kicsi. 
— Aszondták, térhatású ve
títés lesz Majkel Zsekszonnal.

— „Majkel Zsekszon“! — 
ism ételte gúnyosan Penész, 
aki hallgatólagosan elismert, 
választatlan főnök volt. — 
Satu vagy!

— Mi vagyok? Satu? — há
pogott a kicsi.

— Az hát.
— Azt sem tudja, hogy mi 

az — mondta Csúúz, a hall
gatólagosan elismert, válasz
tatlan főnökhelyettes és fö- 
seggnyaló — ahogyan a háta 
mögött emlegették. Előtte per
sze senki sem mondott ilyent, 
ugyanis Csúúz részt vett egy
m á s  után öt judóedzésen, ahol 
állító!ag több titkos fogás bir
tokába jutott. Ez persze nem  
volt egészen biztos, de feles
legesen kár kockáztatni.

— Tényleg nem tudom, mi 
az — pironkodott a kicsi. — 
Vagyis tudom én, hogy mi az 
a satu. csak azt nem értem, 
hogy én m iért. . .

— Satu Samu! Eke Feri! Az 
vagy! Na, így érted? A disz
kó kiment divatból — vetette 
oda még mellékesen, nyeglén 
Penész.

— Akkor menjünk haza a 
hétórás vonattal — siránko
zott a kicsi. — Akkor, ha itt 
mi most nem megyünk disz
kóba, akkor, Penész, te add 
ki parancsba, hogy a hetes 
vonattal menjünk haza.

— „Akkor, ha itt mi most 
nem“ — ism ételte és a röhö-

3.
„BURCHIO: Hol van tehát 
a természetnek az a szép 
rendje, az a szép lépcsőfo
kozata, amellyel a sűrűbb 
és a durvább testtől, am i
lyen a föld, fölemelkedünk 
a kevésbé durvához, ami
lyen a víz, a finomhoz, ami
lyen a gőz, a finomabbhoz, 
amilyen a tiszta levegő, a 
legfinomabbhoz, amilyen a 
tűz, az istenihez, amilyen az 
égitest?
FRACASTORIO: Azt akarod 
tudni, hol ez a rend? Ott, 
ahol az álmok, a képzelő
dések. az agyrémek, az egy- 
ügyűségek.“ Giordano Bru
no, A  végtelenről, a világ
egyetem ről és a világokról, 
Kritérion, Téka, 1990, pp. 
144—145.
Büvöletes burok védi az Ég 

Bolyongó Lovagjait. Aggódik 
az Arany, nehogy kihulljon 
fényéből s öleléséből a fog- 
vatartott Bolond, s nehogy ki
szűrődjön a robbanó hangot 
ontó Boldogság, mert tüzes 
ám e szűzies, éjféli bolondo
zás.

Legyen hát Napéjegyenlő
ség, egyensúly, gyengéd, súly-

géstöl a térdeit csapkodta
Csúúz. A többiek kórusban 
énekelték utána, és a kicsi 
majdnem sírni kezdett, hiszen 
ő a kicsi, annyi nagyfőnök- 
vezér egyetlen kicsike kis 
közkatonája.

A kicsi utálta és félt is 
ezektől a minden délután 
megismétlődő találkozóktól, 
munka után mindig itt, a vá
rosi postaépület előcsarnoká
ban, ahol az emberek leve
lekkel, pénzesutalványokkal, 
telefonszámlákkal, újságokkal 
járkálnak.

— Rajtunk kívül mindenki 
olyan céltudatosan — gondol
ta a kicsi szomorúan.

A pénzesutalványok! Ami
kor meglátott valakit a pén- 
zesu.alvánnyal az ablakhoz 
lépni, majd elsietni onnan a 
megkapott pénzzel, mindig 
szorongani kezdett. Nem tu
dott szabadulni attól a gon
dolattól, hogy csak idő kér
dése. amikor egy szép napon 
Penész jelt ad a „pénzesem
ber“ követésére, és ő kényte
len lesz velük menni. Szoron
gott, de bűntudata is volt. 
Homályosan úgy érezte, csak 
neki jut eszébe ez, Penésznek 
nem, bár ez nem volt való- 
sz'nű Pengsz mohó tekintetét 
követve. így  aztán a kicsi 
sokszor hálás volt a sorsnak, 
hogy Penész teljes figyelme 
őrá irányul, megkönnyebbült 
a gondolattól, hogy ilyenkor 
tulajdonképpen mindig meg
ment egy-egy „pénzesembert“.

Messziről, persze, a kicsi is

tálán becézgetés Égetők és 
Megégettek között (lásd Bruno 
fátumát) egy röpke álom ere
jéig. ahogyan az Szentivánkor 
illik, hisz a Nap ilyenkor 
szentül hiszi, hogy a Kozmosz 
tüzet szít.

Holott minden csak az Ö(R) 
szerelmét szívja, s egyenlő 
lesz vele az önfeledtség pilla
nataiban. De megdicsőülhet-e 
idönap előtt, arannyá válhat-e 
az agyag, vagy még idejében, 
aznap feltámadnak az arany
iéi ö helyek agg rémei, s a 
szellemet foglyul ejtő agyré
mek? Vagy még azon a szent 
napon beavattatnak az Arany
szerelem foglyai a hároméltű 
s háromágú foglalat misztériu
mába?

De fogságtól szenvedőknek 
jövendöljön az Égi Trigono
metria szenvedélye:

Nem vár ránk senki más 
csak az Ég, s övé lesz m in
den szenvedés, ha nem érsz el 
az isteni érettség csúcsára, a 
háromszögnek ama pontjába, 
ahol a Nap szíve érted ég 
egyenletes lánggal. S a há
romszög szára kitárt karja lé
szen örök ölelésre készen.

De mindig légy résen, köny-

pont olyan volt, mint n töb
bi: nagyszájú, lökdösődő, ci
garettacsikket pöccintgető, 
csajokat fürkésző nagyfiú.

Most „leszálltak“ a kicsiről 
és már őrülten vitatkoztak, 
hogy hová m enjenek!

— Diszkóba!
— Csak a diszkó elé!
— A hétórás vonattal haza!
— Moziba!
— A mozi elé!
— Moziba! Moziba!
— Hülye! Annál még a 

diszkó is jobb. A patkányok 
futkosnak a székek közt.

— Félsz egy patkánytól?
— Megennél egy patkányt? 

Sülve? Főve? A szalámi teli 
van patkányhússal. Nem tud
tad? A sajtot is abból csinál
ják.

— Sajtot?! Láttál te egyál
talán sajtot, te seggfej?

— Nem. Nem láttam — vá
laszolt a kérdezett.

A hangjában megcsillanó 
váratlan őszinteségtől fájdal
mas keserűség söpört át az 
egész társaságon. Az egyik fiú 
akkor durván elkáromkodta 
magát. sokan megütközve 
nézték őket, de attól, hogy 
az emberek rájuk figyeltek, 
csak még hangosabbak lettek.

— Tényleg menjünk haza a 
hetes vonattal — szólalt meg 
egyikük.

— Vagy mégis Majkel Zsek- 
szont kéne . . .  — kezdte a ki
csi reménykedve.

— Megöllek, ha még egy
szer kiejted a nevét a szája
don. Megöllek, érted?! — kia
bált Penész.

— Valóban egy kicsit ki
ment divatból — próbálta 
megnyugtatni őket Csúúz.

— Mondj jobbat! Na, mondj 
jobbat!

— Megöllek, érted, egysze
rűen megöllek, te Satu!

nyen eltűnhetsz egy apró rés
ben, egy csalóka Napban is 
megéghetsz idönap előtt, mi
előtt végképp megnyithatnád 
a háromszög harmadik szár
nyát, az Égi szerelem időt
lenségének kapuját. S nehogy 
földként érkezz, vízként, gőz
ként vagy perzselő lángként, 
csakis érett éterként érkez
hetsz, lassú léptekben, szép 
lépcsőzetekben, miként a kö
zeledő égitestek.

4.
Égő szégyenben távolodik 

immár feslett tested, rút lép- 
csözetekben, s míg lefele for
dul az Égi Kúp, sűrűsödő lé
nyed számára nincs kiút: föl
di fölényed most íme vissza
húz. Pedig halandósággal fi
zettél egy égi halandzsáért, s 
a fénylő lándzsáért földig-haj- 
lással.

Lángokat okád az Égi Emb
rió. Ne feledd saját születésed, 
miként fogadtad agyag-mé- 
hedbe az Étert, s hogyan lé
pett érvénybe a Törvénybe 
foglalt Égi Szó, mert egyetlen 
szótól függ egész ittléted.

A kicsi a szó szoros értel
mében elpityeredett:

— En elmegyek a hetes vo
nattal. Én hazamegyek, és 
kész.

— Nem mész sehova! Itt 
mindenki csak oda megy, a- 
hová én akarom. Penész m eg
ragadta a kicsi karját és ló
dított egyet rajta.

— H áát. . .  ez nem demok
ratikus — vágta ki bátran egy 
hang. de a tulajdonosa rög
tön hátra is húzódott Penész 
elől.

— Na elég! — nyilatkozott 
Penész. — Ide nem kell szó
vivő. Értitek? Ki az utcára! 
Gyerünk!

— Csak ne kiabáljunk olyan 
hangosan — kérlelte Penészt 
a kicsi félénken.

Lehet, hogy ő a legbátrabb 
mégis közülük? Lehet, hogy 
ehhez az „akkor ha itt mi 
most nem“ félénkséghez na
gyon sok bátorság kell?

■— Ha nem tetszik, megehe- 
ted a zoknimat! — üvöltött 
eszeveszetten Penész és pec
kesen kivonult az ajtón.

— Mit lehetne mégis csi
nálni? — töprengett a kicsi 
leghátul ballagva, nem nézve 
se jobbra, se balra. — Mit le 
hetne, Istenem? Mivel le
hetne eltölteni a délutánt? 
Hogy aztán este legyen. Egé
szen észrevétlenül legyen este. 
Mit, Istenem? Menjünk haza 
a hétórás vonattal — mo
tyogta magában meggyőződés 
nélkül, és sütőre hátát az em
berek undorodó tekintete, a -  
mivel a távozó fiúk után néz
tek.

Akkor a kicsi váratlanul 
visszafordult feléjük és mutá
ló hangián felvonított:

— Nem tetszik? Egyetek
meszet!

KOZMA MÁRIA

M ajkel Zsekszon
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Az Ószövetség gyakran em lít rendkívül magas szám - 
adatokat. Egyetlen m ai tö rténet vagy híradás sem pró
bálja elh itetn i az olvasókkal, hogy m ondjuk egy au 
tóbuszbalesetben 16.000 utas vesztette életét. Az é r 
telm etlennek tűnő szám adatokra tehát máshol kell ke
resnünk  a m agyarázatot. Vannak részben másolási h i
bák. Többek közt a számok pontos átm ásolása bizo
nyu lt igen nehéz feladatnak az évezredek folyam án; 
m egtörtént, hogy a nullák  felszaporodtak s 700 harci 
szekér helyett 7000 lett; aztán szavak is felcserélőd
tek, ami a pontos értelem  összetévesztését eredm é
nyezte. A K irályok könyvében például a kis izraelita 
hadsereg egy bizonyos helyen 100 ellenséges harcost 
ölt meg, nem százezret, Afek leomló falai pedig nem 
27 ezer em bert tem ettek  m aguk alá, hanem  csak 27 
szem élyt. Ily módon viszonylag könnyen megoldódik 
az ószövetségi szám adatok problém ájának nagyrésze.
(Számok a történelem ben, 1967)

* * *

A betű  nem szellem s a biblia nem vallás. Kö
vetkezőleg a betű és a biblia elleni ellenvetések nem 
szólanak a szellem és a vallás ellen. A vallás nem 
azért igaz, m ert az evangélisták és apostolok tan íto t
ták, hanem  azért tan íto tták , m ert igaz. A benső igaz
ság kezeskedik szükségképp az íro tt hagyom ányok 
m ellett és az íro tt hagyom ányok soha nem adhatnák 
meg neki az igazságot, ha  az m ár benne nem volna. 
(Lessing)

* * *
Babylon a la tt két, az összes többieknél fontosabb 

csatorna volt; ezek a folyótól való elválásuktól kezd
ve az E ufrát és Tigris irányától független folyást kö
vettek. Egyikük a Pallakopasz hajózható csatornája, 
mely U r város falait mosta, honnan Ábrahám  kiköl
tözött. Az Eufráttól Babylon a la tt vált el. a perzsa 
öbölbe szakadt s azon irányt vette, m elyet eredetileg 
maga az Eufrát követett. Ez a csatorna a Fizon. Egy 
másik csatorna az, m elynek az arabok Satt-en-N il 
nevet adtak. Az előzőhöz hasonlóan ez is széles és ha
józható csatorna, m ely az E ufrát bal partján  Babylon- 
nál kezdődik. (A földi Paradicsom, 1894.)

' * * *
A teve jelenlétét és szerepét a térségben még geo

lógiai ásatások is bizonyították, am ennyiben igen nagy 
mélységben, más négylábúak m aradványai között dro- 
m edárcsontokat is találtak. Szalm anaszár korából (kr. 
e. 857) egv felirat megemlíti az adók között a kétpupú 
tevéket. A lovak viszont a Hykoszoszok betörésének 
koráig például Egyiptomban ism eretlenek voltak. (Bib
liai archeológia)

*  *  *

Európa figyelm ét m ár a XVI. század óta m agukra 
vonták azon fönséges romok, m elyeket Perzsiában ama 
helyeken láttak, hol joggal gyanították, hogy Perse- 
polis egykor virágzott. P ietro  della Valle 1621-ben 
néhány jegyét te tte  közzé azon feliratoknak, m elye
ket ezen helyeken fedezett fel és azon, ma m ár bébi - 
zonyított, hvpothesist állíto tta  föl, hogy ezeket jobb
ról balfelé kell o lv asn i. . . Néhány tudós kétségbe is 
volna, hogy ezen bizarr jegytöm keleg valódi írás. Azt 
következtették, hogy ezen egyhangú vonások tömege

nem volt semmiféle írás, hanem  csak a régi perzsák
nál szokásos bizonyos fa jta  ékítmény. (Szíria és Pa- 
lesztinia, 1888.)

*  *  *

Rawlinson H enrik százados 1837-ben elküldte a  
londoni ázsiai társaságnak a behisztuni felirat első két 
perzsa paragraphusát; a perzsa szöveg 1846-ban jelent 
meg, az elemzés és m agyarázat 1849-ben; 1851-ben
küldte el Rawlinson a behisztuni felirat babyloni szö
vegét. Behisztun vagy Biszutun a régi Bagasztana, 
m ellyel egy sziklás hegységet neveznek K urdisztán- 
ban, a régi Média határán , nem messze K erm ansah 
városától függélyesen több m int 400 m éter magasan 
emelkedik. (A régi persák vallásáról, 1884.)

* * *

Halászat a Galileai tóban. A Galileai-tó a világ 
legm élyebben fekvő édesvízi tava: felszíne m integy 200 
m éterrel fekszik a tengerszínt alatt, legnagyobb m ély
sége kb. 45 m éter, felülete pedig 135 négyzetkilom é
te rt tesz ki. A választott nép történetének egyes sza
kaszaiban Izrael határai meg is haladták a Galileai- 
tó, más nevén Galileai tenger, K inneret tó avagy Gen- 
nezáret tava vidékét. Az evangéliumi elbeszélések 
nagy részének há tte ré t éppen a tó északi partv idéké
nek városai képezik, a tanítványok közül legalább 
heten halászattal keresték kenyerüket. A halászatra 
vonatkozó héber szavak egész sora igazolja, hogy ez a 
m esterség e lterjed t volt m ár az Ószövetség korában. 
Bctszaida városának neve például — a hálók helye 
avagy egyszerűen a „halászat“ nevet viselte . . .  K ét 
újonnan betelepített halfajtátó l eltekintve, a Galileai 
tóban még m indig ugyanazok a halfajták  élnek, am e
lyeket Péter és társai halásztak.



A Revizor Vásárhelyen
A  revizor  kezdettől mindig 

botránykő volt. Nem csak orosz 
földön: minden autokrata tár
sadalomban. járja az a feu
dalizmus vagy a kommuniz
mus útját. Érdekes módon ép
pen a vörös Paradicsom gaz
dáiból és kapuöreiből hiány
zott leginkább Miklós cár (!) 
józan politikai érzéke, aki 
nevetéssel és tapssal ütötte el 
a harapós gogoli kritikát. 
Élénken emlékszünk még, ie- 
tünt (?) népboldogitó rendsze
rünk arany eveiben milyen 
riadalmat keltett hazai ideoló
giai veozelháritó gépezetünk
ben is egy-egy A  revizor-előa
dás, am ely a puszta szöveg
felmondáson túl — a dolog 
természete szerint — igyeke
zett a maga kendőzetlen mez
telenségében érvényre juttat
ni a darab mondanivalóját.

A  revizor  világképének, em 
berábrázolásának igazsága — 
mint általában a zseniális al
kotásoké — messze túlsugár- 
zik a cselekm ény korának és 
színhelyének bármily tágan 
értelm ezett határain. Alakjai
ban, helyzeteiben saját vilá
gát fedezi fel nemcsak a más
fél évszázaddal későbbi szov
jet ember, de — gondolom — 
a perui vagy fülöp-szigeti pol
gár is. Magától kínálkozik az 
ötlet, hogy az 1830-as évek  
Oroszországéból kiem elve, bár
m ely korba és helyre, akár a 
történelmi időn és ismert tér
képen kívül helyezze a ren
dező: Anton Antonovicsok,
Holopovok, Spekinek és persze 
Hlesztakovok mindig voltak, 
és úgy tűnik, mindig lesznek 
— feltehetően a legfejlettebb  
társadalmakban is. Parászka 
Miklós, a marosvásárhelyi be
mutató vendégrendezöje, na
gyon szerény megoldást vá
lasztott, amikor a századeleji 
orosz világot, az októberi for
radalom előtti esztendőket 
szem elte ki keretül.

De ez az időzítés valójában 
csak a jelmezekben mutat
kozik meg — ott sem minden 
esetben. A fiatal rendező ko
rántsem veszíti szem elől a 
darab időfeletti igazságát, így 
a m i valóságunkat érintő vo
natkozásait sem. Kothay Dobre 
Judit próbaszínpadra em lé
keztető díszlete nemcsak a 
végletessé fajult korrupcióval 
párhuzamos, végletessé fo
kozódott romlást sugallja, a- 
m ely a kizsigerelt cári bi
rodalmat végnapjaira már 
önmaga málladozó vázává 
degradálta, hanem szőkébb 
világunk lehangoló elfuse- 
ráltságát és szegénységét is, 
azt a barakk-szintű, szánal
mas életet, am elynek összetá
kolt, kopott kulisszáit — ma 
éppúgy, mint a Lánglelkü 
Férfiú parancsuralmának ide
jében — a telhetetlen korrup
ció. a hanyag tehetetlenség és 
a nyomor szennye borítja el. 
Ezt az „áthallást“ erősíti a 
szereplők hangsúlyozottan el
hanyagolt külseje, a század
eleji orosz öltözetek ide és 
mára utalásai, m int Dob- 
csinszkij és Bobcsinszkij pu- 
fajkája: a két fecsegő ..vidéki 
földbirtokos“ mintha jelenko
runk valam elyik (akár hazai) 
építőtelepéről biciklizgetne be 
Anton Antonovicshoz, hogy — 
a minálunk is dívó társadal
mi szokásoknak megfelelően
— azon frissiben elharsogja 
vagy elsuttogja híreit.

E szellemben oly keserve
sen ismerős vizuális keretben 
élévé mihozzánk szóló, eg
zisztenciálisan izgalmas jelen
tést kap a gogoli szöveg, a 
színpadi figurák minden sza
va és gesztusa. A népes sze
replőgárdából Gáspárik Attila 
alakításában érvényesül leg
erőteljesebben ez a felismerés 
és az erre való törekvés: 
Dobcsinszkija a bumfordi fon
toskodás és az izgága jópont- 
gyűjtés utcai hitelességű kór
képe. De — ha nem is ép
penséggel azonos színvonalon
— az egész együttes céltuda
tos, egyöntetű és lendületes 
művészi csapatmunkával szol
gálja egy mondandójában és 
eszközeiben elevenbe vágóan 
mai A  revizor-előadás eszmé
nyét Az előadás „hőse“ azon
ban kétségtelenül Hunyadi 
László, akinek kimagasló szí
nészi produkciója akarva-aka- 
ratlanul eldöntötte — lega
lábbis erre az alkalomra — 
a darab mindenkori rendezője 
előtt óhatatlanul felmerülő, 
alapvető kérdést: a hivatali 
korrupciót elsősorban képvi
selő polgármester vagy a 
korrupt hivatalnokokat meg
lovagoló szélhámos álljon-e a 
színpadi megjelenítés közép
pontjában?

A rendező merész elhatáro
zással egy színiakadémiai nö
vendéket dobott be a címsze
rep mélyvizébe: Hatházi And

rást, akit életkorán és alkal
mas külsején kívül nyilván
való színészi adottságok aján
lottak erre az igényes fela
datra. Az ifjú szinészj elölt 
tenyérbemászó hitelességgel 
közvetíti a revizorságába be
lenőtt pétervári hivatalnokocs- 
ka nyegle fölényeskedését, 
gyanúsan kérkedő uraskodá
sát, de tapasztalatlansága még 
nem tudja átfogni Hlesztakov 
alakjának teljes gazdagságát, 
adósunk marad a (valame
lyest túl is játszott) kezdeti 
ijedt megszorultság és a ké
sőbbi pimasz magabiztosság 
közötti átmenet, a rászakadt 
szerepben való feloldódás ár
nyalataival, és azokkal az em
beri vonásokkal, amelyek e 
könnyen vásári kóklerré po- 
jácásodó figurának igazi éle
tet adnak, és a két nő, a pol
gármesterné (Kilyén Ilka) és 
polgármesterlány (Fülöp Er
zsébet f.h.) szemében a fő
városi fény és rang bűvöletén 
túl is vonzóvá tehetik.

Hunyadi László viszont az 
érett és nagy tapasztalaté 
színész impozáns biztonságá
val aknázza ki Anton Anto- 
novics szerepének egész szín
skáláját, a hajlongó szerviliz- 
mustól az otromba kedélyes
kedésen át a szipolyozó ön
kényeskedésig, mindenfajta 
olcsó karikírozás nélkül a 
maga rusztikus faragatlansá- 
gában és undorító gerincte- 
lenségében állítva elénk a 
szellemi-erkölcsi senkiből kis
királlyá felkapaszkodott „jó 
„elvtárs“ nagyképü és nagy
hangú figuráját, amelyet idő
ben és térben közelebbi pél
dákból oly jól ismerünk. Pol
gármestere egyik legszebb — 
pontosabban: a Kakuk Marci 
mellett minden bizonnyal leg
szebb — művészi teljesítm é
nye eddigi pályájának. Kime
ríthetetlen erővel szinte egy
maga diktálja a gyakori ver
tikális mozgással dúsított já
ték sodró tempóját, az előa
dás magával ragadó dinami
káját.

M ellette az Oszip szolgát 
jólelkü és agyafúrt paraszti 
természetességében megteste
sítő Győrffy András, a Holo- 
pov tanfelügyelő izgatott 
nyüzsgését ezúttal éppen a 
kellő hőfokon tartó Kárp 
György, és Zemljanyika ár
vaházi gondnok kissé bárgyú 
szolgalelküségét eszköztelen 
egyszerűséggel tolmácsoló Tóth 
Tamás a produkció legszi
lárdabb oszlopai. Kilyén Lász- 

,ló (Bobcsinszkij), Tatai S án 
dor (Spekin postamester) ér 
főképpen Kozsik József (Ren
dőrkapitány) egyébként jól 
kidolgozott alakítását némi 
bohózati túljátszás árnyékolja 
be. De az előadás valamennyi 
részvevője (lehetetlen mind 
felsorolni őket), a te
mérdek néhány szavas epizód- 
szereplőt és a statisztériát is 
beleszámítva, osztatlan elis
merést érdemel az egységes 
hatású, precíz együttesmunká
ért, amelynek gondos kimun
kálása és összehangolása, öt
letgazdagsága Parászka Mik
lóst dicséri.

A revizor a vásárhelyi évad 
kiemelkedően legjobb előadá
sa; arra figyelmeztet; nem
csak jól fog. de elengedhetet
lenül szükséges színházaink
ban — kiváltképpen mostan
ság, a művészi vezetők vészes 
hiányával küszködő, megfo
gyatkozott és leromlott tár
sulataink áldatlan körülmé
nyei között — időnként (mi
nél sűrűbben!) a vendégren- 
dezö. akinek már mássága  is 
felrázza, serkenti az együt
test (mint zenekart a vendég- 
karmester), a közönségnek pe
dig a változatosság műidig 
csábitó élményén kívül tanul
ságos összehasonlítások lehe
tőségét kínálja.

JANOSHAZI GYÖRGY

Vermesy Péter kisoperáját'™’ 
— Ördögváltozás Csíkban  — 
a sajtó ünnepléssel fogadta, 
a nagyközönség azonban nem. 
Ezt sokan előre megjósolták, 
én magam is; — főleg, miu
tán megfogott valaki az ut
cán, akinek mestersége a 
közönségszervezés, és nem  
tudta, hogy a szövegkönyvet 
én állítottam össze: „Szőcs 
úr, miért nem írja meg, 
hogy ne adják elő ezt az 
izét, a közönségnek egyálta
lán nem fog tetszeni!“. A be
mutató után még többen cé
loztak rá arcjátékkal, vagy 
szóban, míg végre Pusta 
András Enikőnek volt mer- 
sze őszintén megírni, hogy: 
az egész nem úgy sikerűit, 
ahogy elvártuk volna, Sel- 
meczy György kitűnő kar
mesteri munkája, Békési 
András gondos rendezése s a 
szólisták odaadó erőfeszítései 
ellenére sem. (Kelet—Nyugat, 
II. 20.)

András Enikő a közönség- 
siker elmaradása miatt a kö
zönség hamis várakozásait, 
téves „hozzáállását“ gyanú
sítja. Nagyon érzékletes ha
sonlata szerint: a közönség 
püspökkenyérre számított és 
disznófősajtot kapott, az asz
tal körül uralkodó hangulat 
miatt azonban ezt az utóbbit 
nem meri élvezni.

A  remek hasonlathoz azon
ban hozzá kell tennünk: a 
disznófősajt teljes mértékű 
élvezéséhez kenyér, savanyú
ság, esetleg egy kis bor is 
szükségeltetett volna! Nos, a 
bor talán meg is volt, a töb
bi azonban h iányzott. . .

Húsz éven át figyeltem  e 
kisopera sorsát, alakulását, 
számos próbán, majd előadá
son tanulmányoztam az elő
adókat és a közönséget, meg
figyeléseimet keresztkérdések
kel is kiegészítettem, s ezért 
illetékesnek érzem kimonda
ni, noha sem zenész, sem 
muzikológusnő nem vagyok, 
hogy a kisoperának zenedra
maturgiai szempontból van
nak „hiányosságai“, az előa
dás módja pedig ezeket nem
hogy eltussolta volna, hanem  
még inkább éreztette. (Miu
tán leglényegesebb hiányérze
temet a bemutatóra megje
lent műsorfüzetben is leírtam, 
máris elhárítom magamtól az 
„utólag könnyű okosnak len
ni“ vádját.)

A zene „közlési képessé
ge“ legtöbbször felülmúlja az 
»-ott szövegét; néha azon
ban, főleg tömörség dolgá
ban elmarad mögötte. Ez az 
ördögváltozásnak  különösen 
az indításán és a befejezésén 
érződik. Az a prózai mon
dat, hogy „Csíkszentmihályon 
megbicskázták az ördögöt“, 
elég frappáns és humoros 
közlést tartalmaz, ahhoz, hogy 
elég legyen egy elbeszélés 
expozíciójának. Zenében a- 
zonban ehhez meg kellett vol
na jelennie Csíknak, az ör
dögnek és a bicskázóknak, 
valam ilyen módon; ha más
ként nem, olyanformán, mint

Miért nincs sikere az

ORDÜGVALTOZAS-nak?

a szólistákon kívül az együt
tes egy része egyáltalán nem  
hitt a sikerben. A balettkar 
minden megmozdulásából ener- 
váltság. közöny áradt; a lát
ványosságok, játékok sokszor 
invenciótlanok, szegényesek 
voltak: s ez azért ha
tott különösen hátrányo
san, mert ugyanakkor el
ső pillantásra még várako
zásokat ébresztettek. . .

Ügy vélem, nemcsak más 
modern operák és táncjáté
kok, hanem még az Ördög-

Péterkének és a farkasnak 
Prokofjevnél. A zene azonban 
ezt az indító és minden to
vábbi fordulatot érthetővé 
tevő epizódot túlságosan tö
mören, szűkszavúan „közli“, 
az előadásban pedig az a 
pantomimjáték, ami mindezt 
láthatóvá tehette volna, kí- 
fejezésttlen, sőt érthetetlen 
volt.

Noha néhány ütemmel ké
sőbb a zeneszerző már for
mában van, az ördögsirató 
kórusában ez nem segít azon, 
hogy a közönség hozzáállása 
az értetlenség, a zavar jegyé
ben indul.

Ugyanígy, az opera végén: 
a (szó szerint) beugratott ör
dög befagy a folyó jegébe; 
emlékét egy ördögalakú tus
kó őrzi, amihez sejtelmes és 
sikamlós, sőt érzelmes em lé
kezések tapadnak; — a zene 
ezt valóban szépen  közli, de 
megint csak túlságosan tömö
ren; mielőtt behelyezkedne a 
közönség a hangulatba, már 
le is eresztik a függönyt a 
csemegéstálra. Az opera egyik 
törvénye, hogy a hangzás 
szépségét ki kell élveztetni, 
akár a vesztőhelyen is! (És 
megint csak azt tapasztaltam: 
azoknak a nézőknek nagy ré
sze, akik nem ismerik a Ta
mási elbeszélést, nem értette 
a zárójelenet látványát sem, 
s ezért bosszús volt. s rossz 
vélem ényt terjesztett az egész 
előadásról: ott össze-vissza 
ugrálnak, nem lehet érteni, 
hogy miért!)

Zeneileg azonban leginkább 
az előadás derekán érezni a 
hiányzó ellenpólusokat, a di
namizáló kontrasztokat; a ze
ne „szövete“ túlságosan egy
nemű. Attól a jelenettől 
kezdve, amikor az ördög el- 
csábittatja a frissen gyónt 
székellyel a kocsmárosnét, 
egészen addig, amíg az ördög 
csábítja el a székelynét, a 
hallgató türelme kimerül (an
nak ellenére és azzal együtt, 
hogy ezen a távon sok pazar 
kiszenei epizód hallható). Pon
tosan a két esemény között 
fele úton, lelappad a feszült
ség. Ide föltétlenül kívánko
zott volna valami tempó- és 
hangulatváltás, valam i közjá
tékszerűség; az elemi forma
tan és a zenedramaturgia sze
rint egyaránt. Akár a „va- 
dulás“, tombolás, akár az á- 
hítat jegyében is. Az e pon
ton beállott figyelemlanka- 
dást sem a zene, sem a lát

vány nem próbálta ellensú
lyozni, pedig a közönségsiker 
szempontjából ez lett volna a 
döntő fordulat: hogy a néző
hallgató megemészthesse-fel- 
szívhassa az addigiakat, és 
felkészüljön a következőkre, 
hogy a visszatérés a fő 
cselekmény-vonalhoz a foly
tatás: rátalálás, reveláció- 
értékü legyen. Ehhez nem 
szükséges sem mély mű
vészetfilozófia, sem magas 
zeneesztétika; csak egy kis 
fogékonyság a színpadi játék 
törvényei iránt.

Talán az is belejátszott a 
sikertelenségbe, hogy az elő
adás em lített megalkotóin s

változás további sorsa érde
kében is, jó volna őszinétn 
elemezni az előadás tanulsá
gait, s nemcsak a közönséget 
marasztalni el. A közönség 
Makrancos Kata, akit el kell 
ámítani és ráncba kell szed
ni, de nem dörgedelmekkel, 
hanem olyan előadásokkal, 
amelyekben eláll a lélegzete 
és fennakad a szeme, de — 
a gyönyörűségtől. A meglepe
téseket mindenki szereti — s 
a disznófősajtot is, nemcsak 
a cukrászsüteményeket. Csak 
tálalni kell tudni.

SZŐCS ISTVÁN

Maszk.

SuttrP&l Z e n e ik

Csendes
csembalóhangon

Kolozsvár roppant értékes 
hangszerújdonságát a hang ver - 
senvplakát legnagyobb nagv- 
betűi szerint BLANCHET-nák 
hívják. Névadója az a pári
zsi hangszerépítö cég, amely 
a barokk kor legjobb francia 
csembalóit készítette. A csa
ládnév akkoriban úgy lehetett 
fogalom, mint ma a Bösen- 
dörfer vagy a Steinway. ami
kor azt mondjuk, ez vagy 
az a művész egy Bösen- 
dorferen játszik, senki sem 
gondol már az azonos nevű 
úrra, aki a céget alapította.

Merzdorf-csembalónak is 
hívhatnók, mivel egy 1920- 
ban alapított német hangszer- 
épitő műhelynek. Eckehart 
Merzdorfnak sikerült Blanchet 
egyik remekművéről olyan 
másolatot készítenie, amely a 
mai zenehallgató számára is 
élő, történelmi és művészi 
hitelű jelenvalósvaiósággá te
szi az egykori csemb ilóh m e
zőst. Ha csak a szakma és a 
csembalóbarátok szűk köré
ben is, de a Merzdorf név is 
fogalom immár — olyan tö
kélyre vitte a műhely a tör
ténelmi modellek másolását.

Ha csembalós volnék, én is 
egy Merzdorfot kévánnék ma
gamnak.

Amúgy magunk között, bi
zalmasan kijár a hangszernek 
a „Mettig féle“ jelző is. Mert 
amennyire igaz, hogy a Merz
dorf házra jellemző nagy szak
értelem és magas színvonalú 
kivitelezés nélkül fogalma 
sem lehetne a mai világnak  
az egykori Blanchet-k hangzá
sáról, nem kevésbé igaz az 
sem, hogy Kolozsvárt sem a 
Blanchet, sem a Merzdorf név 
nem hangzana el nyilvánosan, 
ha nincs dr. Volker Mettig, a 
Német Zenetanács magas be
osztású hivatalnoka, aki egy- 
személyben jeles kamaraze
nész és sokunk elkötelezett 
barátja is. Egyedül neki jut
hatott olyan esztelenség az 
eszébe, hogy a Német Külügyet 
meg lehetne pumpolni Ko-, 
lozsvár javára 30 000, azaz 
harmincezer márka erejéig, 
amennyibe a mi Blanchet- 
Merzdorfunk került. M ivel
hogy, mint ott is hangoztat
ta, Kolozsvárt gazdagon v i
rágzik a régi zene kultúrája, 
ám a város egyetlen hangver

senyképes csembalója méltat
lan a művészekhez, akik ját
szanak rajta, és a közönség
hez, amely hallgatja.

Fele ennyi szót sem érdemel
ne a hangszer a csembalóba
rátok szűk körén kívül, ha 
nem őexcellenciája dr. Klaus 
Terfloth, Németország buka
resti nagykövete avatja föl — 
briliáns szónoklattal, melyre 
sokáig fogunk emlékezni. Azt 
mondta: tekintsük jelképnek, 
hogy a német állam Kolozs
várnak egy francia hangszer 
hű másolatát hozta ajándé
kul; mivel „a differenciált 
gondolkodás és kultúra e vá
rosa“ igenis része Európának, 
legyen hát részese annak az 
összeurópai egymásratalálás- 
nak is, amely ebben a fran
cia-német hangszerben öltött 
testet. Emlékeztetett a hat bá
tor férfiúra, akik megírták a 
Diktátornak: akármit tegyen 
is, Romániát nem fogja tud
ni Afrikába áttelepíteni! Ro
mánia előtt ismét megnyílt a 
Locke, Montesquieu és Kant 
Európája felé vezető út. Meg
figyeltük-e, kérdezte, hogy a 
minap a franciák nagy elnö
ke egyórás beszédében azt a 

szót, hogy Franciaország, mind
össze kétszer ejtette ki, ám 
azt, hogy Európa — számta
lanszor! Egyébként pedig azt 
is jelképnek tekinthetjük, 
hogy Európa ez alkalommal 
egy halk szavú zeneszerszám
mal ajándékozta meg váro
sunkat. Azok után, amit föld
részünk az utóbbi évtizedek
ben megélt, nagyon fontos, 
hogy egymás csöndes hang
jaira. a finom árnyalatokra 
figyelmezzünk, hogy ne ordí
tó jelszavakkal iparkodjunk 
Európát ép íten i. . .

Mindez így igaz. Ám ez a 
Blanchet-Merzdorf csembaló, 
amelyet a német külügytől

bár, de Mettig doktor szemé
lyes érdeméből kaptunk és a- 
melyet Terfloth doktor Őex
cellenciája emelt tudatunkban 
Európához való odatartozá- 
sunk jelképévé, hosszú ideig 
„a Kati csembalója“ lesz Ko
lozsvárott. A Botár Kataliné, 
aki az 1970-ben világgá ment 
Kurt Mild kezéből e ritka 
hangszer kultúráját átvette és 
azóta is hűségesen ápolja. Ha 
nincs ez a rátermett Botár 
Katalinunk, a maga számos 
lemezével és számtalan föllé
pésével, nem tűnik föl bará
tunknak, Mettig doktornak, 
hogy Kolozsvárt igenis van a 
közönségnek „csembalóhallá
sa“, csak jó csembalója nincs! 
A fölavatáson Mettig állandó 
partnere, Herbert Vennemann 
mellett a brassói Horia Cris- 
tian és a szebeni Ursula Phi
lippi is kiadósán játszott, szó
lót is. és ki-ki a maga együt
tesével is (Venemann mint a 
Rám ái Barokk Trió, Cristian 
mint a Cantus Serenus. Phi
lippi asszony mint a Canta
te Domino tagja), de aki iga
zából birtokába vette a hang
szert, az a kolozsvári Colle- 
qium  Musicum Academ icum , 
Botár Katalinja volt.

Elvárjuk tőle, hogy ez a 
harmincezer márkába került 
szerszám, mely az előadómű
vészi újrakezdés és magas 
színvonalú önmeghaladás nem 
várt és nem rém ' hetet: te
hetőségét nyitja meg előtte, 
gazdagon kamatozzék a keze 
alatt, szólómüvekben és ka
marazenékben, nyilvános 
hangversenyeken és fölvéte
leken, a zenei élet minél sze
lesebb nyilvánossága előtt és 
meghitt tanórákon egyar.m .

LASZLÖ FrRVNC



HARGITA MEGYEI HÚSIPARI ÉS FORGAL MAZÁSI KERESKEDELMI TÁRSASÁG
„CSÍKSZEREDA, SZÉKELYUDVARHELY, GYERGYÓ ÉS 

MAROSHÉV1Z“ ALEGYSÉGEI ÁLTAL

Az alábbiakban felsorolt árak szerint felvásárol vágni 
való állatokat:

I. NÖVENDÉK SZARVASMARHA

Súlycsoport: I. oszt.

53.00

48.00

II. G6Zt. II. oszt.
aluli

49.00

45.00

— 400 kg-on felül, élősúly 
kg-ként/lej

— 300—400 kg között, élősúly 
kg-ként/lej

— 300 kg alatti kényszervá
gásra kg-ként általánosan 
20,09 lej.

II. SZARVASMARHA FELNŐTT CSOPORT

I. oszt.

27.00

27.00

Súlycsoport: 115 kg 
— Élősúly fölött 

kg-ként/lej 52,00

III. SERTÉS

91—105 kg 80—90 kg 
között között
50,00 45,00

80 kg alatt 

30,00

IV. NÖVENDÉK JUH ÉS KECSKE

—  Élősúly
kg-ként/lej

1 éves alatti 
20 kg élő
súly fölött

45.00

Export célra 8—12 kg 
berbécs 12 között 
kg élősúly 
fölött
50.00 40,00

II. oszt. II. o szt  
aluli

— Élősúly kg-ként/lej 42,00 38,00 17,00

V. FELNŐTT JUH ÉS KECSKE 

I. oszt. II. oszt.
— Élősúly kg-ként/lej 40,00 38,00

VI. LÓFÉLÉK VÁGÁSRA 

I. oszt. II. oszt.
— Élősúly kg-ként/lej 15,00 13,00

•  Az izraeli Haifában székelő N em zetközi Bahá’i K öz
pont képviselője, Rúhíyyh Rabbani asszony május 22-én 
a kolozsvári Transilvania Szállóban tartott sajtóértekezle
tet. A Bahá’i vallásközösség Isten, a vallások és az em
beriség oszthatatlan egységét hirdeti.

•  A 22-ben (20. szám) Sütő Andrással készített interjút 
Al. O. Todericiu.

® A  K ele t — N yugat 20. számából kiemelendő Zudor 
János Molnár Jánossal készített, Állatarcú kom m unizm us  
cím alatt m egjelent interjúja. A szám vezércikkét Mohá
csi Eszter jegyzi A z  örök dam aszkuszi ú t cim alatt. Cik
ket, prózai írást közöl egyebek mellett Zudor János (Rosz- 
szu l van, borbély úr?), Jakab Antal (Irtsuk a patkányokat), 
Pusztai János (önéletrajz), Varga Gábor (Port-Royali m e
ditáció), Pusta András Enikő (Ördögváltozás V erm esy m ód
ra), Pomogáts Béla (A z erdélyi gondolat), A ntónia  Rados 
IA szekuritá té  összeesküvése, Rom ánia elárult forradalma) 
és Indig Ottó (C igányok — anno 1991). A szám költője a 
Tompa Gábor — Visky András szerzőpáros, valamint Ve
ress Gerzson. A lap 21. számában „Szabadságot az eszm ék
nek!“ cím alatt, az RMDSZ Kongresszusa előtt nyilatkozik 
Tőkés László. Szőcs Géza, Kapcza Imre, Katona Ádám, 
Markó Béla, N agy Béla, Sylvester Lajos és Toró T. Tibor. 
A  Tőkés-dosszié  címmel Romeo Vasiliu ad közre „kompro- 
mittációs forgatókönyv“-et. B or-ökrösné  címmel Zudor Já
nos közöl poémát. Cikket, prózai írást olvashatunk többek 
között Gyöcffy Lászlótól (VerébemberCk — em berverebek), 
Monoszlóy Dezsőtől (Hamelni patkányfogó), Gittái István
tól (Szem léletváltás; Hőzöngők; Határidő; Gyaloglás), Szi
lágyi Aladártól (Viszolyogtató viszonyok), Indig Ottótól (Iro
dalm i h itte l — Európa felé), Pusztai Jánostól (Önéletrajz), 
Antonia Radostól (A  szekuritá té összeesküvése, Románia  
elárult forradalm a), Schneider N. Antaltól (Kivándorlás- 
szindróm a) és Hesz A.  Mártától (Nagyváradi krónika 1964 
májusából).

•  A Népszabadság  május 15-i számában Szövetségünk  
nem  hatalm at — dem okráciát akar  cim alatt beszélget Se
res Attila Mihai Sora íróval, a romániai Polgári Szövet
ség vezető tagjával.

•  A Rom ániai M agyar Szó  május 18—19-i számának köl
tői: S. Benedek András, Jánosházy György, Weöres Sándor és 
Dsida Jenő. M árai red ivivus  cím alatt Kisgvörgv Réka ír jegy
zetet, s a lap közli Márai Sándor Egy polgár vallomásai 
című müvének egyik részletét. Cikket jegyez egyebek mel
lett Léstyán Ferenc (Bábeltol Pünkösdig), Kisgyörgy Réka

(Arc a tükörben), Cseke Gábor (Ugyanaz a kényszerzub
bony), Vári Attila (M arosvásárhely feke te  márciusa) és
Kalmár Zoltán (Ostromállapot egy táncért).

•  A belgrádi Savrem en ik  4—5—6. számában közli Ham
vas Béla Unicornis; Sum m a philosophic norm ális című afo
rizma- és esszégyűjteményét. A fordítás és a Hamvas Bé
láról szóló kísérőtanulmány szerzője Sava Babic.

•  Az Egyptian G azette  angol nyelvű kairói napilap mun
katársának panaszolta Nagib Mahfúz, aki 1988-ban az első 
egyiptomi arab íróként kapott N obel-d ija t: „A Nobel-díj 
megfosztott a lelki nyugalomtól ( .. .)  valóságos rohanás az 
életem, ráadásul az utóbbi időben a látásom is megromlott, 
így már alig tudok dolgozni“. Az irodalmi N obel-díj már 
csak a Nyugaton növelte az író olvasótáborát, az arab v i
lágban ezt megelőzően is a legismertebb írók közé számí
tott. Romló egészségi állapota miatt Mahfúz már aligha 
vállalkozhatik újabb regények megírására, ám kisebb no
vellákra még igen, s mint hírlik, egy ismert kritikus se
gítségével önéletrajzi írásba fogott.

•  Nyomdafestéket látott a moszkvai K nyiga Kiadó  jó
voltából a L ityerdtura  russzkovo zarubezsja (A z orosz em ig
ráció irodalma) című hatkötetes antológia első kötete, s a 
kiadó tervei szerint az 1992-es esztendő végére mind a hat 
kötet megjelenik.

® A New York-i Erm itazs Kiadónál Pjotr Válsz és Alek- 
szandr Genyisz ed'a ki az orosz klasszikus irodalmat új 
szempontok szerint elemző könyvét. A neves emigráns iro
dalomtörténészek -•  amint Jurij Karobcsijevszki i írja a 
K nyizsnyoje O bozn-uyij*  c mű moszkvai lapban — mind
össze száznsoltv in o’do'cn meggyőzik az o! v isAt arról, 
hogy a nagy orosz klasszikusokról a Szovjetunióban kiala
kult kanonizált kép teljesen hamis. Karabcsijevszkij szerint 
minél előbb ki kellene adni a könyvet a Szovjetunióban 
is, de lehetőleg kevés példányban, hogy az igazi irodalom- 
szeretők féltett kincsként adják kézről kézre, „mint a ré
gi szép időkben“, s ne jusson Begyajev és Brodszkij köny
veinek sorsára, amelyek most a szovjet könyvesboltok pol
cain porosodnak.

. :_____

Koncert
Aprily Lajos verséből idézünk a vízszintes 1., 23. és a füg

gőleges 14. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: A, R, N, 
F, G, I, E). 14. Sürgető szócska. 15. ÁTZ. 16. . . .  — piciri: 
pirinyó. 17. Vezér az amerikai polgárháborúban. 18. Az argon 
vegyjele. 19. Nagy kultúrájú amerikai nép tagjai. 21. Bolond 
. .  .: Petőii-költemeny. 22. Kilencvenöt, római számokkal. 23. Az 
Idézet második sora (zárt betűk: SZ K),. 24. Ha ma előzi meg, 
hibásan beszél! 26. Amerikai egyetemi város. 28. Kikötői m un
kások. 30. A magasban. 32, Tricium és lutécium. 34. Feketés 
színű. 35. Másolatokat készítő tisztviselő. 36. Gyümölcsöt tar
tósított. 39. Saját kezűleg. 40. Zenei kifejezés: lassan. 42. Görög 
betű. 43. Angol főnemes. 45. Szamárhang. 47. Fűvel benőtt 
terület. 49. Nem tartja méltónak. 53. Ideiglenes állatszállás 
56. Szintén. 57. Magyarországi bányaváros. 59. F.R. 60. Szín
telen, savas vegyület (acidum uricum). 63. Római kettes. 65. 
Súlyt állapítunk m eg vele. 67. Egy bizonyos ponttól. 68. Ájult. 
71. Neves román vívónő (Ana). 72. Hasad a tó jege. 73. A glé- 
da. 74. OA. 7b. Régi hangszer. 77. SDS. 81. Nem igazi. 83. Cson
ka szobor. 85. Névelős háborús jövedelem. 86. Balzsam. 87. Tit
kon figyel. 89. Valamiből kijutott. 91. Némán kékít! 92. A 
strucchoz hasonló futömadár.

AUT0VILLAM0SSAGI 
ÉS VILLANYMOTOR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TERMÉKEI:

GÉPKOCSI ÉS TRAKTOR VILLAMOSSÁGI 
BERENDEZÉSEK:
gyújtdtekercsek 
elektromágneses kürtök 
feszültségszabályozók 
légnyomáskapcsolök 
billenő kapcsolók 
ellenőrző lámpák 
villamos öngyújtók
világítás-, irányjelző- és indításkapcsolók 
hidraulikus és pneumatikus megszakítók 
zavarszűrő elemek 
dugaszold aljzatok és elemek 
biztosító dobozok

MOTOROK

— szinkron villanymotorok
— egyfázisú villanymotorok hűtőszekrények ré
szére

1 SEPSISZENTGYÜRGY 
Coastructorilor 2 

Jud. Covasna 
Telefon: 923/1 54 90 

Telex: 6 82 £9

hu

FÜGGŐLEGES: 2. Előny, német eredetű szóval. 3. Latin 
csont. 4. Redő. 5. Más helyre igényel. 6. Nagy értékű pénz. 
7. Á l. 3. Római szárnak, összegük százötvenegy. 9. Finom, 
könnyű tészta. 10. Kárt okozok. 11. Rikoltozik. 12. Helyet fog
lalt. 13. Felver! 14. Az idézet harmadik sora (zárt betűk: G, K, 
K, Y, R, N, R). 19. IEE. 20. Itt esett el Gábor Áron. 23. Női 
ruhadarab. 25. Nem nehéz. 27. Lent lévő. 29. Feléd! 30. Sza
móca, románul. 31. Vissza: egyeteméről híres angol város. 33. 
Lenn. 35. Korjelzó, röviden. 37. Alumínium. 38. A . . .: a har
madik, románul. 41. A lakásomban. 44. Deutérium és bőr. 46. 
A kertben dolgozik. 48. A markomban tartottam. 50. Tojás, 
németül. 51. Ver. 52. Bíráskodik. 54. Hideg . . . :  a magyar 
„aranycsapat“ tagja volt. 55. Francia város a Rhone folyó men
tén 58. Argon. 59. A magasban. 61. SL. 62. Páncélszekrény.
64. Szovjet repülőgép-típus .66. Shakespeare-király. 69. Tor
naszer. 70. Pont, oroszul. 73. Európai tenger. 75. „A“ szellemi 
sport. 76. Keskeny deszka. 77. JJJJJJ! 78. Ária vége! 79. Ce
ruzát használt-e? 80. Keleti határfolyónk. 82. Hazai pénz, fo
netikusan. 84. Román órák. 86. No lám. 88. Felás! 90. Tricium 
és nitrogén. 92. Francia és.

(Török Sándor)

A HELIKON 21. számában közölt, M á j u s i  z á p o r  
u t á n  című rejtvény megfejtése: Káprázó Városi szemem /  
Behunyom ennyi csók előtt, /  Rebegőn és nyugtalanul /  És 
halkan kérem az Urat: /  „,Áldd meg ezt a csókos mezőt, /  
Áldd meg ezt a csókos mezőt.“
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SZABÓ GYULA Egy voks
sz a v a z a tszá m lá lá so n  kivi!

H a a rom ániai m agyarság sorsával ak tivan- 
közéletileg foglalkozók seregét nézzük, most 
m ár nagyjából teljes a  „felállás“: Tőkés Lász
lótól Domokos Gézáig, Szőcs Gézától Entz Gé
záig, Sütő A ndrástó l H ajdú  Győzőig, K irá ly  
K árolytó l H absburg  Ottóig, Beke Györgytől 
B árki Eva-M ariáig. K atona Á dám tól Bodor 
Pálig  fe lso ro lha ta tlanu l végtelen a sor. Eu
rópa „legnagyobb kisebbségéhez“ m éltó ez a 
számosság, s ha az „Európa Ház“ jeligéje eb 
ben a legszubjektívebben ta rk a  táborban  egy- 
öntetüen-egyhangúan  visszhangzik, a külső 
szem lélők közül ném elyek ném i joggal gon
do lha tnák  ennek  a kontinen tá lis m éretű  k i
sebbségi „képviseletnek“ a lá ttán , hogy egy
részt az az etnikum , am elyet em e népes tá 
bor képvisel, jóval nagyobb Európa legna
gyobb kisebbségénél, s hogy m ásrészt az a 
tábor, am ely  az etn ikum ot képviseli, m ár-m ár 
E urópa legközpontibb kérdésének ta r t ja  a  ro 
m ániai m agyarság ügyét.

A rom ániai m agyarság szám ára — m int 
m inden m ás nem zeti id en titás szám ára is — 
term észetesen a m aga léte, a m aga m egm a
radása  és „v irágzása“ a legelső kérdés, a  leg
fontosabb ügy. S éppoly term észetes, hogy 
ehhez m inden nem zedéknek szám ba kell ven
nie. hogy m ikor és hol él. És ha éppen az 
1990-es évek R om ániájában  és Európájában 
él, akkor nyilván szám ba kell vennie, hogy 
van egy E urópa Gorbacsovtól M itterand-ig, s 
a kettő  között — s ugyanakkor M agyarország 
és B esszarábia között — fekszik az a po litikai
lag m ár-m ár körülhatárolhatatla .o  Rom ánia, 
ahol él, s am ely az ő otthona, hazája, európai 
fö ldkén t „legősibb“ földje, m erthiszen épp az
zal le tt európai, hogy ide telepedett, és itt 
é lt-a lko to tt á lta lában  európai módon. K isebb

ségi id en titá sá t ennélfogva az a három  „elem “ 
határozza meg, am ibe a  sorsa ágyazva van: a 
m agyarsága, a  rom ániaisága és az európai
sága.

P o litikusnak  kell lennie a ta lpán , s még in 
kább  a ta lpátó l a feje tetejéig, aki ebben az 
„ágyazásban“ — am i igen messze á ll a  nyug
vás fogalm ától — eredm énnyel és haszonnal 
tud  tenni-m unkálkodni az etn ikai közössége 

javára . S h ány  van  — közelebbről itt, R om ániá
ban, s egy lépéssel odább, M agyarországon — 
olyan tetőtől ta lp ig  politikus, am ilyenből a 
rendk ívü l nehéz ügy legalább egy tucato t k í
vánna? I t t  a sor, sajnos, nem hogy végtelen, 
de a k u rtán á l is kurtább . A jóhiszem űségét —

ritk a  kivételtől eltekin tve — nem  lehet sen
kinek kétségbe vonni, de a képviseleti szá
mossághoz képest m aga az eredm ény is leg
alább olyan „k u rta“, m in t a rá te rm ett po li
tikusok sora. A „tenger“ sokaságú képviselet 
s az ahhoz csaknem  fo rd íto ttan  arányló  „p art
mosás“ lá ttán  az em bernek  olykor a  valóságos 
tengerparti lá tvány  ju t eszébe: ahogy az egy
más u tán  sorjázó-tarajzó, erős és gyors hu l
lám ok a hom okparton erőtlen  m egtöréssel, 
szem besodródva egym ással lassulnak-gyengül- 
nek egym ásba, ném i homokszem cse felveré
sének az „eredm ényével“. K özkeletűbben szól
va: az egyik kéz leron tja , am it a m ásik épít. 
Mi több: olykor ugyanaz a két kéz úgy fá
radozik, hogy a bal e lro n tja  azt, am it a  jobb 
csinál.

De ennek a tengerhullám -hasonlatta l élő 
„voksnak“ is éppen az a baja, am i á lta lá 
ban az egész rom ániai m agyar — illik, hogy 
végül leíród jék  itt is a képviselet küldetési 
védjegye: „erdélyi“ m agyar — tömegmozgás
nak: a politikai tudom ány és m űvészet helyét 
is m ár-m ár egészen az irodalm i-igehirdető, ér- 
zelm ek-indulatok hu llám ait verő szövegmon
dás foglalja el. Sok túlzással, de ném i igaz
sággal azt lehetne m ondani: sorsunk, létünk, 
ügyünk néha úgy forog, m in tha az egész egy 
irodalm i-hum án tan tárgy  lenne. A közkép
viseleti listán is annyi az irodalm i név, hogy 
néhány irodalm i ka ted ra  k ite lnék  belőle, ha 
a politikai tudom ány . • m űvészet ki tudna 
vívni néhány önálló kisebbségi egyetemet.

Ebben a nem  egészen szerencsés tö rténel
mi kényszerhelyzetben az is jellemző, hogy az 
irodalm ár voksoló végül is egy olyan „poli
tik u s t“ vesz elő, m in t M óricz Zsigmond, s el
kezdi forgatni a nagy tan tárgy-klasszikus h í
res je ligéjét: „Ne politizálj, építkezz.“ . . .  A 
lehetőség jelenleg m ind a kettő re meglővén — 
s p illanatnyilag  ez a legbiztatóbb az egész 
ügyünkben —, m ondhatnék  k ívánatos és több 
eredm énnyel kecsegtető program kén t inkább 
úgy, hogy „Politizálj és építkezz!““ Ám az 
igen-igen kevés és annál m egbecsülendőbb 
politikusunk  lá ttá n  — illetve a sok „botcsi
n á lta“ politizálás lá ttá n  — még egy olyan idő- 
szerűsített variánsa  is lehet a móriczi irodal
m i-politikai leckének, hogy „Politizálj, de ne 
rom bolj!“

1991. m ájus 28. Csomafáy Ferenc felvétele

M0LNOS LAJOS

Mi is ( le t t )  az RMDSZ?
Nos, a m arosvásárhelyi II. 

kongresszus u tán  á t  kell fo
galm aznunk m agunkban a 
négy szó, illetve a betűszó 
jelentését. Az RMDSZ ugyan
is e m ájusvégtől m ár nem  
egy, a rom ániai m agyarság
ban képződött azon szövet
ségek közül, am elyek 1989 de
cem bere é ta  lé trejö ttek . A 
kongresszuson elfogadott új 
A lapszabályzat ugyanis k i
m ondja (a 4. pontban), hogy 
„A Szövetség a rom ániai m a
gyarságot felölelő ( .. .)  szerve
zetek érdekegyeztető, közkép
viseleti és érdekvédelm i koa
líciója“ (kiem elés tőlem  M.L.). 
T ehát egy olyan új szövet
ségről. szövetkezésről, egyesü
lésről van szó, am elyben a 
„régi“ RMDSZ is „csak“ egy 
a töm örültek  közül, m égha 
m eghatározó is a szerepe, sú
lya. U gyanazokkal a jogokkal, 
kötelezettségekkel bír, m in t 
a koalíció bárm ely ik  tag ja  
(többek között például k ilép
het a Szövetségből, de ki is 
zárható, jövedelm ének ugyan

annyi százalékát köteles be
fizetni a Szövetségnek, m int 
a  többiek  stb.).

Felvetődhet a kérdés: szük
ségszerűség következm énye-e 
ez a  koalíció, avagy mindösz- 
sze arró l lenne szó, hogy meg
v arra to tt jó előre egy öltöny, 
hogy legyen aztán am ibe be
legyömöszölni annak m ajda
ni viselőjét? A kérdés azért 
is indokolt, m ert — am int az 
köztudott — léteztek ugyan 
a rom ániai m agyarságnak 
m ár eddig is különböző szer
veződései (nevükben is p á r t
jai, egyesületei, szövetségei), 
de ezek célkitűzéseikben (har
colni a rom ániai m agyarság 
jogaiért, érdekeiért), prog
ram jukban  nem  le «.lek any- 
ny ira  „egyéniségek“, „m ás
kén t gondolkodók és m ást 
akarók“, hogy ne fértek vol- 
r.° be a „rég. “ RMDSZ úgy
nevezett „ernyője“ alá, tag- 
szervezetekként sorra ne csat
lakozhattak  volna az RMDSZ- 
hez, felvállalván az általános, 
a „régi“ RMDSZ által meg

h irdetett, célul tűzött teen
dőkből egy-egy pászm át, szak
te rü le te t (például a Bolyai 
Társaság az ok ta tás ügyes-, de 
főleg bajos dolgait, az EMKE 
a közm űvelődést, a kisgazdák 
p á rtja  a fa lu t stb.).

A kkor pedig, ha m ár ilyen 
szép és gyümölcsözőnek ígér- 
kező-szerveződő volt eleve az 
„ernyő a la tti“ összefogás, m i
ért volt szükség mégis koa
lícióra, erre  a minőségében  
m ásfajta  szövetkezésre, am ely
ben tu ’ajdonképpen a „régi“ 
RMDSZ is — önállóvá vált 
terü leti szervezetei, a megyei 
RM DSZ-szervezetek révén — 
csak egy le tt a sok egyen
jogú és egyazon kötelezett
ségű, egym ással m ellérendelő 
viszonyba k erü lt tagszerveze
tek, egyesületek stb. közül?

Nos, valóban arró l van 
szó, am it egy idő óta annyi
szor és annyian  hangoztat
tunk, éreztünk, és am i aztán a 
m arosvásárhelyi kongresszu
son egyértelm űen ki is m on
datott, hogy ti. bárm ennyire

is változatlannak  tetszik a 
helyzet „K eleten“, m égiscsak 
lényeges változások történ tek ; 
igaz, többnyire negatív  előjelű 
változások (m int am ilyen or
szágunk esetében a határozottá 
váló visszarendeződés, a k a
tasztrofálissá vált gazdasági 
helyzet, a teljes politikai zű r
zavar, a nem zetiségekre, fő
leg a rom ániai m agyarságra 
nehezedő egyre nagyobb nyo
más. vélük szembeni egyértel
m ű türelm etlenség stb.). E 
súlyosbodó körülm ényekben 
— úgy te tszett — a „régi“ 
RMDSZ ta k tik á ja  és s tra té 
giája jobbára  m ár „idősze
rű tlenné“ vált, képtelennek 
bizonyult beteljesíteni az é r
dekvédelm et, egy sor meg
alázó, vereséggel felérő kom p
rom isszum ot és tényleges ve
reséget, a lu lm aradást „gyü
m ölcsözött“ mindössze, ille t
ve: kislópésekkel e lért kis 
győzelmei jelen ték te leneknek  
m inősültek erejéhez és lehe
tőségeihez képest. Ha most 
ehhez még hozzáadjuk az eu 
rópai nagypolitika szám unk
ra, nem zetiségek szám ára 
kedvezőnek tetsző ..moz
gásait“ is (am elyeket nem 
tud tunk  — úgym ond — 
m aradéktalanul, vagy leg
alább nagyjából kihasználni), 
akkor ezek a sikertelenségek, 
vereségek még elkeserítőbbek

nek tűnnek, még akkor is, 
ha elfogadjuk: itt  „bent“ szá
m unkra lényegesen rosszabbá 
vált a „harcihelyzet“, a hé t
köznapi valóság, m int am i
lyennek 1989 decem berében 
elképzeltük, s m int am ilyen 
egy darabig  volt is. M indezen 
(valós vagy részben csak el
képzelt?) tények szinte köte
lezően feszültségeket eredm é
nyeztek a „régi“ RMDSZ-en 
belül is, m ár-m ár az elpat- 
tanásig feszítvén azt a bizo
nyos h ú rt — nem  a kitűzött 
célokat illetően nyilván, h a
nem e célok eléréséért „al
kalm azott“ ta k tik á t és s tra té 
giát illetően. Szükségszerűen 
ú jra  kellett tehát értékelni a 
kom prom isszum , az ún. kis- 
lépések m ibenlétét, a k ia la
ku lt adott helyzethez  igazí
tani a küzdés további „mó
dozatait“, minőségét. Végső- 
soron tehá t még nem. vagy 
nem  kim ondottan különböző 
politikai platform ok képződ
tek és feszültek szembe egy
mással, hanem  inkább ta k ti
kai és stratégiai („kivitelezé
si“). nagyon is jól és határo 
zóban  körvonalazódott irány
zatok, elképzelések. p la tfo r
mok.. S m indahány — és ez 
nagyon fontos! — az egység 
jegyében. Egy olyan, m inősé
gileg m ásfajta egység jegyé
ben, am ely tolerálni képes az

egységen belüli pluralizm ust, 
sokszínűséget, le tt légyen az 
(majdan) kim ondottan po liti
kai is (liberális, keresztény 
dem okrata, szoedem stb.). A 
szövetség „A belső dem okra
tizm us és pluralizm us jegyé
ben platform szabadságot biz
tosít a koalíció tagjainak, de 
elhatárolja m agát minden u- 
szitó. szélsőséges, nacionalista- 
soviniszta m egnyilvánulástól“ 
— olvasható az Alapszabály
zat II. fejezetének 5. pon tjá
ban. Kétségtelen: továbblé
pést je lent ez, olyan értelem 
ben is, hogy lehetőséget biz
tosít a későbbiekben a rra  is, 
hogy egy m ajdani leendő de
m okráciában tudjunk rom á
niai m agyarokként különböző 
eszmei, politikai irányzatok 
(H berális, szociál-demokrata, 
kisgazdapárti stb.) képvise
lőiként is gondolkodni, poli
tizálni, anélkül, hogy rom á
niai m agyarságunkat felad
nék. Nemzetnek, nem zetiség
nek lenni ugyanis nem poli
tikai, gazdasági cél. pártesz
me — hanem  tény. valóság. 
Olyan té.nyvalóság viszont, a- 
m elynek szolgálatában áll, 
kell álljon m indig is ez a sok
színű, a pluralizm us, a p iat- 
formszabadság, az érdekegyez
tetések révén megvalósult Egy
ség.

Kolozsvár, 1991. m ájus 30.
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Bogdán László: A halál belovagol Perzsiába
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Levél A nna-M aija Raitfilának
a magyar népdalok szexuális vonatkozású jelképeiről

i  m m w  — ag— ■

Mikola, 1976. március 30-án

Kedves Anna-Maija,

a magyar népköltészet legnagyobb értéke a 
benne levő jelképrendszer. Igen, rendszer. Eb
ben a rendszerben — hogy csak egy példát 
mondjak -— a zab mindig a lányt, az árpa min
dig a menyecskét jelképezi. Hogy miért? Az 
időbeli különbség van érzékeltetve ezzel a me
nyecske és a lány közt. Az árpát aratják leg
hamarabb s a zabot a legkésőbben.

Én most Magácskának csak a népdalaink 
szexuális vonatkozású jelképeiről szeretnék be
szélni. Ezzel a kérdéssel — Lükő Gábort kivé
ve — nem tudok senkit, aki foglalkozott volna.

Sok olyan népdalunk van, amelyikben a kép 
szexuális vonatkozású, éppen ezért legjobb len
ne őket még az óvodában megtanítani. Lük» 
Gábor könyvéből, A magyar lélek  formái-ból, 
idézek:

A Tiszának a két partja de sáros, 
Közepibe fehér hattyú leszállóit.
Az is azért szállott a közepibe,
Sej, hogy a habot kiverje a szélire.

Makkai Sándor ördögszekér című regényé
nek a főhőse Báthori Anna. Ez a világszép 
nő elköveti a legnagyobb bűnt: a testvérével, 
Báthori Gáborral, a későbbi erdélyi fejede
lemmel „testvér-szerelemben“ él, már nagyon 
fiatal korában. Majd az ecsedi láp pákászai- 
val, halászlegényeivel fogózik. S egyszercsak 
véghetetlen szerelemre gyullad, bátyja halála 
után, Bethlen Gábor, a nagy fejedelem iránt. 
Mi a lélektani indoka ennek a nagy szerelem
nek? Az, hogy mindaddig Báthori Annában 
mindenki csak a nőt nézte és akarta, Bethlen 
Gábor az embert nézi benne. Ezt még senkitől 
nem kapta meg. Ez a magasabb mércével való 
mérés, ez megmozdítja benne az addig lap
pangva élt nem es tulajdonságokat. Egy ilyen 
eset, érthető, csak a legnagyobb szerelmet 
gyullaszthatja. Báthori Annára, míg Bethlen 
Gábor nem ismerte meg, el lehetett dalolni: 

A Tiszának a két partja de sáros, 
Közepibe fehér hattyú leszállóit,
Az is azért szállott a közepibe,
Sej, hogy a habot kiverje a szélire.

Itt a Tisza jelkép. A női szemérem-test.
Ugyanezt jelképezi a következő nótában is.

Márványköből, márványkőből van a
Tisza feneke,

Gyönge vagy még, gyönge vagy még
babám a szerelemre, 

Gyöngeséged nem annyira sajnálom, 
Szép vagy babám, jó vagy babám, hogy 

kell tőled megválnom.
Ebben a nótában két dolog kapja meg az 

embert. Az egyik, hogy milyen szépen fejezi 
ki a szüzességét. Márványköből van a Tisza 
feneke. A másik, hogy a szüzességnél is na
gyobb érték a nőben a szépség és a jóság, ezért 
nehéz tőle megválni. Valószínű, egy katoná
nak menő legény búcsúzik ezzel a nótával a 
babájától.

A Tisza a Dunát asszociálja bennem. Van 
egy ilyen nótánk, ősi pentaton dallamú:

Hej, halászok, halászok 
Merre mén a hajótok,
Török—Kanizsa felé 
Viszi a víz lefelé.

Ez eddig csak egyszerű foglalkozást jelentő 
nóta „halász nóta“. Igen ám, de a második 
versszakában megemelkedik, vagyis az egy
szerű jelek jelképpé forrósodnak.

Hej, halászok, halászok,
Mit fogott a hálótok,
Nem fogott az egyebet,
Vörösszárnyú keszeget.

Most már szó sincs „halász nótá“-ról, ez már 
szexuális vonatkozási jelkép. A vörösszárnyú 
keszeg, meg álta'ában a hal népdalainkban 
mindig a szemérem jelképe. S hogy mennyire 
nyomon beszélek, bizonyítja a nóta harmadik 
szakasza:

Hát a keszeg mit eszik,
Ha a bárkába teszik,
Nem eszik az egyebet 
Csak szerelem-gyökeret.

A Duna m ellett van Komárom városa, ahol 
a nagy Jókai Mór született s még egy nagy 
történészünk, Takáts Sándor. Komárom is be
lekerült egy olyan nótánkba, amit megint csak 
az óvodában lehetne tanítani — tanítják is, 
anélkül, hogy tudnák az értelmét.

Kiskertemben ugorka,
Reá kapott a róka.
Megállj, róka, megleslek,
Komáromba vitetlek.

Komáromba vitetlek,
A tömlöcbe vetetlek.,
Kurta vasra veretlek,
Onnan ki nem eresztlek.

A r*gi magyar törvények, de a maiak is 
szigorúan büntetik az ún. „liliomtiprást“. En
nek a jelképe itt az ugorkára kapott róka.

Hanem tudja-e, mi az a „kurtavas“? Olyan 
bilincs, amiben kétrét görbülve lehet csak jár
ni. A boka és a kéz-csukló van rövid lánccal 
összekötve. Az a rövid láncú bilincs a kurta
vas.

Kedves Anna-Maija, a múltkori levelemben 
felsoroltam, mi minden elé teszi a magyar az 
„ó“ és a „vak“ jelzőt. Most a „kurta“ jelzőt 
lássuk, milyen szavakkal kapcsolták régen s 
tél-túl még ma is.

1. Petőfi azt írja: Faluvégén kurta kocsma, 
Oda rúg ki a Szamosra. (Ma már nem mond
ják: kurta kocsma, az értelmét se igen értik. 
A kisebbik korcsma volt a kurta kocsma.)

2. A gyermeket kurta pórázra kQll fogni, az
az szigorúan kell nevelni. A kikaDÓs menyecs
két meg egy nagy írónk. Fehér Gábor szerint: 
kurta kapicányon kell tartani.

3. Kurta nemes — kapanyeles, hétszilvafás 
nemes. Ennek szól-e a Bercsényi kuruc gene
rális mondása, az, hogy: „kaparj kurta, ne
ked is lesz“, nem tudom. (Nagyon furcsa je
lölés a: hétszilvafás nemes. Elébb azt hittem, 
tévedett Ady, mikor azt írta: Hepehupás vén 
Szilágyban, Hét szilvafa árnyékában Szuny- 
nyadt lelkem ezer évet; most látom, hogy nem

tévedett. Nagyon is tudta, hogy a latin sil- 
va-silvae magyarul erdőt jelent. Hiszen egy 
másik versében így kiált fel: Hejh-hajh, Szil
váméból, Erdők helyéről jöttem . . .  Szilvánia- 
Transilvania. Akinek septem silvae-je volt, az 
főnemes volt. Ebből csinálhatta valamelyik  
szellemes táblabíró, vagy patvarista, vagy ép
pen egy jurátus a hét szilvafát, ezzel jelölvén 
a főnemes ellentétét, a szegény nemest, a kur
ta nemest, azaz a hétszilvafást).

4. Arany a Toldi estéjé-nek az elején írja, 
hogy az őszi nap letekint Nagyfalura, a Toldi 
kertjére. Vajon mire néz? „Tán a kurta pej
re, mely ahol csak leli, A felmagzott burjánt 
nagy búsan legeli.“ Fazekas Mihály Ludas Ma
tyi jában meg azt olvashatjuk, hogy Matyi fe l
nyergelte kurta fakóját.

Milyen ló lehetett az a kurta pej, vagy kurta 
fakó? Én azt hiszem, az a fajta, amit a tu
dósok a déloroszországi sztyeppéken élő vadló, 
a tarpán, vagy az ázsiai pusztában élő vadló, a 
taki ivadékának tartanak: kistermetű, erős, 
egérszörű, kékszinü, fekete sörényű, hosszú 
farkú, fehér hasú, hátán fekete-szijjazott ló. 
A két világháború között a debreceni m éne
sekben még volt ilyen ló. Aztán kasztrálták a 
csődöreiket. Győrffy István nagy néprajzosunk 
váltig siránkozott miattuk: kellett volna belő
lük hagyni egy törzsménest, ezzel kellett volna 
megtisztelnünk azt a lófajtát, amelyiknek a 
hátán őseink bejöttek Európába és itt hont 
foglaltak.

Kedves Anna-Maija, lássa, hova vezetett a 
kuria-vas? No de hát van asszociáció, amit 
magyarul úgy lehetne fordítani: egyik göb köti 
a másikát. Nem tudom, azt a rókát elvitték-e 
Komáromba, vagy se. Én immár a tuloknál 
tartok. Ez nem olyan bűnös, mint a róka. En
nek más az „esete“. Nagy a szarva, nagy a 
járma. A szarv és a járom két különböző do
log, de mint népdalunkbeli jelkép egyet je
lent. Hogy mit? Azt, amiért a középkorban, 
meg bármikor el is lehetett válni, a bíróság 
helyt adott az efféle válási oknak. Azért eb
ben az itt következő népdalunkban nincs arról 
szó. Egy kis összekoccanás és utána megbé
kélés:

Kicsi tulok, nagy a szarva,
Nem fér be az istállóba.
Le kell a szarvából vágni,
A rózsámtól meg kell válni.

Kicsi tulok, nagy a járom,
Fiatal még az én párom,
Kerek három évig várom,
Mégis ő lesz az én párom.

Gyere babám, béküljünk meg.
Mi egymásnak engedjünk meg.
Mind így voltak, kik így jártak,
Míg megengedlek egymásnak.

Azzal a járommal az első hallásra bajban 
voltam. Mi akar az lenni? Csakhamar meg
világosodtam benne. Egy diákkoromban hallott 
verses mondóka egyik sora segített ki (három
ra, p.-na megy a járomra)

Egyszer nagyon régen, pontosan 1940-ben 
mohó, de nem bohó fiatalember koromban ol
vastam Debrecenben az Ispotály téren Illyés 
Gyula Magyarok című könyvét. Legjobban tet
szett benne, amit népdalainkról ír. Egy esté
be hajló délután befelé menet az Aranybika 
vendégfogadóba erről beszéltem Karácsony 
Sándornak, hogy mit ír Illyés Gyula a népda
lainkról s többek közt megjegyeztem: A ma
gyar nem disznólkodik, a legkényesebb dolgo
kat is ki tudja fejezni a legművészibb for
mában. Az öreg helyeselt, s mindjárt mondott 
is egy példát.

Szomszédasszony beteg lett,
Megdörgölték, jobban lett,
A kendere elázott,
A tóba kicsírázott.

A kendert, ha vízbe teszik, hogy rostjai meg
ereszkedjenek, nem szabad sokáig hagyni, 
mert akkor elázik s akkor nem ér semmit, 
elrothad, ott csírázik ki. Arra van „látó“ asz- 
szony, mikor kell kőteni. így  mondják: Kötik 
a kendert (kőtik-költik). A költeni igének na
gyon nagy famíliája van: kelni, kalap, kalla- 
ni, kallós-malom, kótogni, kalapálni, a finn 
kello-óra. Ezek összefüggéseire most nem mu
tatok rá Elég az, ha annyit mondok: a költe
ni, kelni ige ősjelentése: ütni, verni. A ken
dert azért mondják, hogy kőtik, mert miután 
kioldozták a cserepcsép közül, kiverik, kiütik 
a kévék mellől a cövekeket, amikbe beszorítot
ták a vízben.

Hanem a nótabeli asszonyunk kendere so
hasem látta a hótt-Tiszát, sem a hótt-Turt 
Egészen más az. Szexuális jelkép. A tóba ki
csírázott. Kicsírázhatott volna a Tiszában is 
(hiszen, mint jelkép, a tó egy a Tiszával), ha 
a folyóvizekben szabad lett volna kendert áz
tatni. A népdal nem téved. A kendert a ta

vakban, a hótt vizekben áztatták, ahol nem kel
lett félteni tőle a halállományt.

Ugyanúgy járt a kusalyi kislány is, mint az 
a szomszédasszony. Csak más képben van ki
mondva. Sipos Iános ref. theologustól hallot
tam a háború utáni években, ö  Kusalyra való 
volt. Ott mulattunk a theológia épületével 
szemben levő vendéglőben.

Ez a kislány boglyát tetéz,
Aki rakja, annak nehéz.
Kalapjára hull a széna murva.
Én utánam ne járj sírva.
Én utánam hiába jársz.
Hiába tapotod a sárt.
Mert én olyan szegény legény vagyok. 
Nem tehozzád illő vagyok.

Hogy mit jelent a „boglyát tetéz“? — meg
mondja az első versszak negyedik sora: én 
utánam ne járj sírva. Sír, panaszkodik a lány. 
Állapotos. Kellett neki boglyát tetézni. Omnia 
Vincit amor. A szerelem mindent legyőz. Az 
osztálykorlátokon is áttör. Éppen ez a nóta 
bizonyítja. Ám azt is bizonyítja ugyanakkor, 
hogy mégis az osztályellentét tragikus sorsot 
is vonhat — itt azt von — maga után.

.(Adós maradtam Kusaly-jal. Itt van valahol 
Ady pátriájában, az ősi Szilágyban. Kusalyon 
szerezte a XVI. században Ilosvai Selymes Pé

ter históriás énekét Toldi Miklós jeles csele
kedeteiről és bajnokságáról. Ady verset írt 
Ilosvai Selymes Péterről, a földijéről. Ügy sze
retne elborozgatni ékeimével. A verset ezzel 
zárja:

Ö Toldiról mondana szépet 
S poharunkat összekoccintván 
Sírva áldanék a meséket.

Mért kell a meséket sírva áldani? Igazi 
Ady-sor, amiben lélektan és magyar történe
lem van. Jókai, mondjuk, „meséket“ írt. Azok 
a mesék elterelték egy csomó társadalmi prob
lémáról a figyelmet. Ezért kell sírni. De mégis 
azok a „mesék“ tartották a lelket a negyven- 
nyolc utáni magyarságban. Ezért kell őket ál
dani. Ady önmagát magyarázza. A mesebeli 
János-ban így ír a szép ígéretekkel háborúba 
ugratott magyarról:

Csak a mese s csak az átok 
Tartott eddig így-úgy is még 
S jók e csákók s e csalások.

Kedves Anna-Maija, lakodalomkor dalolják:

Elvágtam az ujjam, jaj de fáj, 
Fügefalevelet teszek rá,
Fügefa levele gyógyítsd meg,
Gyere kisangyalom, csókolj meg.

Vegyük sorra: ujj. Vajon csakugyan a ké
zen levő ujjról van szó? Korántsem. Fügefa
levél. Tudtommal csak ebben az egyetlen nép
dalunkban fordul elő. Hiszen nálunk füge nem  
terem, hacsak szobanövényként nem. Nagyon 
ősi kép ez. Hogy mit jelentsen, azt a mezte
len görög-római szobrok megmondják. Még 
jobban az ozmán-török nóta, amit Kunos Ig
nác Ozmán-török népköltési gyűjteményében 
olvastam. (Csakhogy ott füge van s nem fü
gefalevél, így még erősebb a bizonyító ereje: 
a füge is, a fügefalevél is szexuális jelkép.) 

Várból szálldogáljunk le, 
mint a kos viaskodjunk, 
ölelkezzünk, feküdjünk, 
fügéket hasogassunk.

A fügefalevél — az orvosok tudnák meg
mondani — valószínű, hogy jó a sebre, gyó
gyító erejű. A mi nótánkban azonban, amint
láttuk, nem a valóságos fügefalevélről van 
szó. A negyedik sor mutat rá, hogy miről van 
szó. Gyere, kisangyalom, csókolj meg. Ez az, 
a csók, a játék, ami megelőzi a fügefalevél 
rátevését arra a fájó ujjra. Az ozmán-török 
népdalban ez a játék: mint a kos, viaskod
junk, ölelkezzünk, feküdjünk . . .  Micsoda szép 
fokozata a szerelmi játéknak. Huizinga a Ho
mo ludens című könyvében írja, hogy a homo 
magus, homo faber és homo sapiens után jön 
a homo ludens. Ö az ember történetét ily-for- 
mán osztályozza. Ott téved, hogy homo ludens 
mindig volt, mióta a világ. A gyermek játék
kedve sohase hal ki az emberből. Csak szubli- 
málódik. a legszebb játékká, teremtő játékká 
válik: szerelmi elöcsatározássá. Akiben az ki
vész, nem lehet teljes lélek, csonka érzésű em 
ber, schopenhaueri karakter. Azt az Elvágtam  
az ujjam, jaj de fáj kezdetű nótát rendszerint 
a templomba menet szokták dalolni. A vőle
gény nagy szerelmi vágyának kimondása a 
művészet nyelvén.

Nem fügefalevél, hanem csere-lapi (cserefa 
levele) van az egyik népdalunkban. Gyermek
koromban, az első világháború után az „igás 
kocsisok“-ká vált dabolciaktól hallottam. A 
bálban sokszor ráhúzatták a Nye. hó, nye-nó- 
tát (nye, hó, nye — ökörhajtó szavak).

Lapi, lapi, csere-lapi,
Gyere, babám, hozzám lakni, nye, hó, nye! 
Mert ha nem jössz hozzám lakni, 
Elhervad a csere-lapi, nye, hó, nye!

Elég ez a magyárahagyottság bánatnak. 
Azért mondja a nóta így tovább:

Kertem alatt van egy malom,
Búbánatot őrnek azon, nye, hó, nye!

Kedves Anna-Maija, az elvágtam az ujjam, 
jaj de fáj kezdetű népdalunk lakodalmi nóta. 
Itt egy másik. Ugyancsak azzal a témával. 
Ez a Székelyföldről került.

Éva, szívem, Éva,
Most érik a szilva.
Terítve az alja,
Fölszedjük hajnalra.

Itt a szilva a jelkép. (Az én gyermekkorom
ban Dabolcon a kis iskolás lányok még nem 
hordtak bugyit. Ha úgy ültek a földön, hogy 
alájuk lehetett látni, a fiúk ezt a megjegyzést 
tették: Kilátszik a szilvamag.)

Kölcsey Ferenc filozófiai tanulmányai köz
ben fennakadt egyszer azon, hogy Pithagorasz 
szerette-e a babot vagy nem. Egyik életrajz
írója azt mondta, szerette, a másik meg azt, 
hogy tiltotta tőle még a tanítványait is. Vég
telenül bántotta Kölcseyt ez a bizonytalanság. 
S addig kutatott, míg megtalálta, azaz pon
tosan megtudta, hogy: igen, Pithagorasz sze
rette a küamoszt (ez a bab görög neve), de 
tiltotta a tanítványait, no, nem a küamosztól, 
hanem a fehérnépektől. Pithagorasz életrajz
írói Empedoklésztöl vették az adatot, Empe- 
doklésztöl, a költőtől, aki költőileg fogalma
zott s a női csiklóra értette a küamoszt.

A székely lakodalmas nótában szilva, a gö
rög Empedoklésznél bab, az ozmán-török nép
dalban meg, íme, borsó van:

Medenceién egy borsó,
Barátom, de gonosz szél fújt,
Szeretőm megszűnt köszönni.

Medencefőn ciprusfa, 
ciprus levele sávos, 
szeretőm ruméliai.

Hogy ugyanazt jelenti a szilva, amit a gö
rög bab és az ozmán-török borsó, bizonyítja 
nótánk második versszaka:

Bárcsak ez a hajnal 
örökké tartana,
Hogy a szerelemnek 
Vége ne szakadna.

Kedves Anna-Maija, az volna a jó, ha ezek
nek a nótáknak a dallamaikat is le tudnám je
gyezni. Mit ér a nótaszöveg a huszadik szá
zadban dallam nélkül?! Sajnos, ahhoz nem ér
tek. A jelkép kibogozásához, ahhoz értek. Nép
dalaink többek közt azért sem terjednek, a 
beat-zene azért hódít, mert nem értjük már 
népdalaink jelképét. Pedig azokban, azokkal 
tudtunk őszintén beszélni szerelmeseinkkel, 
azokban, azokkal tudtuk elmondani honfibún
kat önmagunknak. Csakugyan igaza volna 
Adynak: Elveszett a magyar a magyarban?

Egy másik dolog: Lükő Gábor A magyar lélek 
formái című könyvében úttörő munkát vég
zett a magyar tudományos életben, összeha
sonlító jelentéstanát irta meg a finn-ugor és 
török-tatár népek népköltészetének. Én itt 
rámutattam egy-két egyező szexuális vonatko
zású képre az ozmán-török és a magyar nép
dalok között. Ügy szeretném, ha magácska er
ről az oldaláról is megvizsgálná a finn nép
dalokat s megírná — minden szégyen nélkül. 
Lönnrotnak nincsenek-e erről dolgozatai? ö  
értette bizonyára. Vagy én fogjak hozzá ku
tatni a finn Kanteletar-ban és a Kalevalában? 
Most, mindjárt hatvanévesen, ősz kabóca fej
jel?

Nagy tisztelettel: GELLÉRT SÁNDOR

PALOCSAY ZSIGMOND

ki isteni szikra
Ha Isten a Mindent-Teremtő, ha Isten az Örök-Tűz —• akkor már otthon is 

vagyunk. Ama szikra rászökik a m indig fázó, kuporogva melegedő emberre, aki 
ettől m enten m egtáltosodik  — m egterm ékenyü l (bizonyos mértékig — megszabott 
irányban).

Teremteni képtelen ugyan — mert ez egyedül Isten képessége, kiváltsága —, 
de alkotgatni, bütykölni tud azért valamit (lásd- Leonardo) Teremtöje jóvoltából — 
a szikra miár..

Mi lesz akkor, ha a laboratóriumok felfedik majd AZ ÉLET TITKÁT, és Is
ten helyett em ber lehel lelket a lelketlen anyagba?!------------------------------

M iféle lények megszállására  tart még igényt ezután a békebeli, valódi szen t
lélek?! És kiheveri-e ezt a durva sokkot (a sérthetetlen  szent cég) A SZENTHÁ
ROMSÁG?!

Ettől függetlenül: keresztény vagyok; tisztelem, elfogadom a TlZ PARANCSO- 
LATot, és csodálom a mindenben ügyködő RENDEZÖEROT, ami egyszerűen csak 
pontos, és csak állandó  — azonos körülmények között. . .  Hiszek például a víznek 
rendületlenül, mert ő m egszállottan ragaszkodik  két hidrogén- és egy oxigén-atorn- 
jához .. . Nem akar magának se kevesebbet, se többet, és így őrzi meg LÉNYEGÉT!

Végül: az isteni szikra  nem több — csak képesség. Szigorúan és kizárólag — 
a gének dolga.

A géniusz? Jelentése: lángész, lángelme. Lám, megint csak a tűzmese. Latin 
eredetétől és jelentéseitől eltekintve, közhasználatban szívből utálom ezt a szó t. . .  
Húzza a géniusz — de gyorsan — a bilit a fejébe! Fel ne gyúljon . . .

Az alkotó emberek kegyetlenül rákérdeznek mindenre . .. Es ezért kételyek kőét 
gyötrődnek — senyvedeznek..  . Ráadásul: még a saját fü s tjü ke t is el kell szen
vedniük. mert magukkal is elégedetlenek . . .  Holtukban is vigasztalhatatlanok . . .  
Fiát csak ennyi a látás ára — bére.

Én így állok az isteni szikrával meg az üstökperzselő lángelmével.

Kvárt, 1991. február 2.

(Miko Ervin beszélgetőkönyvéből)
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