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„Talán titokban maradna örökre, 
ha ezt fel nem írnám. De nem hall
gathatok el egy macskavágásnyi dol
got sem.“

(Hermányi Dienes József)

Te vagy Mircea?
Vala Szentgyörgyön 1956 tájban — 

mely év egyéb esem ényekről is köztu
dottan  nevezetes, am int az a nagykönyv
ben és m ár (fehér) könyvekben példásan 
írva vagyon —  egy Péteri A. Stefan (az
az Péteri S. István) nevű elvtárs, no, 
nem is anny ira  gonosz, inkább házsártos 
néptanácsi dolgozó, akitől, m időn az esti 
lícem ban — ahová sajá t fejlődése érde
kében fú jta  bé a történelm i szél — a 
hetedik  osztály-béli rom án irodalom 
vizsgán azt kérdezé egy barassói illető
ségű, tréfás, de értelm es tanfelügyelő: 
«•Jó eltárs, mi lenne, ha elzengenél ne
künk egy fragm entum ot, lehet egérfa- 
roknyi hosszúságú is, a H arm adik levél
ből!« H ősünk azonban csak m eglehető
sen széles vállá t vonogatá, nem úgy, 
m intha váltóláz gyötörné, csak m intha 
bolhát akart volna ugrasztani és hall- 
gata. Addig, olyan nagyon akaratosan és 
olyan sokáig, hogy ez fe ltűn t vala má
soknak is. Szesztestvére, Bodola István 
nevű tanár, aki ugyancsak o tt szundiká- 
la a bizottságban (pártfeladat az párt
feladat!) a csendre riada fel és gondolko
dás nélkül súgni kezde: »Tu e$ti M ir
cea!« — , há tha  felkapná a többit, fo r
m aliter egy sorocskányit legalább, hogy7 
átengedhessék a hetedik osztálybéli vizs
gán, hogy m ehessen tovább nyolcadikba, 
kilencedikbe, tizedikbe, és azután ki 
tud ja, egyetem re is, hiszen jó „eltárs“ 
különben, egészséges népi káder. Már 
m indenki hallá, végül Péteri S. István 
is, legutolsónak ő, nem feledhetjük azért, 
m inden erénye m ellett kissé siket vala. 
Annál inkább felhorkana a M ircseázásra.

— Ne m ind tessék vélem viccelődni, 
tanár eltárs, m án hogy lehetnék én M ir- 
csa, ha le es fordítják, én akkor es S te
fan vagyok, h á t sze’ maga es jól tuggya, 
ki vagyok én, vagy m ár elfelejtetted  vön, 
kedves druszám ?!

A bizottság derült, ha nem  is nagyon 
m utatá, és ezzel elválának egymástól, ha 
nem is örökre — hogy örömmel-é, nem 
kell találgatn i — , Péteri a maga konok- 
ságának örülvén fölösen m egint, a ta 
nári kar ugyanezen derülvén, m int aho
gyan ez az erdélyi nyomorúságos éle
tünkben is annyiszor m egtörténik vala. 
M ásnap persze jőve az ukáz telefonon: 
»átengedni!«, s a barassói elnök — orra 
lévén m ástól fokhagym ás — , IGENt mon
dott. Pé teri S. István — m inden jó s 
nem is bizonyos, hogy a vége lészen a 
legszebb — 1965-ben diplom ázott jogtu
dományokból, de akkorra m ár a szak- 
szervezetek keretében tevékenykede, e l
nyeld lassan ötöt is a rom ániai káderek 
elefánttem etője . .  . De 1989-ik esztende
jében az Úrnak, karácsony előtt for- 
dula egy nagyot drága hazánkban a tö r
ténelem  kereke, s így lön azután, hogy 
Péteri S. István m a — m int a cseausiszta 
rendszer egyik félreálHtot' ia, kárvallo tt
ja, sőt áldozata! — a szabad szakszer
vezetek egyik vezetőjeként pöffeszkedik 
s tiltakozó felvonulásokon meglehetős 
form ájú kezét viszontag felem elve vö
röslő feje fölé, sztenori hangon bőgi, 
tú lharsogván m indenkit: »munkásököl

vasököl« s »Jos cu to^ii!«* s a felharsanó 
kórusnak vigyorogván egyet, láthatólag 
önnön magával igen-igen e lé g e d e tt. .  .

Végre úgy néz ki, m egtalálta a helyét!

* Le mindenkivel!

Az oszlop, 
az ezredes, 
az örmény konyak 
és a hosszú álom

Világutazó barátom  meséli: „ . . .  m ár 
kivérzett a mulatság. K ívülállók ezt nem 
vették  volna észre, de én láttam , hogy 
m ár fogytán az ital, még tíz perc, és 
m inden üveg kiürül, még öt, s a poharak 
is, aztán m ár m indenki azt nézi, m erre 
indulhatna el a szomorú szemű kárpá t
aljai éjszakába . . .

Az egyik házigazda m ost á llo tt fel a 
székről, kissé imbolyogva a klasszicista 
stílben épülő hatalm as oszlophoz ment, 
am elyik a terem nek is beillő szobát ta 
golta két, m ajdnem  egyform a részre és 
jól érthetően azt m ondotta oroszul: »ez
redes elvtárs, fogytán az ital, m om entán 
nem tudna kisegíteni va lam ive l. . .«

Senki nem figyelt a jelenetre, a tá r
saság m ár elérte  ama szomorú színvo
nalat, amikor m indenki egyszerre beszél 
és senki senkire nem figyel, csak fújja, 
ism étli, variálja  a magáét. Engem egy 
kövér hölgy ragadott karon és végtelen 
ömlengésekbe kezdett az ő m unkásosztá
lyuk h ihetetlenül képtelen helyzetéről. 
»Én m enni külföld, portable haza« — 
suttogtam  a fülébe, hogy elképesszem. 
Egyszerre csengettek. Az ajtó  kinyílott 
és egy kiskatona jelen t meg, kezében két 
üveg örm ény konyakkal. (Ez annál is 
furcsább volt, m ert a Birodalomban mos
tanság nem nagyon lehet italhoz jutni.) 
»Az ezredes elvtárs küldi és további jó 
m ulatságot kíván!« — hadarta, és letéve 
az üveget az asztalra, m ielőtt még lega
lább cigarettával m egkínálhatták volna, 
kifordult az ajtón.

A mulatság, m int egy átm enetileg ki
fulladó Moszkvics, ú jra  beindult.

Ez igen, gondoltam azonnal, amikor 
m egérjük, hogy a szabad szekuritáté is 
ennyire gáláns lesz m iv e lü n k . . . P er
sze az ő érdekük is lenne az ilyesfajta 
megoldás, hiszen, ha van ital, folytatódik 
a mulatság, és hallgathatják  tovább v í
gan le a terveinket. Term észetesen ugye 
csak akkor, ha nincsen jobb dolguk . .  .

Ez igen, tántorgott felém a pesti szo
ciológus és megígérte, hogy ha ideje lesz, 
tanulm ányt fog írni a kelet-középeurópai 
titkosszolgálatok lélektanáról, csak az 
a helyzet, hogy nincsen nagyon ideje, 
innen Mexikóba megy egy értelm iségi 
találkozóra, m ajd Las Vegasba egy má
sikra. Brüsszelbe egy harm adikra, lehet, 
hogy Salzburgba egy negyedikre m ár el 
sem fog ju tn i, de szerencsére m ár elég
szer já r t A usztriában . . .

Aztán elaludt.
Néhány perc múlva, beverve egy nagy 

pohár örm ény konyakot — valam ivel 
jobb, m int a Bachus, de nem sokkal! — 
én is követtem . Lehet, hogy ezt az egé
szet álm odtam  volna az Ű r 1991-ik esz
tendejének hosszú és iszonyatosan hideg 
telén?!?“

KIRÁLY LÁSZLÓ

A F E N Y E G E T É S

huszonöt sort mert erről lenne sző 
— nézem kétségbeesetten a papírlapot mely 
akár egy üres ház még most is annyi év után 
kong csak félelmesen s mintha fenyegetne ^

gyermek maradtam — rémüldözöm — aki 
kígyókkal álmodik amikor elbújni szeretne 
nehéz másnapok elől szepegőn remélve 
sohasem jön el a reggel 

csakhogy a reggel eljön mint a háborúk 
mért nem töltöm meg hát e halott ürességet 
derűs férfias határozott 
szerclmetes léha krikszkrakszokkal

lenne csak egy szélmalmom azzal jászanék 
szélként mely száll a csatornák fölött 
átbukik hegygerinceken országhatáron 
vizet fodroz sárkányt s szerelmes sörényt

lenget
fölkavarja a szemetet

ezt álmodja a gyermek aki
egyre ritkábban felejti hogy közben nagyra nőt!

és nincs szélmalom és nem vagyok szél 
— és szemét szemét az ablakom előtt

PALOCSAY ZSIGMOND 

O K T A L A N  S I R A T Ó

Malackám, Malackám — rózsás kincsem;
ólban, kondában párod nincsen. 

Te valái udvarom klánétása — pikulása;
kosztod kántálva, visibálva 

friistök-tájt hevesen követelted, 
— és most itt fekszel meggebed ten, 

kukán a fűben.
Ö, ó, te fotelen;

te süt-télén, te hűtlen; 
ha tudnád, hogy magaddal mit vittél el! 
— kamrámtól, nyársamtól mit vettél el!

Kéményem — újév tájt — 
füstjét majd hasztalan elherdálja;

drótostóttal drótoztatott 
káposztásfazakam sutban állva 

beleszokik a hallgatásba, 
hisz dagadót, tételeket 

nem rotyogtat benne 
a savanyú tanyasi gazda, 

aki ciberét — árvagulyást kanalazva.
sűrűn gondol rád, mennyben hízó 

(angyalt — böjtön — szörnyen kínzó), 
kondorfarkú saép malackám.

ö, ó ------------Maszlagot? Mit legeltél?
-----------------Bürköt? Beléndeket ettél?!

Három kutyám köréd állva
déli koncertedet várja (?!)

Furán nyüszögnek meg rínak!
— jobb receptet ők se írnak.

Lábad-füled hűzzák-nyózzák; 
szájadról a habot nyalják.

Ebből elég! Hol a zsákom?! 
Kincsem el kell parentálnom- *

Szummog a szél — sorunk halad;
Tarka Bella lo-lemarad. 

Ö hurcolja a szerszámot: 
kurta gyalogsági ásót.

Kecskés Bérce ma sincs messze, 
mégis lóg a kutya nyelve.

Pirókám ír szetter — hárászkendős. 
Dobi úr elegáns — hisz nyakkendös.

•*
ÁSSÁTOK! — zúgom a nyárfák alatt. 

Dünnyögés, hantolás reám maradt.
Nyulat ugratott 

— hajkurász három ebem
------------lám, lám: kártérítnek nekem!

★
Inal a tapsi — messze jár —, 

marad a bánat
(kását majszoltat — porcot rágat);

ülök a tornácon — kiskapum nyitva; 
tálkám befarol nyüszögve — futva.

Nem a nyulat? Malacom hozzák-nvúzzák; 
farkát cibálják — gyomrozzák-gyúrják.
Kuss! — a jóságát! Mindhárom lökött?! 

Mi dolog, baggatni kékülő dögöt?! 
★

Veszem a nagy ásót — nyugodhatsz helyben; 
Malackám, új sírod ásom a kertben. 

Nefelejcs, árvácska akad itt elég 
-------  sajog a reumás, köszvényes derék.

Pipámért indulok, s mikor jövök vissza
------------ Úristen!------------- Mit látok?

Rózsás kincsem issza 
vályúból a savót

--------- amit ett: kihányta;
KANKLSFÜVEK BÓDÍTOTTAK

félig túlvilágba.
Elkámpult, elájult 

— megszédült a lelkem
-----------------Három malacdoktor-kutyám

büszkén ül a telken.

SZABÓ GYULA

K ét s z á z a d  e g y  b u b o r é k ?  3.
A királyság hatalmi csúcsa körül a magyarországi társada

lom két felső csúcsköre a főpapság és a főnemesség. A katoli
kus főpapság szorosan egybe van forrva a katolikus dinaszti
ával. A szintén katolikus főnemesség ugyancsak szorosan egy
befonódik a katolikus uralkodóházzal. A katolicizmus az ural
kodó hit az országban, egyháza uralkodó egyház, s a kötődés 
az idegen udvarhoz annál erősebb, mivel „a felekezeti szellem  
akkor még nagyon erős volt s katholikusoknál és protestán
soknál erősebb a nemzeti érzületnél“.

Nem kevésbé köti a főnemességet a királyi udvarhoz az or
szág politikai súlyvesztéséből eredő h elyzet A z  Ónálló állam i 
élet h iánya  — am int „útikönyvünk“ egyik fejezete külön is 
kiemeli —, az ország valóságos függetlenségének elvesztése 
jelentősen beszűkítette a fóurak országvezetési-államhatalmi 
súlyának körét, s miután „a magyar belső politika kérdésében 
is a német miniszterek tanácsa dönt“ a királyi udvarban, a 
helyzet ellensúlyozásaképpen, a hatalomból való nagyobb ré
szesedés végett is a királyi hatalom közelébe kellett húzódniuk 
a magyar főuraknak.

De oda kellett húzódniuk akkor is, ha főnemesi mivoltuk
ban művelt arisztokraták kívántak lenni, „minthogy a magyar 
nemzet egyénisége műveltségben s irodalomban ki nem fej
lett“, „a nemzetnek magának határozott kultúrái egyénisége“ 
nem volt, s ennek folytán „műveltségüket idegen irodalmak
ból, idegen társaságban szerezték“.

Magyar királyi udvar azonban nem volt Magyarországon,

az csak az ország határain kívül, Bécsben volt, következésképp 
a magyar főuraknak ki kellett kocsikázniuk az országból 
ahhoz, hogy országuk királyának udvarában, udvari körében 
lehessenek. Az országgyűlési posztulátumok-követelések hiába 
ismételgették a gyér pozsonyi üléseken másfél évtizeden ke
resztül — 1741-től 1764-ig —, hogy „a királyné az országban 
lakjék“, hiába állt ez a kérés a hosszú lajstrom pontjai között 
az első helyen azzal az alátámasztással, hogy „a pozsonyi és 
budai palota már helyre van állítva“, hasonlóképpen hiába 
kérték mindjárt a második helyen, hogy „Budán tartson or
szággyűlést. mert Budán és Pesten már elég épület van“, az 
„anya“-királynőnek mindez „alkalmatlan volt“, nem kívánta a 
lakást sem Budán, sem Pozsonyban, még az országgyűlést sem 
óhajtotta Pozsonyból Budára költöztetni, s ennélfogva Buda 
mint országszékhely továbbra is csaknem úgy „oda“ volt. mint 
a török világban, melynek az elején, kétszáz évvel Mária Te
rézia Regnuma előtt, Bornemisza Péter keseregte a búcsúját, 
hogy vajon mikor lesz jó Budán lakása.

•
A posztulátumok maradtak a diéták aktáiban, a főurak. 

a mágnások pedig mentek ki az országból Becsbe, an
nál könnyebben, minél jobban „udvarába édesgette“ őket a 
királynő. A „költözés“ együtt járt azzal, hogy „az idegen mű
veltség, a német nyelv elterjedt, a nemzeti érzület gyengült“. 
A szellemi „forspontos“ így kalauzol a bárók, grófok, hercegek 
nyomában a császárváros németesitó-elnemzetietlenilő világá

ba: „Az udvar tervszerűen csábítja a magyar urakat Bécsba 
s ezek seregesen tódulnak oda. Egyiknek sem föltett szándéka 
a nemzetétől való elidegenedés, az elnémetesedés. Eleinte 
az idegen nyelvet csak azért tanulják meg, hogy a német ud 
varhoz és városhoz alkalmazkodjanak. A német és franczia 
nyelv ismerete nélkülözhetetlen volt a politikusra nézve, a fe
jedelem s az uralkodóház tagjai miatt i s . . .  Műveltségűket 
ideeen irodalmakból, idegen társaságban szerezték. Idegen esz
mekörbe léptek s előbb gondolkozásuk s azután nyelvök lett 
id egen . . .  így  idegenednek el eleinte a Bécsben élő főurak; 
azután ezek után indulva a többiek is. A főnemesség nem 
használja többé nemzete n yelvét. . .  Ez az oka a nemesség 
gyors s majdnem általános elnémetesedésnek a XVIII. század
ban s e század elején.“Egy ország elnem/etietlenítésének és be
olvasztásának a kútfeje Schönbrunn volt, a „szép kútnál“ dí
szelgő Habsburg-palota, ahol a magyar király úgy kedvelte a 
lakást, hogy magyar királyi mivoltában „nemcsak nem volt a 
nemzet egyéniségének legfőbb képviselője, de mé> közösség
ben sen» érezte magát vele s nem önállóságának fenntartására 
törekedett, hanem arra, hogy egy nagyobb egészbe olvassza 
be“. A legfőbb kötelék, ami a Habsburg-uralkodót mint ma
gyar királyt Magyarországhoz fűzte, a dinasztikus-birodalmi 
érdek. Az, hogy az országnak nem volt „nemzeti királya“, az 
idegen dinasztiának e pusztán dinasztikus „köteléke“ által 
lett nemzetlétet fojtogató vész. Horvát Istvánban nemcsak Ar- 
pád-ősiséges kesergés és kárhoztatás volt az, amikor így fo n t  
a Habsburg-ház ellen: „Kárhoztatom a napot, melyen Magyar- 
ország a Habsburgi. .  . uralkodó házzal összesógorosodott. Ez 
a nap koholta fő veszélyünket; ez a nap váltotta fel a n mze-

Folytatása a 4—5. oldalon

sa sa
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Mikor bontani kezdték a Felhővárt, és a fuva
ros Paligyuri József gulyáslevesébe belehullott 
az alacsony mennyezet vakolata, a lakók már 
tudtak, hogy ennek nem lesz jó a vége, mert 
Sánta Mari, akit a román diákok egymás kö
zött Santa Mariának neveztek, fölmegy a te
tőre, a kőkereszthez, s onnan szórja majd át
kait a pártra és a rombolókra, mihelyt azok 
m egjelennek a Sánc alatt. Meg kellene hát 
fontolnia a hatóságnak, hogy mit cselekszik, 
mondották, hiszen a Mari átka fog, mivel 
nemcsak a szeretkezés mesterségét tanulta ki 
a Tanítók háza mögött s szerzett később mun
kakönyvét a Búza utcában, de az ölelkezés 
sebesültjeinek a gyógyítása mellett a vajáko- 
iáshoz is ért, s néhány kuruzsló szavától már 
kimered s ónszürkévé válik a megátkozottak 
szeme, mint a főtt potykáé; vagy epegöros- 
től, nyavalyatöréstől kezd fetrengeni a szeren
csétlen, esetleg orbánc, kék pokolvar borítja 
el a testét; sőt elveszítheti azt is, aki száma
ra a legkedvesebb: anyját, gyermekét, felesé
g é t . . .

A bútorszállító fuvaros csuklóján még ott 
feszült a leszorító szíj; miközben hatalmasan 
az asztal fölé hajolt, az arca is egyre mere
vebb lett a lassúló rágás alatt; odakünn egy
mással tülekedve leskelődtek be a sofőrök, 
gépkezelők, s hangosan röhögtek a könnyező 
óriáson, akinek a fogai között homok és mész

f
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k ő s z ik lá k a t ,  o ly  k é rd é s ,  a m e ly re  S á n ta  Mari 
sem tudott f e le ln i ;  c sa k  a  történész a d h a to t t  
vo'na felvilágosítást, s ő is  ú g y , min .ha lo
b o g ó  lá n g o k  k ö z ü l k a p k o d ta  v o ln a  k i a hi
te le s  o k i r a to k a t ,  s z é tv a r iz s á lv a  a  tü z e t,  hogy 
u tá n a  é v tiz e d e k ig  m e g fe s z íte tt  k é p z e le té n e k  a 
b e tű iv e l  e g é s z íts e  k i  a z  e ls z e n e s e d e t t  félm on
d a to k a t .  I . J ó z s e f  h a lá la  u t á n  I I I .  K á ro ly  v e t te  
á t  a z  u ra lk o d á s t ,  é s  e k k o r  S z a m o s v á r  é le té b e n  
ú j  k o r s z a k  k e z d ő d ö t t  v á rv é d e lm i  r e n d s z e re  á t 
a la k u lá s á v a l ,  a m i  a  k a to n á s  sz ig o rú , háború
h o z  sz o k o tt  f e je d e le m  m ű v e . E lr e n d e l te ,  hogy a 
v á ro s  a  v á r  le r o m lo t t  f a la i t  é p í t te s s e  újra, a 
k ö r -  é s  e lő v é d f a la k a t  é s  a  k ü lső  fa -  é s  föld
e rő d ö k e t  (p a la d is )  e rö s í t te s s e  m eg , s i t t ,  a Ka
inál s z ik la  c s ú c s á n  ú j  s á n c o k a t  é p í t te te t t ,  ka
tonai l a k ó h á z a k k a l  é s  á g y ú te le p -h e lly e l.  Csá- 
ky János főispán és Luxács József szenátor 
a hivatalos összeírás során számba v e t te  a 
várat is, amelynek akkori neve ÜJ KATONAI 
KAZÁRMA volt, s é p í t t e te t t  vala kőből, z se n -  
delyfedéllel: e g y  fedél a la t t  v a n  n y o lc  szoba, 
melynek h o ssz a -sz é le  egyenlő, s mindenik 
üvegablakkal s jó n é m e t  kemencével van e l
lá tv a ;  id e  tartozik m ég  négy konyha, k é t  á r 
nyékszék, az északi részben két bolthajtásos 
borospince s a  t is z t i  épületben zsendellyel fe
d e t t  h a t  szoba . . .

A Felhővárat 1716-ban kezdték építeni, a vá
ros ritka jó bort termő szőlőhegyén, a K ő m á -

Példázat a sziklára
ép íte tt házakró l

csikorgott; aztán Paligyuri lehunyta a szemet, 
az ásványvizes üveg szétrobbant szorító uj- 
jai között, s a pezsgő lé vérrel keveredve 
folyt alá az abroszról. Ekkor a trógeroló föl
állt, kirúgta maga alól a széket, a háza elé 
támasztott létrához sieiett, amelyen hárman 
álltak, hogy egymásnak adogassák a leszedett 
cserepet, fölem elte őket létrás'.ul, mindenes
tül, akár a lépvesszőre ragadt madarakat, s 
már im bolygóit is át velük az úton, hogy be
leszórja a Szamosba mindannyiukat; de meg
botlott, s a létra eldőlt a meredek oldalon . . .

Már szirénázott a mentőkocsi, amikor Sánta 
Mari pongyolát kapott csupasz testére, s a 
földszagú, árnyékos udvarról kilépve, elindult 
föl a kereszt felé, amelyet a görögkatolikus 
egyház állíttatott a sziklacsúcsra, még az első 
világháború után, emlékeztetőül arra, hogy a 
nagy esőzések napjaiban a hegycsuszamlás két 
sikátor szélességében befödte vagy lesodorta a 
viskókat, am elyek laza fürtökben tapad ak 
meg a Felhővár oldalán. Ment Sánta Mari föl 
á Jákob lajtorjája utcán, ment indulatos ön
érzettel, lázadón és mégis alázattal, mert tem p
lomjáró nő volt ö, s tudott sokféle régi imád
ságot; szenvedő b'cegéssel tört egyre feljebb 
és feljebb a hurubák muskátlis ablakai között, 
melyeknek a virágai néhol csak a boká;áig 
értek; s a fohászokat, amelyeket még lányko
r á b a n  tanult, amikor új hittérítők köze'ébe 
csábította csekély testi fogyatékossága, egybe
kapcsolva, folyamatosan suttogta, mint aki ró
zsafüzért morzsol az ujjai közöt.:

Könyörgünk veszedelemben forgóknak Istene,
keseredett szívek vigasztaló lelke!
Nem látod, szolgádnak mire jutott ügye?
Légy azArt irgalmas megtestesült ige!
Könnyebbítsd bűneink tűrhetetlen súlyát,
Fordítsd el pokolnak reánk szegzeit torkát!
A jajgatásra, zajverésre odacsődült városla

kók csak most nézték meg igazán közelről 
s a maga valójában ezt a teleépült sziklás 
oldalt, m elyhez hasonlót még nem láttak, s 
amely most pusztulásra volt Félve, mert a 
Sánc tövében kellett megépülnie az első to
ronyházak sorának. Az ég felé lebegő lép-sók, 
a  tetők tarka sokasága, a sziklaodúk, me’yek- 
bó l füst szállt a magasba, a nyitot+ padláso
kon lebegő, spárgára kiterített fehérnemű oly
képpen hatott, mintha a közeli nyári színkör 
panoramikus díszlete lenne a Nyomorultakhoz. 
vagy az Éjjeli menedékhelyhez.

Ion. Tartozó engedelmességgel fogadta a város 
polgársága egy esztendővel korábban a hírt, 
mivel azonban két előző rendeletből is úgy 
tűnt, hogy Steinville főhadvezér az építést egy 
ideig függőben akarja hagyni, a szőlőhegy 
birtokosai mind az őszi, mind a tavaszi mun
kái elvégezték, amit nem tettek volna, ha a 
tábornok Crozilihez intézett parancsát idejé
ben megértik; fölhozták, hogy a városnak en
nél szebb és hasznosabb szőlője nincs, s an
nak borából őfelsege katonái is gyakran me
rítettek enyhülést, épp ezért kérték a főhad
vezért, ha már az építés el nem maradhat, 
haladjon addig, hogy idei gazdaságukat egé
szen kárul ne vallják. S a berekesztés itt is a 
város szerencsétlenségét tolmácsoló ismeretes 
alku: Romlott és elerőtienedett Szamosvár vá
rosának tanácsa és közönsége. A királyi kor
mányszékhez is folyamodott a város, s fájda- 
’ommal panaszolta, hogy Kornál nevű szőlő
hegyét a főhadvezér parancsából ott építendő 
Fortalitiumnak elfoglalták, s el is lineázták a 
német tisztek; de az építés mégis elkezdődött, 
minden tekintetet félretevő katonai szigorral, 
amint az várható is v o lt . . .

Sánta Mária Magdolna azonban mindezek- 
rö> mit sem tudott; miért is tudta volna, 
h o g v  ahol ő most fölfelé igyekezvén el-elta- 
szítja magát a földtől, még alkony után is 
izzottak az ösvények kétszázötven esztendővel 
ezelőtt, mint a lassan kihűlő kenyérsütő ke
mencék alja, hogy bánatos egymást hívógató.n 
cirpeltek a tücskök, hogy kakukkfű- és édes 
muskotályillat terjengett az estben, s itt-ott 
tétova fény imbolvgott némelyik csőszkunyhó- 
bao, mert a várőrző katonák közül a szaba
dok le-lesompolyogtak ide a szájukat megéde
síteni. vagy gyümölcsöt vinni kimenőre a ked
vesüknek: ő csak ment vak elszánással, de 
úgy, mint aki azt is számonkéri, ami régen 
történt, amit csak sejt, s aminek talán előjá
téka volt a ma beteljesedő végpusztulás. Két 
imádság közé így hát egy-egy átkozódó sóhaj 
is be’.ibbent:

„Szomorítsd meg őket, Mária, és ne adj 
nekik két egyforma napot!.. . Hogy a fene es
sék vcb'ik hasra!... Hogy a kutya kölyközzék 
a lelkűkbe!“

Aztán ismét a fohász következett:

„A fényes nap tőlünk eltávozik, aranyos 
felhőkkel tőlünk elbúcsúzik; de nem tudjuk,

látjuk-e a többit, vagy halálnak esünk a kör
mei közé? . . . “

A városnak a Felhővár építése helyet, pénzt, 
munkát összeszámítva, 25 000 forintnál többe 
került. E sáncvár eredeti rendeltetése az volt, 
hogy a polgárságot megkímélje a katonatar
tástól; némileg ez mentette, hogy a birtoko
soktól jogtalanul, önkényesen, kárpótlás nél
kül elvették földjeiket, hogy a sáncok és lakó
házak a város pénzén épültek, s később is an
nak hozzájárulásával tartották fenn; de a fő 
cél nem ez volt, hiszen a vár fekvése, az ál
landó katonai őrség, az épületeket az ágyúk, 
a lőpor s a fegyverek uralkodó helyévé vál
toztatta, s ott a katonai hatalom a polgár
sággal szemben támadási pontot keresett és 
talált: a kelet-déli sáncorom városnak szegzett 
ágyúi, melyeket a fejedelmek és a katonaság 
ünnepei alkalmával szoktak örömlövésre 
használni, állandó fenyegetés volt a polgárok 
szabadsága ellen. Az a katona — mondja a 
történész —, aki éjen át mellhez tartott 
fegyverrel a sáncormokon végig őrt jár, s 
midőn az óra rátelt, felváltásra jelt kiált, so
ha nem akadályozta meg az ott tanyázó ka
tonaságot ősszel a szomszéd szőlőbirtokosok
nak okozott szőlő-, vetemény- és gyümölcskár
tételben, télen a karók, gyepűk éghető anya
gának elhordásában; a vár tehát állandó bé
kétlenség forrása volt a katonai és a polgári 
hatóság között.

Most nyár volt, forró nyár, s bár a lakókat 
már a tavaszon fölszólították, hogy hurcol- 
kodjanak át az alsóbb sorokból a békási szük
séglakásokba, amelyeket a kőművesek építet
tek hétvégi önkéntes munkával, senki sem  
mozdult; csak néztek egymásra ijedt remény
kedéssel, hátha mégis történik valami, Gor
go D. Gorgo kimúlik, és az új pártvezér eláll 
majd a bontástól. Máskor, az alacsony kerí
tések fölött ellenségesen figyelve azt találgat
ták, vajon ki lesz az első megalkuvó, hogy 
Sánta Mari kilenc keddi böjttel bénává tegye, 
mielőtt elkezdődhetne a kálváriájuk; mielőtt 
a buldózerek és a hatalmas pofájú kotrógépek 
nekiesnek a viskóknak, és az ostromlók kifüs
tölik sziklaodúikból a téglaégetőket és mu
zsikusokat, a szajhákat és a csavargókat, a 
taligásokat és a koldusokat, a fiatalokat és a 
véneket, meg a napszámosokat, ezeket a piaci 
legyeket, akik reggeltől késő délutánig ott 
dongtak a Széchenyi tér bérházainak a falai 
mentén, alkalmi munkára lesve.

Tudomást szerezve a felhővári lakók ma
kacsságáról és engedetlenségéről, a néptanács 
a felsőbb sürgetésre 1962 júniusában kiadta a 
parancsot, hogy a bontást el kell kezdeni ké
sedelem nélkül, kíméletlenül, akár a karhatal
mi erők bevetésével is, s Kicsikovszky-Micu 
Károly vezető aktivistát bízták meg a huru
bák gyors és erélyes legereblyézésével. Mikor 
jelentették neki, hogy az első kijelölt házban 
egy férfi ül, maga a tulajdonos, s a figyelmez
tető hangra, zörgetésre meg sem rezzen, hanem  
tovább kanalazza a levest, erélyesen intett, hogy 
bontsák meg fölötte a tetőt, mintha a lakás 
üres volna: majd csak előmászik az a nyakas 
bolond, ha szakadni kezd a vakolat a tányér
jába, mint fővő vízbe a rongyoslaska, s akkor 
látni fogja, kivel akart truccolnil. . .

— Mi az anyád valagáért nem jöttél elő az 
első fölszólításra?! — üvöltött a milicista had
nagy a fuvarosra, mikor azt zárt kocsiban be
vitték a parancsnokságra. —• Mit képzelsz, ki 
vagy te, hogy ujjat mersz húzni a párttal meg 
az állammal, és bántalmazni azok képviselő
i t ? ! . . .  Hitvány, szemét n ép ség !... Akolba ké- 
ne zárni benneteket! . . .  Felelj hát, miért nem 
bújtál elő id ejéb en ?!...

Pa’igyuri sötéten nézett maga elé:
— Nekem az apám is meg a nagyapám is 

ott született abban a házban . . .  F.n meg tőlük 
örökö'tem . . .

Válaszként a kapitány lábujjhegyre em el
kedve visszakézböl hirtelen szájon vágta.

— Még kérkedsz is vele, hogy az anyád épp 
itt szotyogtatott el?! — üvöltötte elszürkülve. — 
Miért nem totyogott át veled a határon, hogy 
magyar földön vessen ki m agából?!. ..

A fuvaros végighúzta fölrepedt ajkán az uj- 
jai begyét, s mikor meglátta rajtuk a vért. 
neki ugrott a tisztnek: de az őrmester és a sza
kaszvezető, aki bekísérte, rávetette magát, s 
lerántotta a földre.

— Ti magatok fog'altátok el, és nem is o- 
lyan régen a szabad földeket, és szaporodtatok 
el rajtuk, mint a kolorádó-bogár! — vicsorí
tott a fetrengő hatalmas emberre a kapitány, 
s a fejét ide-oda kapkodva nézte, hogyan ta- 
lálha ná pofán a csizmájával. — De most szét
taposlak, hallod, és legalább eggyel keveseb
ben lesztek! . . .

De bármennyire felbőszült is a kapitány, ab
ban nem volt igaza, hogy a honfoglalás a

Sánc alatt mostanában történt. Nyomozó biz
tosok már a múlt század elején sem tudiak 
a végére járni, hogy az odatelepedés mikor 
is kezdődött, mert a köziratokban ennek már 
semmi nyomát nem találták; de a történész 
már százötven évvel ezelőtt a Felhővár kuny
hóvilágáról s élénk é.étéről beszélt:

A vár (a nép csak Sáncnak nevezi) a Kő
mái szőlőhegy szikladombján áll, lábánál foly 
el a Szamos anyaága, évről évre mélyítve a 
kőszikla ala.ii medrét. Oldalában keletre ter
mő szőlők, délre tömérdek koldusvityilló a 
föld színén vagy a szírt alá beásva, fekete a- 
gyaggal sikárolt vagy mésszel kifehérített há
zikók, kisebb-nagyobb fehér és fekete pon
tok, sas- és fecske.észek gyanánt setétlenek 
vagy fejér'enek alá a szamosvári sétány kies 
terére. Aki távolról látja, nem hiszi, hogy ab
ban emberi lények laknak, aki közelről te- 
kin i meg, elbámul, hogy óit családostul élni 
nem félnek. Ahol a szirtpárkányok a hegy ka
réján végigvonulnak, s a szikla különböző 
vastagságú rétegén egymásra ereszkedve el
terülnek, vagy egyes csücskék a sziklatömbből 
kidu lorodnak: úgy vonulnak körben a siká
torok és örvények, a lépcsők és pallók, s leg
felül már csak két kunyhólakó gyér lábnyo
ma tapossa laposra a hervadt füvet és a zör
gő avart...

A földbe bele, a párkányokon végig, vagy 
az egyes szirtdúcok alá ásták-vésíék~ farag
ták be magukat e bátor emberek; némelyik 
csak egy elöfalat, többen kettőt., legtöbben hár
mat is raktak, kőből, téglából, agyagból, desz
kából, régi házak ajtóiból, áblaktábíáibó', vagy 
fedélrészéből, sok vesszőből vagy nádból, hát
tal a kősziklának fektetve a hajlékoL

Mikor a Felhövár épült, akkor még szőlő le
hetett ott, vagy igen gyér lakosság a hegyalfban 
Csak a ka onaság odatelepedése után szapo
rodtak meg. Az első megszállás alant, a szirt 
lábánál lehetett, s a nyomor növekedésével 
lassan húzódtak fölebb és föllebb a szegé
nyebbek, akiknek testükön és leikükön kívül 
egyebük sem volt, s egyéb és több nem is kel
lett, mint egy kis hajlék, ahol meghúzódhas
sanak; egy élő sir, ahova a társada’om elől 
nyomorukkal eltemetkezhessenek. Csak a nagy 
nyomor vihette rá őket, hogy otthont ily haj
meresztő magasságban keressenek, s örökös 
életveszélytől fenyegetve rettegésben éljenek. 
Mikor a tanács nyomoztatta azoktól, akik a 
lakóházaikat elvesztették, kitűnt, hogy lak
helyet egy sem vett, sem nem kapta a  város
tól, legföljebb a városnak fizettek valami cse
kély árat érte. De többnyire annak elnézésé
ből, önfejűkből foglalták el, s a sziklákba egy- 
egy lyukat vágván, ott vonultak meg, s lak
helyet maguk csináltak maguknak.

E kősziklát az 1831-iki nagy esőzésekkor la
kóival együtt iszonyú veszély fenyegette. A 
város szemlére kirendelt királybírája meg
döbbentően írja le ezt az augusztus 10-én a 
királyi Kormányszékhez intézett levelében. .4 
Felhővár vagy Sánc oldala —  úgymond —  
meg van lyuggatva apró, sűrű épületekkel, 
annyira, hogy nagyobb része közelget a le
süllyedéshez, lakosit minden percben végpusz
tulással fenyegetve. Ennek oka a házikók épí
tése által meglyuggatott kősziklának és az 
a’ányomuló földnek a meggyöngítése, termé
szeti rendes fekvésükből kimozdítása. Hozzá
járul a nagy záporral lehullott húzamos eső
zés, s ezzel a földnek megtorhulása... Mint
hogy a múlt éjjel is roppant nagyságú föld 
süllyedvén le magára hagyta a felette álló é- 
pületeket, huszonnyolc házacska összeomlott, 
részint összehasadozott, úgy hogy azokban é- 
letveszély nélkül lakni nem lehet...

Sánta Mária Magdolnának már izzott a tes
te a pongyola alatt, de még oly messze volt 
a kereszt, oly magasan, mint a megfeszítetté 
a Koponyák hegyén, s neki mégis el kellett 
jutnia oda, hogy eljátssza e tragikomédia nagy
jelenetét. Mihelyt megpillantotta odalent a gé
peket és a kiáltozó házbontókat, úgy érezte, 
meg kell tennie ezt, hivatása van rá a sors

tól, tehát nem a maga akaratát cselekszi, hanem  
e nyomorultakét, akiket védelmez, gyógyít, istá- 
pol, s akik között úgy osztotta szét magát ed
dig, hogy nem fogyatkozott meg sem testben, 
sem lélekben, hanem napról napra nőtt e si
rató tekintetűtek e lő tt . . .

Ment Mari az ördögszekerek és szamártövi
sek között meredező ösvényen, s kapkodó gon
dolatai magukhoz rántották és egymásra bo
rítottak mindent, amit megélt, látott és sej
tett, sorsának bútordarabjai, edényei, képei 
eléje borultak életének fölfordult szekeréből. 
Miért kell elűzni őket innen?! — tért vissza 
minduntalan e háborgó kérdéshez. — Hazug
ság. hogy örökös rettegésben élnek, és az ü- 
reglakók csöppet sem boldogtalanabbak azok
nál, akiknek a Párt úgy adja át a lakásokat, 
mint az üres betondobozokat, masnival átköt
ve, s elvárja tőlük, hogy hálálkodva, könnyes
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tís'égot a ko;tsösödással; ez a nap forralt mérges epét 
ellenünk.“

Ko-ban távolabbi, történészi tárgyszerűséggel maga a ka
lauzunk, Grünwald így sűrítette a bécsi „kútfej" hatalmi mi
benlétét, s a nemzet életéire s éfá-adó ,.mérges epét“: . Magyar- 
ország a közjogban mint önálló, független, más országok mód
jára ném kormányozható ‘ország szerepel, de* ha valaki Ma
gyarországon kormányról beszélt, nem a magyar udvari kan- 
czelláriára vagy. helytartótanácsra gondolt, hanem a bécsi kor
mányra, m e ly 'a  monarchia ügyeit v e z e tte ...  A király kor
mányzata a középkori állam szervezete szerint személyes; a 
kormány a király m a g a ... Ha Magyarország önálló állam s 
fejedelme kizár..lag az övé, nem választhatott volna más ta
nácsost, m int magyart. De a magyar király az országon kívül. 
Becsben 'lakott, német tanácsosok környezték, akik nem csak 
térben állottak hozzá közelebb, hanem a’ állami czélok és esz
közök felfogása tekintetében is. Ök arra törekedtek, amire az 
ő fejedelmük, Ők képviselték a birodalom, az egységes állam  
eszméjét; a magyarok e törekvések akadályai. . .  Felhasznál
ják s jutalmazzák, de meg is vetik őket s nem bíznak ben
nük . . . Az e korszakban élt nemzedéknek . . . nem voltak ki
magasló politikai eszméket képviselő államférfiak Csak kan- 
czellárjai, országbírói, személvnökei. főispánjai, alispánjai s 
más hasonló helyi nagyságai voltak az országnak, akik 
minden magasabb nagyravágyás nélkül meg voltak elé
gedve azzal a kis személyes helyi hatalommal, melyet mások 
felett gyakoroltak, de képtelenek voltak a nemzeti hatalom  
eszméjéig emelkedni. Közönséges, a nemzet sülyedését nem  
érző, nemzeti hősöknek nem termett emberek voltak ezek. szo
morú idők és viszonyok term ék e i... A magyar államférfiak
nak nincs politikai egyéniségűk, mert nincs saját politikai tár

taim k . . .  Ök eszközök egy rpagasabb hatalom k ezéb en ... 
Mindenre fo hasinál atják magokat s ép úgy aláírja!: az al
kotmány felfüggesztését, mint visszaállítását, a német nyelv 
életbeléptetését ép úgy, mint a latinét, törökét, az oroszéi vagy 
esetleg a magya-et is.“ E helyen már az utókori penna hegyén 
is van egy csepp tpe, de a bécsi kormányzás válóban „mér
ges epe" volt a magyar nemzet életében akkor is. amikor a 
n. írvet üdvére látszott cselekedni ;:z qrszágkor rrányzásbap.

Leglátványosabb Habsbürg-intézkedés a kormányzás terén 
a helytartótanács felállítása volt, dé az ..epeforralás“ lró’k'o.* 
is éppen itt a legvilágosabb: „A magyar helytartótanács felál
lítása 1724-ben nagy haladás volt. Egy új tag ez Magyarország 
szervezetében, melyben az országos közigazgatás eszméje tes
tesül m g ., azt reményük, hogy egy Matyarország területén 
felállított központi hatóság önállóbbá fogja tenni ;>z ország 
igazgatását s csökkenteni fogja a bécsi miniszter *k befolyó át 
Magyarország ügyei r mert az ország igazgatás i magyarok ke
zébe kerül akik ismerik az ország viszonyait « törvényeit s 
bizonyára jobban fogják figyelemben venni, mint az idege
nek . . elnöke a nádor s huszonkét tanácsosa lesz a főpapok, 
mágn isok s nem e'ek rendjéből“ . . .  így állt fel Ili. Károly 
alatt ez a „nemzeti intézmény“, s aztán jő négy évtized hosz- 
szán ígv állt fenn addig, míg nyíltan Hnbsbu-'g-kézbe került: 
„De ; kik a t  remélték, hogy a helytartót in ács önállóbbá fog
ja tenni Magyarország igazgatását, csalódtak. . . világos, hogy 
nem képzelik önálló hatáskörrel felruházott ha'óságnak, hanem 
csak tanácsnak, aki véleményt mord, de maga nem határoz . . . 
A helytartótanács így soha nem vergődhetett önállóságra s 
ezután is a Becsben lakó s német minisztereitől befolyásolt 
király elhatározásai döntöttek a legnagyobb s legapróbb ügyek
ben s a helytart 'tanács csak a Becsből hozzá küldött királyi 
parancsnak kiadója v o lt . . .  Mária Terézia idejében a helytar
tótanács kip-óbált intézmény s megbízható eszköze a bécsi 
udvarnak. . .  Mikor még magyar főurak, Batthyániak, Fúlffy- 
ak a nádorok, akkor sincs már ok a gyanakodásra mert r eket 
teljesen megnyerték. D* ez is megszűnik s magyar tón rat 
Batthiány Lajos halála után nem választanak nádorrá. Mária

Terézia Albrecht szász-tescheni herczeget teszi Magyarország 
helytartójává s azután, mikor a nádori méltóság megint felé
led, osztrák foherczegeket emelnek e hivatalba, 1731-ben Sán
dor Leopoldot s ennek 1795-ben bekövetkezett halála után Jó
zsef főherczeget.“

A fa — a főnemesi családfa amikor még nem volt „el- 
fajulva"-korcsosodva, teremte a „nemes gyümölcsöt“: két év
száza Idái azelőtt a nemzeti élet éltető csúcsai voltak az olyan 
családok, mint a Nádasdyak, Batthyányak, Zrínyiek, Pálffyak, 
Frangepának stb. Ezek a nagy famíliák a legzordabb törté
nelmi viszonyok, a törökellenes, országvédő háborúk évtizedes 
vérvesztességei, veszedelmei, pusztításai között is be tudták 
kötni a nemzet életét az európai életkörbe. Magyarország „át
viszi Eur pa intézményeit, eszméit, részt vesz a Németország
ból szétterjedt reformáczió mozgalmaiban“, nem is szólva arról, 
hogy családi levelezésük- is éppúgy magyar nyelven folyik', 
mint az általuk pártfogolt-felka- olt szellemi alkotás, művelődés- 
irodalom. A „haladást“ jelentő helytartótanács korában azonban 
„fokozta még a bajt Magyaron zág elszigeteltsége“: „A XVIII. 
század szellemi áramlatai alig érintik a nemzet szellemét. El
marad irodalmában, tudományában, gazdaságában s minden 
állami inté- menyében. Nem ismeri a külföld viszonyait s intéz
ményeit, idegen országok haladása nem termékenyíti meg saját 
életét s nincs mértéke, m ellyel saját állapotát megítélje. Ir
tózik minden változástól, újítástól s szelleme nem az alkotásra, 
hanem a létező változatlan fentartására irányúi.“ Mindezt be
tetőzte az a rohamos változás, amellyel a nemzet életében még 
mindig fő hatalmi súlyú főnemesi rend csaknem egészében el
vesztette nemzeti mivoltát.

A kor kortársi érzékenységű bajpanaszolója ismét Horvát 
István, aki 1809. február 7-én elkeseregte a „valóban nagy-
embe-ek" kifogyását „a Magyarság közül“ — az „elfajult fa“ 
gyümölcstelenségét —, de alig aludt rá tizenkettőt, s a művelt, 
a „csinos“ Európa képével a fejében megint csak a fákéhoz
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magával ránt mint fonalat a tü 
homályba hullsz szomjúságod viszed 
áradó pusztulás gyűrűje vág 
szellő világít dél fakaszt vizet 
minek a láng a hang a vers minek 
látszatokat kelteni egyszerű

nem voltak lelkek födelek és fák 
nem volt pörlekedés és szerelem 
nem volt ha nincs

körkörös semmi roppant tényszerű 
frivol emlékezés könyörtelen 
ködképek összefüggéstelenek 
egv-két vonás hiányjel ékezet 
könnyen szalad arcokon éveken 
nem éleszt pillant megérint leejt 
elront

az elveszített partokon 
időznek forgács testű vérrokon 
tetszhalott tárgyak felismerhetetlen 
alkatrészek homok hullámverés kezű 
tengerészek lepusztult mondatrészek

s a vágyódás vak keselyű

szemmel nyújtsák érte a kezüket. . .  ő k et pe
dig azzal ámítja, hogy ezt az öröm tanyát a 
boldogság igazi tanyájává óhajtja tenni, ahon
nan egy paradicsomi otthonra nyílik majd ki
látás ..  .

Mese, m ese — ugyan ki veszi ezt be?! — 
lázadozott tovább Sánta Mária Magdolna. — 
Ez a szegény népség itt a Sánc alatt még be
tonskatulyákat sem kap, még annyit sem ér
demel az államtól, és Púderes, a körzeti mi- 
licista, aki néha álmából folzörgeti es utána 
részegen kotorász a díványa alatt, hogy k i
űzze onnan a lalrot, meg is mondta nemegy
szer, miközben ö egy szál ingben vacogott a 
szoba közepén, hogy pusztulniok kell innen, 
mert a toronyházak nem az élősködőknek é- 
pülnek, hanem az öntudatos munkásoknak: 
ök pedig keressenek másutt hajlékot, szaladja
nak, ki merre lát, s ne reméljenek se türel
met, se kíméletet az államtól! „Mert tudjá
tok, mik vagytok ti? Tolvajok és zsiványok. 
kurvák és csavargók, csupa szedett-vedett nép
ség: züzalékai a szikláknak itt né, s pusztán 
arra valók, hogy betapossunk benneteket a 
földbe!" Így beszélt az a vastag derékszíjjal 
pántolt kukoricagombóc, hogy puffadna fel, 
mint a sUrgyé! .. .

Megállt, a keresztre pillantott, és az átko- 
zódástól szelídre ijed.en suttogta:

M egvál óin, Uram, hogy ellened véte ttem , 
a til to tt alm ából én A dóm m al ettem . 
Parancsoló aidat szám talan m egszegtem , 
m ellye l kárhozatot m agam nak szerzettem !

Megkondult a főtéri Szent Mihály templom  
harangja, lebegte.ni kezdte a torony körül a 
kékesszürke galambokat, s miután a fuvarost 
hátra kötözött kézzel belökdösték a dubába  
s elvitték, egy pillanatig úgy tűnt, hogy a Sánc 
alatt is elcsöndesül a zaj; de aztáji ismét fe l
hallatszott a motorok zúgása, Kicsikovszky- 
Micu Károly parancsoló hangja, s egy-egy 
rozsdásan nyikorgó ordítás, amellyel a ke- 
resztlécek szakadtak fel Pa'igyuri házának a 
tetején. A harangzúgásról Mari most vissza
em lékezett arra a régi június elsejére, ami
kor nz" édesapja Fehérmacskásról behozta a 
cselédpiacra, hogy elszegődjék szolgálni

Béres János nagy, lomha, torha termet volt, 
akit félénkké és gyámoltalanná tett sokféle csa
pás; hektikás fe eségét a tavaszon temette el, 
de még most s~m tudta s nem is akarta tel
jes súlyában fölfogni a rászakadt terhet, s ha 
szánták, s az asszony utolsó napjai iránt ér
deklődtek, mintha mindig kissé örvendezőn 
rezzent volna meg, s hadarva örökké ugyan
azt felelte: „Olyan szép halványpiros volt az 
arca a halottaságyon, mint menyasszony ko
rában. bizony!“ . . .  A három kisebb lánykát 
magukhoz vették a rokonok, s ő ott maradt 
ezzel a legnagyobbal zavarodottan és tanács
talanul. mert Mariska tizenhat éves volt, de 
még nem tudta, mit kezdjen az életével anya 
nélkül; csak azt tudta, hogy elmegy a falu
ból. el minél messzibbre, be a városba, ahol 
talán neki is akad előbb-utóbb egy jóravaló

iparoslagény. Gondjait azonban még édesap
jának sem mondhatta el, mert Béres örökké 
kótyagos volt, s utóbb már érdeklődés nélkül 
is odatolakodott mindenki elé a fájdalmávál, 
s mondani kezdte, mily szép volt az ö Julis
kája a ravatalon, a sok virág k ö zö tt...

Mikor a bábaasszony megfürösztötte az új
szülöttet, s egyik kezéből a másikba dobálta 
a teknő fölött, mint egy rózsaszín labdát, 
megköpködte, hogy mily igézőén szép. Ké
sőbb, pólyálás előtt apró köröket rajzolt a 
levegőbe a csöppség fölött, hogy lássa, nem 
pókhálós-e a szeme, de a pici élénken követ
te a mozdulatait, igy hát a bába elégedett 
volt. Annál inkább meglepődött, amikor egy
máshoz illesztette a lábacskákat, mert úgy lát
ta, az egyik egy ujjnyival röv id eb b !... E föl
fedezés után szótlan sunyisággal pillantott az 
ágyban fekvő asszony felé, nem tudta, mond- 
ja-e, ne mondja meg, amit észrevett; végül 
megszólalt, és szaporán arról beszélt, hogy a 
kislány egy igazi Csipkerózsika, bolondulni 
fognak érte a legények, s habár csekély testi 
hibával toppant a világra, ez ne aggassza Bé- 
resnét, hiszen e parányi fogyatékosság később 
még javát szolgálhatja: komoly, megfontolt és 
házias lesz, nem jár majd bujálkodáson az 
esze. s eleget tesz küldetésének, amelyre az 
Úristen kiszemelte ő t . . .  A szülők e bátorí
tástól kissé megnyugodtak, de napok múltán 
mégis sóhajtozva piílantgattak a bőleső felé: 
mé. ez az első gyermekük, s már ez is olyan, 

hogy sírni fog a föld a nyomában, amikor el- 
e' asz tja magát róla, s nem kap majd egy ép, 
egészséges embert, csak elváltat, csonkabon- 
kát, részeges* . ..

Anyja halála után Mariska a húgait peszt- 
r Vita, mosott, megfőzte a levest, magot szórt 
a tyúkoknak, söpört a házban s az udvaron; 
de miután a kisebbek elkerültek otthonról, 
a'ighogy hazatért az iskolából, összehúzta a 
függönyt az ablakon, élreteszelte' áz ajtót, hogy 
ne zaklassa senki: apja, ha alkalmi munká
ja akadt, csak késő estére ‘ vetődött haza, s 
Mari a könyvei közé rejtőzött, még a szelet 
kényeret is olvasás közben majszolta el. El
bújt a szoba homályos szögletébe, hogy ne 
kelljen künn járnia; restellte magát bicegő 
járása miatt a macskásiak előtt, s szenvedet*, 
ahogy pedig nödögélt, ez a kínzó szégyenér
zet csak erősödött benne.

Alig töltötte be tizenötödik évét. amikor 
hirtelen kivirult; mellén feszült a blúz, fara 
kigömbölyödött, hangja muzsikálón elmélyült, 
pillantása szelíd lett és mélázó. E gyors és 
titokzatos változással azonban még kínosab
bá vált a helyzete a faluban. Ha a tanács 
közelében kellett elhaladnia, amelynek a szom
szédságában volt a kocsma is. mihelyt fel
tűnt, mellén, csípőjén érezte az éhes és mo
hó férfitekintetek babrálását; tudta, hogy ösz- 
xzesúgnak a háta mögött, mint a gyergyói lo
vak, és volt rá eset, hogy a léptei ütemére 
füttyentgettek a legények, vagy a tenyerüket 
csattogtatták, „ejha, ejha!“, máskor egymás 
hangja fölé ágaskodva hajigálták utána meg
jegyzéseiket:

„Nézd, hogy veri a cöveket!“ .........Felét ne
ked osztogatja, felét neked osztogatja!". . 
Sántító lánynak, könnyező asszonynak nem
kell hinni!“ .........A jó kanca vagy megvakul
vagv megsántul!* . ..

Könnyezve, kihevülve. izzadtan ért haza le
rúgta lábáról a cipőt, s megint csak félrehú
zódott a szenvedésével. Sokszor gondolt rá, 
hogy férjhez sem megy, egyedül marad, s an
nak az elhivatásnak éi maid. amelyről annyi
szor beszélt az édesanyja, bár ö sem tudta, 
mit is jelent valójában a szó, s hogyan kép
zeli el fogyatékos lánya jövőjét. Akkoriban, a 
háború után újfajta hittérítők járták a fal
vakat, tőlük kapott Mari egy könyvet, s azt 
sokszor elolvasta: de legtöbbször a címén tű
nődött el. mert ez állt aranyló betűkkel a kö
tet borítólapján:

VAN CÉLJA AZ ÉLETNEK

S utána következtek a számára érdekesnél 
érdekesebb és meglepő fejezetek: Isten  — a 
bőkezű tulajdonos: M iért engedi meg Isten a 
szenvedést a földön?: Fontosnak tart-e Isten  
téged szem ély szeriéit?; A m ikor a betegség és 
a halál m egszűnik: B iztos lehetsz a ju ta lo m 
ban: Mi a helyzet azokkal, a k ik  már m eghal
tak?: Hol vannak a halottak?: Beszélhetsz-e a 
halót okkal?  . . .

Egyre közelebbinek érezte a napot, amikor 
elmegy a községből, s beáll városon szolgál
ni. összegyűjt egy kis pénzt, a húgait is gyá- 
molítani fogja, s ha jó gazdákra talál, tovább 
tanú', hogy később diakonisszaként betegá

polásnak, szegénygondozásnak áldozza az éle
tét. Hamarosan kimaradt az iskolából, minél 
kevesebbet akart mutatkozni a világ előtt, a- 
mely gúnyolta és megalázta őt, talán épp a- 
miatt, mert özvegyen maradt, kocsmázó ap
jának sem volt respektusa előtte. Naphosszat 
varrt, kötött, vasalt, olcsó, színes rongyait be
rakosgatta egy ósdi kofferbe, s ezen kívül nem 
is volt egyebe, semmi kelengyéje, amit ma
gával vihetett volna Már-már az É nekesköny
vet, s az élet valódi célját megvilágító köny
vecskét is odó tette 1 becsomagolt ruhák te
tejére, amikor történ; valami. Hiszen úgy in
dult az élete, hogy ő maga is csodálkozott 
volna, ha épp ezekbei a napokban, órákban 
nem történik olyan fordulat, amely egészen 
más irányba vezeti, h gy aztán a szeretetszol
gálat helyett a szere met szolgálja élete v é
géig, a leskelődő Salán vigyorgása közben, 
aki, ugyancsak a bizonyságtevö könyvecske 
szerint, mindenütt je cn van, hogy letérítse a 
jóságra igyekvőket az iga z ú tró l. . .

Odakünn a hosszas tavaszi szárazság után 
szitálni kezdett az eső, s Mari félarasznyira 
megnyitotta az ablakot, hogy a hűvös orgo
naillat beáradjon a szobába, ahol az étolajtól 
fénylő, piacra festett tájkép körül donogni 
kezdett egy dermedtségéből főitámadt légy. 
A lány vizsgálódón a bőrönd fölé hajolt, néz
te, hogy mi fontosat felejtett még ki, amikor 
kopogtak. Tétova és félénk volt ez a kopogás. 
Tudta, hogy csak idegen lehet — apja f ö l - . 
ment a szekérrel sindelyért a hegyekbe —, 
mégis nagypn meg pődött, amikor az ajtóban 
Kakas Marci Cső: Kát, az erdész fiát pillan
totta meg. Ajkát leharapva sápadtan meredt 
rá, nem tudta, m nek jöhe:°tt épp most ide, 
hiszen még soha át nem It >te a küszöbüket, 
s még köszönni.!' csak úgy köszönt, hogy b ó
lintott, vagy mo’ .ogptt valamit; de ha elha
ladt mellette, m * sokáig a hátában, a lábán, 
a nyakán érezte a tekintetét. Mindig az út 
közepén .járt, s vadászkalapos fejét magasra 
tártva elnézett a házak fölött. Neki is meg- 
volf a maga helyege, még suttyó legény korá
ból, amikor p- aknagyutacs fölrobbant a 
markában, s lev< balkezének három közbül
ső ujját; azóta p Iáid 'mán s a családi gyá
szon túl el kelle't sze .» =>-'n: ■ azt is, hogy so
rozáskor, min* alkalma*! fölmentsék, s
hogy a büszkén viselt Kai: Marci m ellé a
falu még hozzá'* idja a Csonka m ellék n evet...

Az erdész reá kö"Őtte minden pénzét. Mar
ci most .is moh; ,'öld yadászöltönyben volt, de
rekán széles v/ i. 'lábán új «portbakancs. Lá
togatás előtt fiilhaitött két-h Írom pohár pá
linkát. mégis ijfdt volt. arcán pirosán meg
feszült a bőr. de az első szavak után, mintha 
az izgatottság kifújta volna belőle azt a kis 
kábultságot, a szeme már ismét józanul, me
legen fénylett: Mari még mindig mozdulatla
nul állt az aj'órésben.

— Egyedül vagyok — szólt magyarázatként, 
s most ő is e ipiru't.

— Épp azért jö*tem. mert négyszemközt ó- 
hajtok bes? 'ni veled! — mondta a legény, 
s a kezét e 1 ire nyújtva már taszította befelé 
gyöngéden és mégis határozottan. Miután be
lépett a szobába, letette a kalapját, s kínálás 
nélkül széket húzott maga alá.

— Igaz-e, hogy elmész. Marika? — kérder- 
te halkan, s a hangja aggódó és csalódott volt

— Elmegyek, el. minél messzibbre — felel
te a lánv. — Nekem itt nincs jövőm; nincs 
mit remélnem . . .

Kakas Marci egy ideig csak nézte és mo
solygott: csak mosolygott és nézte meghatód
va.

— Marika, éd es‘Marika! — mondta később. 
— Ha tudnád, mióta készülők én erre a be
szélgetésre. erre a vallomásra . . .  Erre . . .  er
re a leánykérőre . . .

S amint az utolsó s legbátrabb szavakat ki7 
mondta, boldogan megkönnyebbült: de mind
járt u'ána a szája, az orra s a keze is remeg
ni kezdett a várakozó izgalomtól, s úgy tett, 
mintha valam it keresne a zsebében, de ő sem 
tudná, mit. A lány hatalmasan megriadt., oly 
váratlanul érte a jómódú erdész fiának a val
lomása. és el sem hitte a szavait: mihelyt le
huppant az ágyra, arcán az ijedtség, a kétely 
és a megalázottság érzésének kü'önös játéka 
kezdődött el. Végül hangosan sírva fakadt

— Ne gúnyolódjék velem még maga is! — 
hüppögte. — Épp elég, hogy világ cégérévé 
tett a fa lu !. . .

Hogy utána mi és hogyan történt, amíg a 
legény árnyéka elvált még hajnal előtt az ágy
tól és tovalibeaett, arra Sánta Mari évek múl
va is csak fö> fölvillanó képekben emlékezett. 
Mihelyt sírva fakadt, Márton odatérde't eléje, 
magához ölelte, lecsókolta a könnyeit az árvá
ról, s ajkával többször is végigcirógatta azt 
a lábat, amelyet neki eddig restellnie kellett. 
A fiú menyasszonyának szólította, és azt mond
ta. mindenüvé követi, mert ő maga sem érzi

teljes értékű embernek magát itt, és Isten a- 
karata volt, hogy az utolsó percben egymásra 
találjanak. . .  Mari már azt sem tudta v i s 
szaidézni, hogy Kakas Márton csókjainak e l
ső rohamával sodorta-e be az ágyba, vagy ő 
njaga esett hanyatt félig már piheg# önkívület
ben; csupán az éles nyilallást érezte egy pil
lanatig az ágyékában, mintha oltókéssel vág
tak volna bele, de utána jó volt elmerülni a 
vérén átbizsergő édes melegbe, s közben föl- 
fölbukkanva mindahányszor boldog meglepő
déssel, mosolyogva nagyra kerekíteni a sze
mét a sötétben, a meg-megújuló örömtől, visz- 
szafojtott halk sikolyok közben. Olyan volt 
mindez, akár valami mennyei hintajáték, a- 
melyben mind magasabbra röpül, addig is
meretlen gyönyörök felé a beteljesedés ívén . . .

„Ha ezek az élmények is hozzátartoznak a 
hétköznapokhoz és az élethez — gondolta ké
sőbb édesen bizsergető elernyedés közben —, 
akkor az életnek igenis van célja!. . . “

És emlékezett arra is, hogy mielőtt ölelget
ni kezdte volna, a fiú lapos üvegett vett elő a 
zsebéből, fodormenta pálinkával, mindketten 
ittak, s utána a leheletüknek, a friss veríté
küknek — mindennek, mindennek menta- és 
orgonaillata le t t . . .

Alighogy Kakas Márton elment, ő is fel
kelt, és a véres lepedőt beáztatta a nagylavór
ba, aztán csak ült és hallgatta az öreg vekker
óra nagyon is valóságos sántitását, s nem tud
ta, vajon jó-e, ami vele történt az éjszaka, s 
máris rátalált az ö méltó párjára, aki sosem 
vetheti a szemére a nyomorékságát, vagy rom
bolásba viszi ez a váratlan, hihetetlen talál
kozás, ez a meseszerű kaland, amelyben föl
áldozta a lányságát, minden ellenállás, min
den vonakodás n élk ü l. ..

„Állj meg. Mari, állj meg!" — kiáltoztak 
most utána ijedten és megrendülve, mert a- 
zért mégsem ismerték pontosan a szándékát, 
s féltek, nehogy kárt tegyen magában, leu- 
gorva onnan fe.otről a szakadékba. Ö azonban 
meg sem fordult, mint aki Lót feleségének a 
példájából okulva retteg visszatekinteni a 
pusztulásra ítélt házakra: ment az ördögsze
kerek és a katángkóré között, az árvacsalán, 
a kuszo.ndárok és a ricinusbokrok között, az 
agyagba tapadt kő'örmeléken, homlokán és a 
pongyola kivágásában veríték csillogott; ment 
elszántan, mig a kimerültségtől el nem bukott. 
Akkor arcát a földhöz szorítva, lehunyt szem
mel fölfohászkodott, szinte emlékezve első ré
gi bukására:

Összeteszem  a kezem , én bűnös Magdolna, 
és hozzád m enekszem , magasságok U ra!. . .

Részlet a Bábel toronyháza  című készülő re
gényből.

hasonló hazai vegetálás keserve, az „evés, ivás, aluvás“ honi 
sivársága nyugtalanította az álmát, s eszmélésében vádolta azo
kat a felső hatalmi tényezőket, amelyek a százados hátramara
dás fő okozói voltak: „Az a legnagyobb oka szerencsétlen
ségünknek, hogy mi az idővel nem okosodunk. Ausztria fél 
századdal mindig hátrább áll, ha József császárnak rövid or- 
száglását kiveszem, a csinosodásban, mint Európának egyéb 
csinos népei. Mi pedig magyarok, kikben az ész és természeti 
tehetségek mindenre alkalmasak volnának, a mi csak nagy és 
f lséges, mi fél századdal legalább hátrább vagyunk a csino
sodásban Ausztriánál, s így egy századdal különbözünk Euró
pától. Igaz ugyan, hogy mi e hiányosságnak minnen magunk 
okai n°m vágyunk, hanem a be nünket készakarva tudatlanság
ban hagyó országiás; de nagy oka részint mégis e hátramara
dásunknak tulajdon lustaságunk is. Hozzászoktattak bennünket 
a henyéléshez, ez pedig igen kedves foglalatossága minden el- 
puhult s veszélyben forgó nemzetnek. Könnyebb is heverni, 
mint munkálkodni annak, a ki a veszélyes álomnak igája alatt 
nyögve marad. A nemzete méltóságát érző s boldogságát igazán 
óhajtó hazafinak fáradozni kell, mert csak az állandó munka 
képes nagy dolgokat szülni. Nálunk nagv elmék még sokára 
fognak születni és több századok el fognak talán addig folyni, 
mig országunk főurai Pittek, Sulyk, Foxok, Fortbnnnais k. Can- 
ningok leendenek. . . Olyan állapotunk mindenben, mint az 
idétlen gyermeké. Élünk, de csak addig élünk s úgy élünk 
majdnem, mint a fák és csemeték, melyeknek eszük nincsen. 
Az evés, ivás, aluvás egyik legfőbb és legkedvesebb foglalatos
ságunk“ . . .  Ugyanennek a napnak a naplósoraiban — amikor 
még nem lehetett tudni, ki született meg azzal a Széchenyi 
Istvánnal, aki ekkor a tizennyolcadik évében jár — az „idét
len gyermekéhez“ hasonló állapot fájdalmai között két kiáltó 
kérdőjel is felkunkorodik: „Mikor lesznek magyarok magyar 
uraink? Mikor szűnik meg e gyalázatos német viszketeg?“ A 
nemzet legfényesebb rangú s életű urait a Horváthoz hasonló 
hazafiak „nemes haragja“ „nemzet csúfitóknak“ nevezi — s 
bizonyára méltán, ha Kazinczy a Berzsenyinek irt soraiban 
még azt is kiemeli, hogy Magyarországon ,,a N agyok az anya

nyelvet czigánynyelvnek n evez ik“ —, s Pápay Sámuel sem 
szépített a bécsi magyar főnemesség nyelvet-öltözetet levetkezó 
„csinosodásán“, amikor Horvát István mellett a „gyalázatos 
német viszketeget" letőtől talpig megrajzolta: 4,A bécsi nagy 
világ gyönyörködtető fényessége magához hódította nemzetünlv 
e le jé t.. . ez a német csinosság és fényűzés osztán annyira meg- 
igézte nemzetünket, hogy sokan nagyjaink s főnemeseink közü l. . .  
végtére mind a nemzeti öltözetet, mind a hazai nyelvet megvet
vén, tététől fogva talpig úgy megnémetesedtek, hogy némelyek 
szinte szégyenlettek magyaroknak neveztetni.“

Mint minden időben, akkor is megvolt az a jelenség, hogy 
egy bizonyos magatartás általános-„tipikus“ rámájában egy leg
kivált jellemző egyéni kép személyesedik. Amikor a végig báb
intézményként működő, az „udvar készséges eszközeként“ szol
gáló helyartótanács József alatt rövid időre ismét magyar fő
úr kezében végezte a végrehajtó feladatát, gróf Niczky Károly 
országbíró személyében olyan elnököt kapott, aki „József 
rendszerének valamennyi eszköze között leggyűlöltebb volt“: 
„Egyike volt azoknak a tipikus magyar uraknak, akik min
denre vállalkoznak nemzetük ellen, hogy magas hivatalukat 
megtarthassák. ..  Csak németül beszélt magyar emberrel is s 
szolgaisága túlbuzgóvá tette a császár szándékának keresztül
vitelében . . Mikor meghalt, nagy volt az öröm az országban.“ 
Az öröm egyik megnyilvánulása az. a gúnyvers volt — minthogy 
az emberek leginkább „pasquillusokkal könnyítettek magukon“ 
—, amelyet „a sírboltra szegeztek“, s amelynek sorai között 
négy olyan volt, mintha abból készítettek volna Niczkynek 
„erkölcsi-hulla“ koporsót:

Vándor! kiben pezseg magyar vér, sírkövét 
Látván, kevés koráig megállapodj,

Csak m ég leköpheted, s ragaszthatsz átkokat 
Halmára, hol rothad hazánk dögé.

Nemcsak Mohács volt a nemzeti lét „nagy temetője“. Az 
is felért egy Moháccsal, ahogy egy századnyi idő elfolyásával 
a magvar főnemesség a nemzet legfőbb politikai-gazdasági 
tényezőjeként megszűnt a nemzet élő tagja lenni. Nemcsak

meghalt a nemzet számára, de a nemzet testébe is belevitte a 
halálos kórt. Grünwald így írja le a „halálos“ változást: „A 
magyar föurak a XVII. században s a XVIII. első évtizedeiben, 
nemcsak névleg voltak magyarok, hanem a valóságban is. 
Egyek voltak nemzetökkel nyelvben és érzésben. Műveltségök 
latin volt. de házi életök, magán és hivatalos levelezésök nyel
ve a m ag y a r ... Gróf Zrínyi Miklós, a költő, ragyogó példánya 
egy akkori magyar főúrnak. . .  Zrínyi Miklós, a horvát úr, a 
XVII. század legnagyobb magyarja . . .  De a főurak rendje el- 
r'egenedik a nemzettől, teljesen az udvar szolgálatába áll % 
po’itikai jogait arra használja, hogy a nemzet fejlődését meg
akadályozza. Nemcsak családi életéből száműzi a magyar nyelvet, 
de ellenzi használatát a közéletben is, a magyar arisztoktáczia 
ellensége a magyar n y e lv n ek ... A magyar főurak rendjétől, 
melynek legnagyobb része nem ismerte a nemzet nyelvét s ez 
által tényleg megszűnt a nemzet tagja lenni, nem lehetett várni 
a magyar nemzeti élet fejlesztsését. A magyar mágnást minde
nekelőtt az jellemezte, hogy nem volt magyar.“

Amellett, hogy „nem volt magyar“, jellemző volt még az is 
a dúsgazdag főárra, amiről Horvát István beszé'getett Révai 
Miklóssal 1805 decemberében: „Ekkor mi egy szörnyű beszél
getéshez kezdettünk, mely ebből áll vala, hogy köz'öttem vele 
ezen régtől fogva fejemben főlő gondolatomat: szomorú ta
pasztalás tanít bennünket, hogy némely magyarországi hercze- 
gek, grófok és bárók, ámbár iszonyú sok jószágokat bírnak, 
mégis már több századoktól fogva semmit sem szánnak az or
szág boldogítására képtelen jövedelmeikből, hanem ezeket, azon 
kívül, hogy m ég ellenségeink  is, különféle tárgyakban, idegen 
tar* ományoh ban el 1 ékozolják.“

1805-ben azonban már két kevésbé szomorú „tapasztalás
nak“ is birtokában lehettek Horváték, hiszen „az első magyar 
gazdasági tanintézetet egy mágnás, gróf Festetich György ál
lítja fel“ már 1797-ben — a keszthelyi Georgikont —, és utána 
az is mágnás kézből eredő országboldogitás, hogy „gróf Szé
chenyi Ferencz 1802-ben ajándékozza az országnak könyvtárát s 
gazdag gyűjteményeit s ezzel a nemzeti múzeum alapját veti 
meg“.
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DAL: a líra alapformája, valamely — többnyire egyszerű — 
érzelmet tisztán, közvetlenül, elmélkedés, elbeszélés vagy leí
rás nélkül, néhány képpel, két-három fordulattal kifejező, egy
séges hangulatú költemény. A népköltészetben is nagy a résza
ranya. A tudatos írói egyéniség által alkotott dal elnevezése — 
szemben a népdallal — müdal. Tárgyköre igen változatos;

vannak szerelmi, hazafias dalok, bordalok, csatadalok stb. A 
dalnak az a fajtája, melyben a költő magát egy más személy 
helyzetébe képzeli, a helyzetdal. A mai értelemben vett műdal a 
középkori költészetben jelenik meg először. Az újabb viliig iro
dalom legnagyobb dalköltői: Goethe, Burns és Heine. A ma
gyar költészetben első kiváló művelője Balassi. A 18.sz. végén 
az irodalmi megújhodás a dal műfajának is új lendületet ad 
(Csokonai, Kisfaludy Sándor stb.). A reformkor dalköltészete 
(Kölcsey. Vörösmarty stb.) már a népdal ihlető hatását is mu
tatja. A 19. században Petőfivel jutott csúcspontjára a műfaj.

TÜRTAIOSZ
(Kr, e. VII. sz. második fele)

Harci dal

Nosza, hősökkel dús Spárta 
fia mind, m éltó az apákhoz, 
balkézzel a pajzs-karimát ki! 
s rázzátok bátran a dárdát, 
még életetek  se kiméivé, 
hiszen ez nem Spárta szokása.

DEVBCSERI GABOR fordítása

Öra hátlapja

Sej rozmaring, rozmaring

(Magyar népdal)

Sej rozmaring, rozmaring, 
leszakadt rólam az ing.

ANAKREÖN
(Kr. e. VI. sz. második fele)

Engem a szerelem . . .

Engem a Szerelem piros 
lapdával szivén ért, és egy 
szépcipőjü aranyhajú 

lánnyal játszani hívott.

Lesbosban született a lány*. 
Csak csúfolta fehér fejem  
s elfutott gonoszul, gonosz 

társnőjére kacsintva.

BABITS MIHÁLY fordítása

Van már nékem Kövesden, 
ki megvarrja az ingem.

Sej rezeda, rezeda, 
karcsú a lány dereka. 
Karcsúnak is kell lenni, 
karcsú legény öleli.

HEINRICH HEINE
(1797—1856)

Tengerbe nyúló runakő . . .

Tengerbe nyúló runakő, 
hol könnyes szemmel ültem; 
sirály rikolt, süvöltöző 
szél s fodros ár rohan

körültem.

Volt sok drága, szép szeretőm, 
hű cimborám, kikkel örültem. 
Hol vannak már? —

Süvöltözőn
szél s fodros ár rohan

körültem.

SZABÓ JANOS fordítása

JOHANN WOLFGANG 
GOETHE
(1749—1832)

Vándor éji dala

Immár minden bércet 
Csend ül;
Halk lomb, alig érzed, 
Lendül:
Sóhajt az éj.
Már búvik a berki madárka, 
Te is nemsokára 
Nyugszol, ne félj . . .

TÓTH ÁRPÁD fordítása

ROBERT BURNS

(1759—1796)

John Anderson, szivem, John

John Anderson, szivem, John,
kezdetben, valaha 
hajad koromsötét volt 
s a homlokod sima.
Ráncos ma homlokod, John, 
hajad leng deresen, 
de áldás ősz fejedre,
John Anderson, szivem.

John Anderson, szivem, John, 
együtt vágtunk a hegynek, 
volt víg napunk elég, John, 
szép emlék két öregnek.
Lefelé ballagunk már 
kéz-kézben csöndesen, 
s lent együtt pihenünk majd, 
John Anderson, szivem.

SZABÓ LŐRINC fordítása

KISFALUDY KAROLY
(1788— 1830)

Rákosi szántó a török alatt

Miről apám nagy búsan szólt, 
Hogy itt hajdan szebb élet

volt,
Érzi szívem  s felsohajtok. 
Amint Rákos terén szántok.

Hol Mátyás az igazságos?
Te láttad öt boldog Rákosi 
Tán itt nyargalt hajdanában. 
Hol én szántok mostanában.

Mondják, rtten vitéz urak 
összegyűltek, tanakodtak;
S ha csatára trombitáltak.
Mint a sasok, vívni szálltak.

Eltűntek ők. Rákos te állsz, 
Meződön hány embert

táplálsz;
Hej, de magyart alig látok,
S nehéz szívvel tovább

szántok.

Pest-Budáról sok nép kijár,
S alig érti nyelvünket már; 
Hej, maholnap a magyar sző 
Ritka, mint a fehér holló.

Hűs szél támad onnan felül. 
Zúgó szárnyán sötét köd ül:
Tán a por is e szép mezőn 
Nemes szívek hamvábul jön.

Barna leány a falubul!
Hej! ne igyál a Rákosbul! 
Magyar csonton foly a vize, 
Könnyektől sós annak ize.

Rákos! Rákos! hová lettél?- 
Szép híredbűl de kiestél!
Fáj szivem, fáj, ha ezt látom, 
S hazám földét sírva szántom.

Szülőföldem szép határa

Szülőföldem szép határa, 
Meglátlak-e valahára?
Ahol állok, ahol megyek. 
Mindenkor csak feléd nézek.

Ha madár jön, tőle kérdem: 
Virulsz-e még szülőföldem?
Azt kérdezem a felhőktől.
Azt a suttogó szelektől.

De azok nem vigasztalnak,
Bús szivemmel árván

hagynak,
Árván élek bús szivemmel, 
Mint a fű, mely a sziklán kel,

Kisded hajlék, hol születtem, 
Hej, tőled be távol estem! 
Távol eSt"m, mint a levél, 
Melyet elkap a forgószél.

Cigányzenészek

PETŐFI SÁNDOR

(1823—1849)

Szomjas ember tűnődése

Ejnye, m i az istennyila! 
Üres mér a ládafia?
Üres ám —
Jaj pedig be ihatnám!

Száraz kút a gégém csapja, 
Süti a szomjúság napja; 
Még meggyül,
Ha rá boreső nem hull.

Hm, biz a nem tréfa volna, 
A felhőből hogyha folyna
Boreső —
Volna! itt a bökkenő.

Volt a szőlőben határom, 
De eladtam tavaly nyáron, 
S az ára
Garatomon lejára.

A kocsmából meg már régen 
Kikopott az emberségem; 
„Addsza — ne!“
Ilyö i szépen főznek le.

. .  . Valami jutott eszembe! 
Zálogul majd azt teszem be. 
Előre,
Hitvesem fej kötője!

Jaj de hisz már sírba zártam 
Szerelmetes hitestársam,
S ott véle
Nyúgoszik fej kötője.

Oh miért Is emlékezem 
Halálodra, én kedvesem? 
Könny gördül 
Azonnal két szemembül.

Hátha könnyeimnek árja, 
Uram bocsá’! borrá válna: 
Akkor még —
Hej, akkor többet sírnék!

1844

ARANY JANOS
(1817—1882)

Haj, ne hátra, haj előre

Haj, ne hátra, haj előre! 
Vérmezőről vérmezőre! 
Mert ott az a virág terem,
Melynek neve gyözedelem, 
Haj rá haj!

Tavaszodlk, lágy az idő, 
Kihajt a fű, kövéren nő:

Az is azért olyan kövér, 
Megáztqtta tövét a vér.
Haj rá haj! '

Hadd áztassa, hisz az nem
baj,

Ha szépen hajt, nem másnak 
hajt;

Ha terem is, nekünk terem 
A véren vett gyözedelem.
Haj rá haj!

1849

Kossuth Lajos azt üzente

(Magyar népdal)

Kossuth Lajos azt üzente, 
elfogyott a regimentje; 
ha mégegyszer azt üzeni, 
mindnyájunknak el kell

menni.
Éljen a magyar szabadság, 
éljen a haza!

Esik eső karikára,
Kossuth Lajos kalapjára; 
valahány csepp esik rája, 
annyi áldás szálljon rája.
Éljen a magyar szabadság, 
éljen a haza!

Kossuth La''ős íródeák, 
nem kell neki gyertyavilág; 
megírja ő a levelet 
egy ragyogó csillag mellett. 
Éljen a magyar szabadság, 
éljen a haza!

A Bánk—tém a változatai
A m ú lta t is a lkotni kell, különben elvész, 
elm úlik , ha nem  lesz belőle műalkotás.

ILLYÉS GYULA

A köztudatban Katona József eg> műves szerzőként ismert, 
pedig drámaírói pályáját fordítások, lovagregények es érzelmes 
történetek dramatizálása mellett eredeti színpadi müvek lem- 
jelzik. Történelem és színház iránti érdeklődése eleinte a szí
nész; pálya felé vezeti, s bár egyéniségének nem 1 ‘lel meg ez 
az életforma, mégis gazdagodik általa a színpadi gyakorlat so
rán, és gazdag dramaturgiai műveltséget halmoz fel.

Legismertebb müve II. Endre koréba vezet.
Bánk bán történetének múltbaves/ő, elhomályosult útját kö

vetve a különböző korok gondolkodásmódja tárul fel, tisztáz
ható a témát megörökítő szerzők világnézete, erkölcsi felfogása, 
hiszen ahányan feldolgozták, annyiféle gondolatot sugalmaztak, 
s mindegyik szerző korának alapvető erkölcsi követelményei 
szerint ítélkezett Bánk bán fölött.

Legkorábban a Képes Krónikában tűnik fel a Katona József 
által feldolgozott történet:

___Ezt (II. Lászlót) III. Béla fia, András követte. László
király' halála után huszonheted napra koronázták meg Andrást, 
május huszonkilencedikén, pünkösd napján. Felesége. Gertrud 
úrnő N'T>v‘to"szégbói való volt, ettől nemzette Bélát. Kálmánt, 
Andrást és Szent Erzsébetet. De jaj! Kétségkívül az emberi 
nem ellenségének oszt nzésére, a nevezett úrasszony a nagy
ságos férfiú, Bánk bán feleségét erőszakkal átadta valamelyik 
jövevényöccsének, hogy megbecsteleivítse. Ez okból a Bor nem
zetségből eredeti Bánk bán kardjával keservesen kiontotta a 
királyné vérét, súlyos sebet ejtett rajta és az Ur 1212-ik 
évében megölte. . . Halála miatt siralom hangzott egész Pan
nóniában, és Bánk bán minden nemzetségében irtóztató, ször
nyű vérontás következett.“

A krónikás tényeket rögzít, gondolkodásmódját politikai és 
társadalmi érdekek alakítják. Történelmi hitelessége az esemé

nyeknek gyakran megkérdőjelezhető. Jelen esetben azonban 
nem ez a fontos. A szigorú krónikás egyszerűségbe belopódzik
sz ‘ívűjének érzelmi állásfoglalása: bár a nevezett úrasszony 
ördögi sugallatra cselekedett, a szörnyű vérontást sokallja. Egy
szerű szerelmi történet ez, semmi politikai állásfoglalást nem 
olvashatunk ki belőle. Ugyanez az erkölcsi megítélés hatja át 
az Anjou-kor krónikásának, Thuróczi Jáno-nak a gondolkodás- 
módját, amikor ugyanezt az eseményt így örökíti meg:

„Ezt az Andrást László király halála után koronázták meg 
a huszonhetedik napon, május huszonkilencedikén, Pünkösd 
napján. Felesége a Németországból való Gertrudis úrnő volt, 
akinek Bélát, Kálmánt, Andrást és Boidogságos Erzsébetet 
nemzette. De fájdalom, az említett úrnő kétségtelenül az embe
ri nem ősellenségének a tanácsára, Bánk bánnak, ennek a 
nagyságos főembernek a feleségét kiszolgáltatta egyik idegen
ből jött testvérének, hogy vele csúfot űzzön. Emiatt ez a Bánk 
bán, aki Bor nemzetségéből eredt, kardját a királyné vérével 
irgalmatlanul bevérezte, és rettenetes sebet ejtve rajta, az úr
nak ezerkétszáztiz nk 'ttedik évében megölte. . . Halála miatt 
siralmas sz í hangzott Pannóniában és Bánk bán egész nemzet
ségében kárhozatűs és rettenetes vérontás következett.“

A két krónika szövege szinte azonos. Mindkettőben fontos az 
emberi nem ősellenségének, az ördögnek a hatása, am ely az 
akkori közgondolkodásban az emberi gonoszság okozója. Egyik 
sem menti fel a királynét, akinek így szükségszerű a bünhődé- 
se. De Bánkot sem mentik fel: tettéért ő is bűnhődik, hiszen 
a királygyilkosság megbocsáthatatlan bűn. Az ordo politicus 
képviselője a király és minden intézménye, ellene lázadni 
ugyanannyi, mint a halált kihívni. Mindkét krónika elhallgatja 
a gyilkosság igazi okát, azt, hogy András király idegenek iránti 
rokonszenve jeléül birtokokat adományozott a jövevényeknek, 
s emiatt a magyar urak elégedetlensége összeesküvéshez veze
tett. Az összeesküvés élén Bánk bán, bihari ispán állt. A király 
nem büntette meg. A bűnhődés motívuma egy szinte száz év
vel későbbi királyellenes merénylet főhősére vonatkozik, Zách 
Feliciánra, aki leánya megbecstelertítéséért emelt kardot a ki
rályi családra.

A humanizmus korában ismét feltűnik a tragikus történet.

Bonfini is feldolgozza Bánk tragédiáját, új elemekkel gazdagít
va a köztudatban amúgyis tévesen ismertté vált eseményt.

Heltai Gáspár K rónika az m agyaroknak dolgairól című mű
vében Bonfini nyomán a gyilkosság idejét a király keresztes 
hadjáratának idejére időzíti. Bánk a királyi udvar gondviselője. 
Otto herceg, a királyné öccse, meggyőzi nénjét, az pedig rejtek- 
házba hívja a bán feleségét. Az asszony azonban mindent meg- 
vall Bánknak. A tett bosszút követel: Bánk megöli a kerítő 
királynét, majd Konstantinápolybn indul a király után, hogy 
az törvényt tegyen ügyében. A király bízik Bánkban, visszakül
di az országba, hogy tisztségét továbbra is ellássa, s az igaz
ságtevés idejét a hadjárat utánra halasztja.

A témának ez a feldolgozása a reformáció korának protes
táns életfelfogását tükrözi. A városi polgár szemével ítélte 
meg az esemenyeket, tehát az erkölcsi normák ellen vétó ki
rálynénak bűnhődnie kell. Bánkot azonban felmenti, mert nem 
vétett a hatalom ellen. Bosszúját jogosnak érzi, mert erkölcsös 
élete, egyenes jellem e nem viseli el a megbecstelenités gondo
latát.

Históriás énekköltészetünkben is felbukkan a történet. A 
16. században ez a műfaj a korabeli események megéneklése 
mellett lehetővé tette a nehezebben megközelíthető alkotósok 
népszerűsitését is. A meseszerű elemeket magukba szövő regé
nyes históriák részint külföldi témákat dolgoznak fel, részint 
a magyar múlt eseményeit elevenítik meg. Egyaránt felhasználják 
a krónikák anyagát és a szájhagyomány által megőrzött esemé
nyeket. A reformáció évtizedeinek énekszerzoi sorában feltűnik 
Valkai András; ez a mostoha utóéletű, de termékeny világi 
énekszerző annál is inkább figyelmet érdemel, mivel három 
— mondává alakult — történet feldolgozásával tette ismertté 
nevét.

Valkai András kalotaszegi származású nemesúr volt. Hat 
művet hagyott ránk, s ezek közül csak Bánk bán históriája 
magyar tárgyú. „Valkai nem volt poéta, inkább tudós és his
torikus, a költői alakításhoz és szerkesztéshez sem értett, még 
századának igénytelenségéhez mérten sem, de a históriák olvas
gatása közben kivételes érzékkel tudta felismerni a költőiséget 
rejtegető tárgyakat" — írja György Lajos Valkairóí sz Vő ta
nulmányában.
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ELÉGIÁK
ELÉGIA: eltérően a daltól és az ódától, 
nem a friss benyomásokból közvetlenül 
fakadó, hanem a visszaemlékezés során 
felébredői, átgondolt érzelmeket szólaltat
ja meg. Alaphangulata a csöndes szomo
rúság, amely azonban végül rendszerint 
megnyugvásban vagy bizakodásban oldó
dik fel. Az elnevezés az ógörög irodalom
ból származik, ott azonban az elégia fo
galmán általában disztichoni , költeményt 
értettek, tekintet nélkül taralmára. Csak 
az újkor költészetében nyert határozott 
m űfaji jelleget. A 18. sz.-ban a szenti- 
mentalizmus térhódítása különösen ked
vezett az elégiának. A műfaj későbbi je
lentős művelői: Goethe, Schiller, Hölder
lin, Lamartine, nálunk Berzsenyi, Kisfa
ludy Károly, Vörösmarty, Arany János. A 
19 .sz . magyar lírikusai közül Tompa Mi
hály, a 20. sz.-ban pedig Juhász Gyula, 
Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád jellegze
tesen elégikus hajlamú költő.

FRIEDRICH HÖLDERLIN
(1770—1843)

Esti ábránd

Kunyhója árnyán csöndesen üldögél 
a p>ór, a jámbor tűzhelye füstölög, 

s a vándor hallja, hogy szelíden
hívja a kis falu estharangja.

Pihenni révbe tér a hajós is, és 
a városokban, távol, a víg piac 

lármája elcsitul; terítve 
lombok alatt a baráti asztal.

S velem mi lesz? Bér s munka ad életet 
az embereknek; fáradozik s pihen

s így boldog minden; mért nem alszik 
épp csak az én szivem ösztökéje? •

Az esti égen fölragyog a tavasz, 
rózsák virulnak és az arany világ 

derengve ring; ó, bíbor felhő, 
vígy oda át, hadd omoljon ott fönn

párába, fénybe a szerelem s a kín! —
De, mintegy balga vágyam elől, a szép 

varázs elszáll, s  magam vagyok, mint 
mindig, az ég beborul fölöttem.

Hát jöjj el, csöndes álom! A szív sokat 
kiván; de végül, ifjúkorom, kihűlsz, 

te képzelődő, nyughatatlan1,
s béke köszönt az öregséggel rád.

RÓNAY GYÖRGY fordítása

ROBERT BROWNING

(1812—1889)

Élet a szerelemben

Menekvés?
Tőlem?
Mit ér?!
Mig én vagyok én s te vagy te; mig 
Ketten vagyunk a világban, én  
A szerelmes és te a kőkemény.
Egyik üldöz, a m ásik fut s búvik.
Már félek, az életem  kudarc.
Valóban, mint egy végzet, olyan;
És bárhogy igyekszem, hasztalan;
De mi kár, ha vesztes e földi harc?
Csak torna ez, ideget edzeni!
Szárítsd fel könnyed, ugorj, kacagj,
Ha elestél, újrakezdeni:
E hajsza az Élet, ennyi csak!
Még egyszer villantson szeme rám  
Egy sugarat ebbe a ködbe, s én 
Ha összedől remény-palotám,
Üjráépítem! bár szökevény 
Örökké s 
Hűtlen 
A Cél!

BABITS MIHÁLY fordítása

TOMPA MIHÁLY
(1817—1868)

Hűség
Gyermekségem, ifjúságom  
Kísérői kik valának: 
Lassankint elmaradoznak, 
Kedv, remények, fényes

álmák;
Még csak dél van, és ha már is 
Így oszolnak, hullnak szerte: 
Ki marad majd este felé?
Ki marad majd naplementre?
A kedv, e víg gyermek-lányka. 
Volt legelső ösmerősöm:
Együtt jártunk envelegve 
Téli tájon, temetőkön;
De borongó, majd komor lett, 
Kihamvadt a szem csilláma. 
Keserű a hallgató ajk,
Redők ültek homlokára.
lá ttam  fényes, dús v ilágot 
Szép reményben álmodozván: 
Boldogságról vertem a dalt 
Abrándimnak zengő kobzán. 
Meredek 9zirt homlokára 
Mutatott fel vágyam újjá,
És magasra törni, jutni. 
Lelkem, arcom lángra gyúla.
Remény s ábránd oda van

már,
A merész vágy lejjebb

sz á llo tt . . . !
Szép, fényes láng, mely

nyomán hagy
Hideg hamvat, pusztaságot. 
Minden elmúlt! Maga is a 
Szerelemnek rózsabokra 
Mintha fogyna illatából, 
Mintha lassan hervadozna.

De a hűség, mint a harm at 
Mely belé az égből csepp>en: 
Szerelemnek rózsa-kelyhét 
Tartja hosszan, nyitja szebben. 
A lombtalan életfára 
Mint az inda, ráfonódik; 
Kísérőim elmaradtak . . .
Csak te, hűség, kísérj holtig!

Mikor a föld gazdag, ifjú,
S a ligetben lombos ág; van: 
Meg nem látunk a virágtól,
— Nem  érzünk

a boldogságban! 
De ha minden veszve immár,
S lomb, virág lehull a földre: 
Ránk mosolygsz a téli fagyról. 
Életünknek örök-zöldje!

Öröm. .könnyes szemeinknél 
Ott lebegsz, mint

a szivárvány; 
Sebeinkre balzsamot véssz 
önnyugalmad s üdved árán; 
Bujdosó vagy oldalunknál,
S mosolyogva halsz meg

értünk;
Hidegülő orcáinkon
Forró, tiszta könnyben érzünk!

Nyájas álmák, szép remények 
Elmaradtak lassan-lassan,
Te vagy vélem, tiszta' hűség! 
Kezeidet csak foghassam: 
Mosolyogva látom őket 
Tünedezni, hullni szerte;
Te légy velem  este feléi,
Te maradj majd naplementre!

JUHÁSZ gyula
(1883—1937)
Milyen v o lt . ,  .

Milyen volt szőkesége, nem tudom már, 
De azt tudom, hogy szőkék a mezők,
Ha dús kalásszal jő a sárguló nyár,
S e szőkeségben újra érzem őt.

Milyen volt szem e kékje, nem tudom már 
De ha kinyílnak ősszel az egek!,
A szeptemberi bágyadt búcsúzénál 
Szeme színére visszarévedek.

Milyen volt hangja selyme, sem tudom

De tavaszodván, ha sóhajt a rét,
Ügy érzem, Anna meleg szava szól át 
Egy tavaszból, mely messze, m int az ég.

TÖTH ÁRPÁD
(1886—1928)

Elégia egy rekettyebokorhoz

Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve,
S tömött arany díszét fejem fölé lehajtja 
A csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye,
Sok, sok ringó virág, száz apró légi sajka.
S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz 
Szivemből mig felér bús ajkamra a sóhaj,
Vihar már nékik az, váratlan sodru vész,
S megreszket az egész szelíd arany hajóraj.
Boldog, bo'dog hajók, vidám lengök a gazdag 
Nyárvégi déiu'.án nyugalmas kék legén.
Tűrjétek kedvesen, ha sóhajjal riasztgat 
A lomha óriás, hisz oly borús szegény.
Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor 
Bányáiból a bű vihedere kereng fel,
Ti nem tudjátok azt, mily mondhatlan nyomor 
Aknáit rejti egy ily árva szörny, egy — ember!
Ti ringtok csendesen, s hús, ezüst záporok 
S a sűrű napsugár forró arany verése 
Gond nélkül gazdagúló mélyetekig csorog,
Méz- s illatrakománnyal teljülvén gyenge rése;
Ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát 
Gyüjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, 
Sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát 
Az öntudat nem űz, a konok kapitány.
Én is hajó vagyok, de melynek minden izét 
A kínok vasszöge szorítja össze testté,
S melyet a vad hajós őrült utakra visz szét,
Nem hagyva lágy öbölben ringatni búját restté,
Bár fájó szögeit már a léten túli lét
Titkos mágneshegyének szelíd deleje vonzza:
A néma szírieken békén omolni szét 
S nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa.

És hát a többiek? . . .  a testvér-emberek,
E hányódó, törött vagy undok, kapzsi bárkák, 
Kiket komisz vitorlák vggy bús vértengerek 
Rettentő sodra visz: kalózok s könnyes árvák — 
Ó, a vér s könny modern özönvizébe vetve 
Mily szörnyű sors a sok szegény emberhajóé:
Tán mind elpusztulunk, s nincs közöttünk

Kit boldog Ararát várhatna, tiszta Noé.

már,

egy se.

Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon 
Csak miriád virág szelíd sajkája leng:
Szivárvány lenn a fűben, szivárvány fenn az ágon, 
Egy néma ünnepély, e m b e  r-u t á n i csend,
Egy boldog remegés, és felpiheg sóhajtva 
A fájó ősanyag: immár a kínnak vége!
S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka,
S kileng a boldog légbe a hószín szárnyú Béke. 
1917

Kolduld rokkant katona

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
(1885—1936)

Ullői-űti fák

Az ég legyen tivéletek, 
Üllői-úti fák.

Borítsa lombos fejetek 
szagos, virágos fergeteg, 

ezer fehér virág.
Ti adtatok kedvet, tusát, 
ti voltatok az ifjúság, 

Üllői-úti fék.

Másoknak is így nyíljatok, 
Ullői-úti fák.

Szívják az édes illatot, 
a balzsamost, az altatót 

az est óráin át.
Ne lássák a bú ciprusát, 
higgyék, örök az ifjúság,

Ullői-úti fák.
Haldoklik a sárgult határ, 

Üllői-úti fák.
Nyugszik a kedvem napja

már.
a szél busán dúdolva jár, 

s megöl minden csirát. 
Hova repül az ifjúság? 
Feleljetek bús lombu fák, 

Üllői-úti fák.
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János Zsigmond idejében az erdélyi kancellária nótáriusa, 
1572-töl pedig az ítélőtábla bírója volt Valkai. Okiratokat m i-  
solgatva, később pedig ítélkezve valószínű, hogy alaposan is
merhette a kor erkölcsi vétségeit. Regényes históriájának téma- 
választásával szeretett volna a tiszta, erkölcsös élet követésére 
ösztönözni. S  m ivel sokat olvasó, történeti érdeklődésű ember 
volt, olvasmányai közül jó érzékkel választotta ki a Bonfini 
hatását sugalló B nk-történetet. Hogy müvére felfigyeltek az 
■olvasók, mi sem bizonyítja jobban, mint az az öt kiadás, amely 
a  16. században jelent meg.

Tömör fogalmazás, gördülékeny előadásmód jellemzi ezt a 
81 szakaszos regényes históriát, amelynek elején a szerző — a 
kor divatja szerint — a krónikákra, mint a teljes igazság tük
rözőire hivatkozik. A kútfőire való hivatkozás után azonnal a 
tém aválasztás indoklását tartja fontosnak: „Tiszta életrül szép 
példát hallotok.“

A mű szerkezeti egységét az időrend biztosítja.
András király 1201-ben a pogányok elleni küzdelem vezére 

lesz, s „ország oltalmára“ Bánk bánt jelöli ki. A király távo
zása után a királynéhoz egy „atyjafia“ érkezik, hogy „nénjét 
vigasztalná“. Bánk szép felesége szerelmi szenvedélyt gerjeszt 
benne, s nénje segítségével elcsábítja az asszonyt. A bűntudat 
azonban váratlan fordulatot hoz az eseményekben: az asszony 
m indent bevall férjének, és kéri, hogy végezzen vele:

ö l j  m eg v itéz  uram , kérlek tégedet,
M ert elveszte ttem  híredet, nevedet.
K isebb ítettem  te tisztességedet,
R ú títo ttam  te királyi képedet.

Az egyéni sérelem végzetes cselekedetre ösztönzi Bánkot: 
a z  erkölcstelenségben segédkező királynét megöli. A gyilkosság 
után az udvar előtt „csendes beszéddel“ világit rá tragédiájá
nak sorsszerű rendeltetésére. Balladai hangvételű vallomása 
szinte felmenti, hiszen az udvar felháborodását is elhallgattatja, 
ítéletet csak a király mondhat fölötte. Konstantinápolyban éri 
utol a királyt, aki előtt kertelés nélkül tárja fel az igazságot. 
A király az igazságtevés idejét elhalasztja. Az ítélőtáblái ülnök 
tudja, hogy csak higgadtan lehet igazságos ítéletet hozni, s ezt

a higgadtságot a fejedelemtől is elvárja. Hazatérése után a ki
rály felmenti Bánkot, mert belátja, hogy felesége vétkéért nem 
büntetheti az amúgy is vesztes bánt. Ez a bölcs ítélet is csak 
növelte hírnevét — fűzi az eseményekhez véleményét Valkai. A 
befejező sorok a fejedelem dícséretét zengik.

A história első szakaszaiban úgy áll előttünk Bánk, mint a 
kor férfieszménye: jámbor és vitéz férfiú, aki a rábízott tiszt
ségeket bátorsággal vállalja, s tudatában van képességeinek. 
Mindez kiegészül a közösség iránti felelősségtudattal és hatá
rozottsággal. Amikor tudomást szerez felesége elcsábításáról, 
határozottan és higgadtan dönt. Vigasztalja asszonyát, nem 
bánik vele megvetéssel, inkább osztozik vele bánatában. S 
mégis ez a jámbor, istenfélő ember nem tudja önmagát leküz
deni:

Erősen fü  m érgében az v itéz  bán,
N em  tarthatja  m eg m irgét 6 magában.
Végzetes cselekedete azonban lecsillapítja indulatait. Tudja

vállalni vétkét, kész bűnhődni érte: inkább a halál, mint a 
tiszta, becsületes név megfertőzése. Elvárja, hogy érdeme sze
rint ítélkezzen feiette az uralkodó.

Felesége elesettségében is méltó társa ennek az erényes, bá
tor és határozott egyéniségű embernek. Az asszonyt szépsége 
kergeti vesztébe, nem erkölcsi gyengesége. A rajta esett erő
szak kétségbe ejti, és inkább a halált kívánja, mint a meg
vetést, a vétek tudatával való viaskodást. Esendő asszonysorsa 
megindító, s Valkai nem is titkolja rokonszenvét, amikor róla 
beszél, aki bukásában is méltó élettársa tud maradni Bánknak.

Az a II. Endre, aki ebből a históriából lép elénk, az esz
ményi uralkodó jelképévé magasztosul. A török hódítások korá
ban az uralkodó legfontosabb feladata a pogányok terjeszkedé
sének megakadályozása. A király boldogan vállalja a keresz
ténység megmentésének szerepét. Az ország gondjait csakúgy, 
mint családjáét a bánra hagyja: ezért veszi oly komolyan 
Bánk az erkölcsi rend elleni vétkezés büntetését.

Az erkölcsi alávalóságot megvető uralkodó még akkor is 
pártatlanul tud Ítélkezni, amikor a királynéról van szó.

A királyné, a cselszövő királyné jellemére Valkai nem fordít 
sok gondot, de az a néhány sor, amely magatartását megvilágít

ja, elegendő ahhoz, hogy olvasóival megértesse: annak, akinek 
nincs józan erkölcsi ítélete, aki alávalóan viselkedik, nincs 
mentsége még akkor sem, ha királyné. A király is felismeri 
feleségének bűnét, s ezért menti fel Bánkot.

A csábítóról Valkai nem sokat vall. Vétkes, hiszen nem tud 
érzelmein uralkodni, akárcsak nénje. Pokoljárás a szerelem, ha 
nem párosul más emberi erényekkel. A szerelmi szenvedély, ha 
féktelenséggel, meggondolatlansággal jár együtt, tragédiák oko
zója lehet. Ha az ember el akarja kerülni a szerelem poklát, a  
szenvedést és mások megalázását, legyen erkölcsös. És Valkai 
szerint erkölcsös az, aki bátor, istenfélő, igazságos, határozott, 
uralkodójához hűséges.

A szerző elmélkedik, vélem ényt mond, s kitűzött célját, az 
erkölcsi intelmet végig szem előtt tartja, egyetlen pillanatig 
sem inog meg ítéletében.

A régi magyar irodalom alkotásait vizsgálva, a Bánk-téma 
legteljesebben Valkai András históriájában bontakozik ki.

Bánk tragikus sorsa azonban túllépte a magyar irodalom  
kereteit. Bonfini krónikájának köszönhetően Nyugat-Európa 
irodalmaiban is feltűnik. Feldolgozzák a nürnbergi mesterdal
nokok, a francia irodalom is gazdagodik általa. Katona József 
már ezt a nemzetközi témává gazdagodott hagyományt hasz
nálja fel halhatatlanná vált drámájában, hogy a 19. század 
égető, nagy problémáját vesse fel általa. Bánk bán sorsában ő 
sem a történelmi hitelességet keresi: a történelmi igazságot alá
rendeli a mű belső igazának. Bánk egyéni tragikumán túl a drá
ma legfontosabb mondanivalója az idegen zsarnok elleni harc 
szükségessége, a mind időszerűbbé váló jobbágykérdés megol-
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„Hogyan — fog ják kérdezni — a puszta  
port, a nyers anyag m egmaradását lé
n y ü n k  fönnm aradásának tek in tsük?“ — 
Csak lassan! Hát ism eritek-e ezt a port? 
Tudjá tok-e , m icsoda és hogy m ire képes?  
Ism erjé tek  meg, m ielő tt m egvetnétek. Ez 
az anyag, m ely  m ost m in t por és ham u  
fe k sz ik  elő tte tek , nem sokára v ízben  fö l
oldva kristállyá fog sűrűsödni s m in t 

l ’ fém  csillám lani, m ajd  elektrom os szikrát 
hány, galvanikus feszülésénél fogva pedig 
oly erőt fe jt ki, m ely  a legerősebb össze
kö ttetéseket is szé tbontván  agyagföldet 
fém m é redukál; sőt ez az anyag magától 
fog növénnyé és állattá alakulni, s tito k 
zatos m éhéböl fe jlő d ik  m ajd  ki az élet, 
m elyn ek  elvesztésétő l kicsinyes korlá
toltságtokban annyira  rem egtek. S vajon  
ily anyagként tovább élni sem m i sem?

. . A. Bolberitz

Az ébredés szétzúzza a falakat. Fölfa
kadnak a sebek. Mindaz, ami homályo
san egységes volt, itt-ott megtörik, beha
tol a bűz, a fényi A szurdokvölgy nem 
sejtelmes már többé: a víz, a kő nem 
káprázat.

B. Ágota számára ez szinte természe
tes, megszokott. Bár — állíthatjuk —, 
hogy az az elviselhetetlen szenvedés, a 
Csáth Gézáé meg a többi neves számta
lané, hasonló tünetcsoportokkal jelentke
zik: a párnán megmoccan a fej, tiltako
zón kilódul párszor jobbra-balra, s a 
tegnapiak burkából előszaporáznak a 
gondolatok. Mit kellene tennem, ha meg
tehetném azt, amit azért nem teszek meg, 
mert nem tudom egészen pontosan, mit 
kellene tennem.

B. Ágota rossz anya kíván lenni, vagy 
legalábbis olyan, aki mindvégig a hát
térben marad, hogy ne okozzon túl nagy 
fájdalmat a gyerekeinek, ha meghal. 
Szándékosan nem kel föl, próbál úgy 
tenni, mintha aludna, nyakát behúzza, 
tenyerét óvatosan becsúsztatja összezárt 
combjai közé. Fölsorakoznak s villám
gyorsan tovaosonnak az álmai, mint a 
svábbogarak. Innenn az émelygés. Talán 
mivel az anyósát látta.

Nem pillanthatta meg ugyan az egész 
testét, a feje és a két hatalmas mell egy 
traktor-gumibelsőben folytatódott, így 
préselték be egy magasra álványozott 
gyerekkoporsóba, s a tőről metszett ha- 
risnyás lábakat alul gyűjtötték egy ha
lomba. Rémséges látvány, mondhatnánk, 
s hihetetlenül pontos. B. Ágota pedig az 
apósát is látta: a templomnak háttal állt 
az öreg és sárgadinnyét kanalazott csak 
úgy, a héjából, majd amikor megpillan
totta őt, a kanállal felé intett, mintha 
buzdította vólna.

— Az agyvelő megtermékenyített! — 
kiáltotta. B. Ágota azonban sejtette, hogy 
kétségbeesés ez. A közlékenység s a fá
tyolos hang árulkodott.

Érdekes: az anyja egyre szebb lett ál
maiban. A vér gőzzé vált, a fájdalom
ból fény lett. A száztíz kilós test éjsza
káról éjszakára karcsúsodott, ,a beteges 
sárga színt feláztatta a tavaszi nedves
ség, míg végül már együtt vacsoráztak. A 
zugevést felváltotta a mértékletesség. 
Egymásra mosolyogtak, nyugtatgatták 
a vendégeket, s a harmadik fogás után 
is könnyűnek érezték magukat. A pala
csintából már csak csipegettek. Talán egy
szer majd az égi szűrőt is megláthatja 
— reménykedett B. Ágota —, a hajszálfi- 
nom hálót, amin fönnakad a rost, a háj. 
a zsír, a vérrögökkel telt gézpólya és a 
savós tejmaradék, hogy csak víz és va
kítóan fehér lepel hulljon alá. Ha min
dent összegyűjtene, pusztán az marad
na, ami megfoghatatlan. S nem volna 
szag. Az üszköt mélyen elásná, s a per
nyét elfűjná a szél.

Hanyatt kellene fordulnia, hogy ki
nyújthassa meggémberedett lábát.

Száztíz kilós testében egyenletesen kel
lene szétoszlania mindannak, ami erő, 
hogy a kiadós munka ellenére is csak e- 
gyetlen mozdulat lássék, amint átbillen, 
s új helyét leli a hatalmas massza. A 
munka titokban, láthatatlanul folyik: 
több hőt termelnek a sejtek, fölizzanak a 
kohók, s a látszólagos harmóniában a ki

rívó egyenetlenségek elnyerik szerepű 
két és helyüket. Az izmok a passzív és 
súlyos felső réteget emelik, mondhat
nánk. B. Ágota mélyet sóhajt és felnyit
ja a szemét.

Mi történne, ha ma egyáltalán nem kel
ne föl? Ha történetesen ú g y m a r a d n a ?

Hallja gyermekei szóváltását a kony
hában, a vizcsobogást, a döndüléseket, 
amint jöttükben-mentükben bevágják az 
ajtót. Hajukba beleragad a fésű, regge
lijük szegényes. Mindent vagy semmit, 
B. Ágota is így akarja. Ha tehát nem kel 
föl, úgy jó. Ha viszont fölkel, akkor szo
kás szerint elzavarja őket és mindent 
felfal, ami az asztalon és az éléskamra 
polcain maradt. Vériségére még zugevő 
lesz, akár az anyja volt, míg élt. Nem 
finom falatokra, hanem mindig a mara
dékra vadásznak ők. A friss, ropogós 
hagyma, retek: életelv — mondaná Bol
beritz professzor úr. B. Ágota ellenben
— mint a mama — a lábosok, serpenyők 
aljára ragadt rántást, húscafatokat, és az 
odakozmált hagymaszószt kedvelte, mind
azt tehát, ami másfél, két nap alatt úgy 
teleszívja magát zsírral, olajjal, hogy 
már alig vagy egyáltalán nem hagy mun
kát a fogaknak. Az étvágy perverzitása
— mondaná Bolberitz professzor úr. 
Ehhez azonban az is hozzátartozik, hogy 
mindegyik hatalmas falatnak az utolsó 
előttinek kell lennnie. A m é g s z a b a d n a k .  
Akár egy búcsúcsók kapuzárás előtt.

Zavaró csupán az volt, hogy ilyenkor, 
mondjuk, az igyekvés és kielégülés tö
mény perceiben, a hónapok és évek tel
tével egyre inkább, B. Ágota ott kezd
te érezni magában az anyját. Nem úgy, 
hogy kilói vagy szokásai fölidéztek vol
na bármit, ami az anyjával kapcsolatos, 
hanem inkább úgy, hogy mindaz, ami az 
anyja volt, s az is, amivé halála után 
változott, együtt, anyagszerűen kezdték 
kitölteni az ő testét. Valami hamu üle
pedhetett belé, por, csillámló fém- vagy 
üvegszálakkal átszőtt réteg, melyet gyö
kerek tartottak szorosan. Mozgása egvre 
nehezedett.

Mégis naponta mindig csak kettő és 
négy óra között gondolt arra, hogy ru
hái jó részét kihízta, s a lába sokszor 
rönkszerűre dagad, mintha nem is vol
na vádlija. Degeszre tömött hassal, a 
mosatlan edények falai közt, a konyha
szag fátylai mögött, a párnás semmitte
vésben már az utódait is átkozta csönd
ben, akik fület piszkáltak vagy algebra- 
házifeladatot körmöltek a szobába se
reglett háziállatok társaságában. Egzisz
tenciális mélypont — nevezte volna meg 
pontosan az állapotot Bolberitz profesz- 
szor úr, akinek több-kevesebb rendsze
rességgel B. Ágota hétvégeken inget, ab
roszt és alsóneműt mosott. Mindenki sa
ját természetének csírája szerint nem 
mindig választ, hanem készen kap — 
folytatta volna talán definícióját a pro
fesszor úr lankatag vagy csillogó $zemü 
diákjainak, nvugdíjas pályatársának e- 
setleg, vagy B. Ágotának épp, aki ilyen
kor rendszerint megállt egy pillanatra, 
fölegyenesedett, s Bolberitz felé fordulva 
csak nézett, nézett.

Él vajon ez az ember? — villant át B. 
Ágota agyán olykor. Aki ilyeneket mond, 
s ráadásul választ is vár, az eszik egy
általán? Ürít? Az anyatermészettel való 
szerves és szégyenletesen örökkévaló 
kapcsolatnak mintha nyoma sem lett 
volna Bolberitz professzor úr szükségle
teiben B. Ágota mosott rá, s csak tud
ta. A meg-megújuló kíváncsiság vitte rá 
arra is, hogy rendre fölkutassa a kulcs
ra zárt szekrények polcait, rekeszeit. El- 
borzasztotta a rengeteg különböző mé
retűre nyirbált, élére állított papiros, 
akta, melyeken számok, s egyéb olvas
hatatlan apró jelek sorakoztak kusza 
rendben. A szennyes összehajtogatva fo
gadta, szinte vasalásra készen. B. Ágo
tának pedig, aki nyomokat, legalább méz- 
és vérfoltokat keresett, gyakran az a be
nyomása támadt, hogy valahol rejteget
nek előle valamit. S a szekrényekben 
a rengeteg doboz csalétek csupán mond
juk a pénz, vagy a kriptákból összegyüj- 

; tött tarsolyok helyett, akárcsak a kevés
ke szennyes, melyet azért készítettek B. 
Ágota szerint tüntetőén elő, hogv elte
reljék a figyelmet a v a ló d i  ingekről, s 

: a v a ló d i  lepedőkről. A kimoshatatlanról,
amely bizonyára borzalmas tettekről ta- 
núskodhalna.

j  Egyébként mindezt leszámítva vagy 
épp mindezzel együtt, B. Ágotának a 
Bolberitz professzor fürdőszobájában töl
tött pár óra, pár nap élete pár legbol
dogabb nyugodt pillanata volt.

Most, hogy meg szeretne fordulni az 
ágyában legalább, s minduntalan dönteni 
kell tettei, szándékai felől, az igyekezet, 
a választás, a félelem, a hajszoltság és a 
fáradtság függönyei mögül bénult figye
lemmel, meredten néz.

Nem ilyen a könnyedség. Föl kell szab
dalni a színfalakat, hogy megolvadjon a 
festékanyag, s a lángok közt parázzsá

KOZAK LÁSZLÓ

F É N Y K É P A L B U M  2. 
M A R T A

a k i r a k a tb a b á k  m ögé b ú jv a  
c s ü c sö r í t ,  la ssan  tovább  
l é p  a z  ü v e g e n  át, rúzsa  
k ö r i i lm a s z a to ló d ik  a v i t r in e n  
d  k a b á t já n  árcédulák .

k a rc sú  tö r z s e  lendü l  
k ő rő l  köre ,  fon to lga tva  
e n g e d i  a d ís zb u rk o la tra  
é p í t e t t  t é r  á l ig -m ú lt -  
h e ly é r e  a n e d v e s ,  hűlő 
l e v e g ő t ,  p e n d í t s  k é t  húrt , 
ö ss ze  — c sa t ta n  saljának  
k é t  k a r ja  m öc/ö tte , fe ltűnő.

a z e n é s z n e k  v e t e t t  p é n zd a ra b  
a D u n á b a  é r ,  a ran yh a lak  
t é v e d n e k  m e g ,  n é m i  v i ta  á rá n  
— k ié  l e g y e n  a z sá k m á n y  — 
e l s z á l l í t já k  a tengerig ,  
m e g a k a d n a k  Mohácsnál.

c s e r e s z n y e v i r á g  ü t  ta n y á t  
ru h á ik o n :  a lu l  c ipő-ha lom ,  
p ó ló - d ö m p in g ,  18 karátos  
n a p ó ra ,  a ra n y r ó k a ,  p in g -p o n g .

a r ú z s  a b e ls ő  oldalon. '

yáljék a fa. B. Ágotának vissza kellene 
pergetnie a valaha is megtörténteket, 
hogv az eltelt idő energiává alakulva ele
gendő legyen egyetlen biztos lépéshez.

Bolberitz professzor fürdőszobájában 
jó volt.

A szennyescsomókat a habok közé 
süllyesztve lágy, sirálykönnyű csobogást 
lehetett fölszabadítani, amely a vízbe 
szorult hangok érintetlenségével tört a 
felszínre. Lepárlott lé maradt és levegő, 
kicsapódott, s fémmé, kővé ülepedett, 
ami szilárd. Mire széles rajokban föl le
hetett bocsátani a fehérített vászonszár
nyakat és szabadon feszülhettek az em
berszabású vitorlák is, a hegyi úton meg
jelentek a legelső paripák. B. Ágota pu
ha húsából határozottan vált ki az, aki
nek testét körülölelhették a gyolcsleplek, 
rövid gondolkodás után bólintott a férfi 
felé, s érthetően tagolva megismételte 
idegenes csengésű nevét. Ajkán a* rovát
kák tisztán kirajzolódtak a rúzsfoltos 
poháron. Enyhén rekedtes hangon, ahogy 
a képernyőn látta, cigarettát kért.

Fokozott ritmust akart. S hogy pompás 
díszleteket választhassanak, a báltér ja
vára le kellett mondaniuk a kényelem
ről. A város közvetlen közelében amúgy 
sem volt lombhullató erdő, csak feny
ves, s az is gyér ültetésű emléktelepítés. 
Csábos volt persze az elegancia is, amely 
első pillantásra szembetűnt: a könnyű 
cipő, a világos ing. A mértéktartó neve
tés. Ahogy fél kézzel a vállát, a nyakát 
fogta. Ahogy derűsen céltalannak látszott.

Pázsitot hiába kerestek. Köztudott, 
hogy a fenyők közé alig hatol fénysugár, 
s a talajt vastag rétegben tűpárna bo
rítja. A férfi — majdani férj — túl mo
hó. Több ízben is ellátja áldozata baját, 
látszik, hogy tapasztalt, amúgy is felfo
kozott étvágyát csak növeli az omlás, a 
zúzás látványa. Fehér inge alatt egyre 
bomlottabb iramban dolgozik a lila tü
dő, a céklaszínű szív, mint egy megza
varodott bányászkompánia.
> A hízás talán ekkor kezdődött, s tart 
mind a mai napig. Addig úgy élt, mint 
a mosott ruha.

Az első foltok kétségtelenül akkor je
lentek meg, alattomos szerénységgel, 
hogy fokozatosan, lépésről-lépésre átve
gyék az uralmat B. Ágota mindennapjai 
felett. A foltok ragacsosak, nyomuk tar
tós, olykor álcázhatatlan. Átütöttek 3. 
Ágota alsóneműjén, nem is vérvörösen, 
csak derengő sárgán, egymást érintve, 
összefolyva. Kétségtelenül jelek voltak, 
a veszteségé, amelyre azonban rengeteg 
egyéb, sokkal látványosabb jelenségből 
is következtetni lehetett. B. Ágota a 
fenyvesen át egészen hazáig sántikált. S 
ekkor még nem is gondolta, hogy tom
porán napokig ott érzi majd sajogni a 
millió tűlevél nyomát. A férfi — majda
ni férj — diadalmasan a kezét nyújtot
ta felé.

Ahhoz, hogy most végre fölkelhessen, 
valóban meg kellene kapaszkodnia. Ám 
hogy érdemes-e, erre így, hirtelen, ta
lán Bolberitz professzor úr sem lelne vá
laszt.

B. Ágota még egy pillanatra lehunyja 
szemét. Tapintja a falat: nem fal. Ízleli 
a kenyeret: nem kenyér.

Galbovy A ttila rajza
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BÍRÓ L. FERENC

A szöveg-.fekete doboz”

1. (Jelentés és bizalom)
Jobb  h íjá n  b ízhatunk  abban, 

hogy am i a szövegben — a 
k u itu rá lis  közlésnek e közön
séges, m átrixokba sű rú h eiö  és 
ném i eszközök birtokában  
m áris értékelhető  fo rm ájában
— tény, lé tre jö ttének  p illa
natá tó l a többi tények ellen 
v an  szegezve. B ízhatunk  ab 
ban, hogy e szöveg b ír olyan 
je lentéssel, m ely a rtik u lá lh a 
tó, m in t egyedi, re leváns té 
nyek  lenyom ata. Ideális eset
ben úgy tek in the tnénk  ezt, 
m in tha a közlés tényétől kü 
lönböző tény, a je len tés v a la
mely „tisz ta  tö rténés“ d im en
zió jával b írna, s így m aga a 
szöveg képes önm agában a r 
ra, hogy ennek valam ilyen — 
vetü .e tszerűen  felfogott — le
nyom atát nyújsa, m ely v i
szonylagos m ozdulatlanságá
ban (állandóságában) m agá
nak  elkötelezett, m agáértvaló.

E bizalom  azonban talm i: 
ha valam i m agáértvaló. nem 
használó iért van és viszont. 
P rax isu n k  szin tjén  ezért kény
te lenek  vagyunk úgy tenni, 
m in tha teljesen  tisztába len 
nénk  e bizalom  érvényességi 
k rité rium aiva l, m ikor szük
ségszerűen nem  vagyunk tisz
tában.

Persze lassan kezdünk rá 
jönni, hogy sem elegendő (fo
galm i ille tve  anyagi) eszköz
zel, sem elegendő szakem ber
re l nem  rendelkezünk  ahhoz, 
hogy valós érvényességi k rité 
rium okat dolgozzunk ki. Még 
egy (viszony'ag!) hatókon; ób
bá te tt p rax is spontán  előfel
té te le it sem vagyunk képesek 
fö 'ism ern i, há t még á lta lán o 
sítani! így  m aradunk  azzal a
— csöppet sem m egnyugtató 
tuda tta l, hogy m indenfajta  
szöveggel kap solatos tevé
kenységünk „fekete doboz“ 
kén t van.

A m egfelelő ap p a rá tu s  h iá
nya az in tu íció t összek’hyul- 
hatja , de nem  közöm bösít
heti. U gyanakkor a tévelygé
sei során  parad o x  módon 
m egizm osodott, fölértékelődött 
in tu ’ció, k á lváriánk  egy adott 
állom ásán  kénytelen m aga
m agával szemben azzal a 
gyanúperre l élni, hogy az á l
ta la  realizálható  világ-szem lé
let m in t rendszer, óhatatlanul 
pszeudo-jellegűvé válik. Egy 
im plicit és aleatorikus, am orf 
axiológián alapuló, am orf fe
nom enológia levesében úgy 
úszkálnak az intu íció-felis
m erte  tények, m in t m egannyi 
fo rrázo tt egér.

A je len tés így kénytelenül, 
hogy sa já t tá rgy iasu lása során 
ne a m álladozó egerekre (té
nyekre), hanem  a m álladozó 
doxológiára tám aszkodjon. A 
je len tés így: vélem ény. Egy 
olyan vélem ény, m ely csak a 
gesztusok, egy je len lé t k ere
tei között értelm ezett. A je 
lenlét: szertartás, de csak so
kad ik  szinten élm ény, ugyanis 
nem  affek tiv itásunkat, hanem  
az in tu íció t mozgásba lendítő 
prem isszákat, s ezen keresztül 
in tu íciónk  v ilágát célozza.

A m egvalósult je len tés léte 
így egyszerű hozzá-létté 
(adesse) minősül. Mivel azon
ban e je len tés léte (önm agá
ban) nem  autentikus, önként 
adódik, hogy semmi jelentés 
á ltal tárgy iasu lt léte nem  az.

2. (A szellemi m unka)
A szellemi m unka jelenlegi 

objektivációs fo rm áira az je l
lemző, hogy m inél jobban h a
ta lm ában  kerü lnek  a m in
dennapi tuda t (lényegében 
eszkatologikus gyökerű) e lvá
rásainak, annál inkább igyek
szenek kiküszöbölni m agukból 
a m indennapi tuda tta l d irekt 
kapcsolatot lehetővé tevő ele
met, s behelyettesíteni azt az 
„önm agáért-való“ tudom ány (s 
a tudom ány  ként értelm ezett 
művészet, vallás stb.) eviden
ciáival.

Ha ezt következetesen vé
giggondoljuk, akkor rá  kell 
jönnünk  arra , hogy a leg
megfelelőbb apparátus, és a 
legkritikaibb kritika i a lapá l
lás sem segít, m ert nincs v a 
lós funkcionalitása, hisz nem  
lehet egyszerre az az objek- 
tivációs forma, am ire tö rek
szünk. és a m indennapi tudat 
eleme is. Ez az ellentm ondás 
csak úgy lehetne feloldható, 
ha általánosan elvesztené é r
vényességét az értékeknek  az 
a rendszere, mely lehetővé 
teszi, hogy evidenciának te 
kintsük azt, am i az em beri 
képességek egy (bármely) le
szűkített csoportjának a fel- 
használásával, az em beri ké
pességek leszűkítésével jön 
létre.

Ezen rendszer-váltás te rm é
szetesen azt is eredm ényez
né, hogy az „em beri lényeg“, 
a tudom ány s a m indennapi 
tuda t nyelve nem csak egy 
egységes rendszeren belül, de 
egyazon szabályok szerin t is 
rendeződik. Am hogy a — 
hagyom ányosan — ném a sze
mélyes én m ilyen szerephez 
is ju th a t e kom m unikáció 
rendszerén belül, azt igen ne
héz elképzelni, az egyelőre 
m aga a kérdések kérdése. És 
gyanítható, hogy az új ren d 
szer érvényességének a p ró
baköve is.

3. (Tükör által, hom ályosan)
A m odern m űvészetet a ga

léria intézm énye te tte  lehe
tővé, az az üres, steril hely i
ség, am ely m egterem tette a 
lehetőséget, hogy a k iá llíto tt 
tárgy tere kitörjön a sa já t 
felületén tú lra , hogy a tárgy  
belső tere teljes egészében k i
bontakozzon.

Az em beri lény ebben a té r
ben kénytelenül sa já t szem é
nek m élyébe visszavonulni, 
tiszta, anyagtalan  tuda tkén t 
viselkedni.

A közeg annyira erős, hogy 
e térképződés akkor is bekö
vetkezik, ha a m űalkotás m int 
tárgyi köznapi értelem ben vé
ve nem  is jö tt létre.

A nyelvi m űalkotás, m int 
szöveg (önm agában artik u lá lt 
szöveg!) azt a célt szolgálja

SZEMIRÁMISZTÓL — SZADDAMIG

Az ember már a történelem hajnalán is félt a többi 
embertől. Jerikó már Kr. e. 7000 körül kőfallal és több 
mint 1 0  méter magas megfigyelő toronnyal volt körül
véve, megerősítve. A védekezésnek ez a formája nyil
ván nemcsak a vadállatok ellen irányult. A kor val
lására a fennmaradt emberi koponyák és agyagálarcok 
vetnek némi fényt. A régészek találtak agyagból for
mált, csontból és kőből faragott emberi és állati ala
kokat is . . . Az ember Kr. e. 5000 körül kezdett cserép
edény készítésével foglalkozni. Mezopotámiában és 
Egyiptomban 4000 körül alakul ki a civilizáció fejlett 
formája. A nyilvános munkálatok központi ellenőrzé
sének szükségessége terjeszkedésre ösztönözte a város
államok uralkodóit, a hatalom fokozatosan a legerőseb
bek kezébe került. (A Biblia világa, 1987.)

* * *

A hivatalnoki apparátusnak már időszámításunk előtt 
vagy három évezreddel szüksége volt az írás használa
tára. A kereskedelem is erőteljes virágzásnak indult, a 
nagy építkezések alkalmával a kereskedők szerezték be 
a szükséges kőtömböket, amelyekért, búzát, datolyát 
vagy a kézművesek termékeit adták-kapták cserébe. 
Ugyanakkor külföldről keresett árucikkeket importál
tak az uralkodók vagy a templomok számára; példa 
erre a mai Afganisztán területéről származó rézgálic,

egy nyelv referenciális kód
ján  belül, hogy megszüntesse 
az á ‘ fedéseket.

Az a ’.koló gesztusból adódó 
viszonyok minél tisztább é r
vényesülése így a szöveg kva
litásának  fő ism érvévé válik.

Lényegében bárm ely nyelvi 
anyagból, akár közvetlenül is 
(a felm utatás gesz usa. a kon
textus váltása révén —■ lásd: 
objet trouvé) válhat m űalko
tás, am ennyiben felfogható 
m int egy olyan kódra  irú- 
nvu ó cselekvés, m ely kód a 
ku ltu rá lis élet egészének m int 
ha ;znált szövegnek (parole), és 
a k ú tá rá n a k  m int nyelvnek 
(langue) a viszonyát a r tik u 
lálja.

A m odernnek tekinthető  
nyelvi m űalkotás, azáltal, 
hogy e kódot nem  m int á lta 
lánost. hanem  m int konkrét 
k ivetülést teszi tárgyává, és 
mivel a (taktilis dim enziókkal 
is rendelkező) galériával szem 
ben hatványozottan fogalm i 
— tehát legalábbis elm életileg, 
végtelenül megism ételhető, 
megsokszorozható — érzelm i 
tehetetlenségre kárhoz at.

Mivel a kvalitás és az é r
vényesség k ritérium ai részben 
a szövegen kívül vannak, s a 
befogadó szubjektum  szám ára 
is külsődlegesek, rá  kell k é r
deznünk arra , hogy mi van 
akkor, ha a „langue“ és ,.pa- 
-o’o“ k ö z ö d  kód statikus? 
Ilyen esetben beszéihetünk-e 
egyáltalán realizálódott nyel
vi m űalkotásról?

4. (A c.se'ekv és nyelve és a
hálálom )

Ahhoz, hogy a gesztus cse- 
lekvéss \  a cselekvés pedig 
kongruens szöveggé váljon, 
egy olyan kód szerin t kel! 
realizálódjon, mely a  te rm é
szetes nyelv im plicit ta r ta l
ma. A term észetes nyelvet 
m indnyájan  tanu ljuk  — m e
se nincs — és többnyire 
gyerm ekkorban és intézm é
nyesített keretek  között. A 
tan ítást végző intézm ényi ke
re t így többek között a te r 
m észetes nyelv alrendszere
ként is van, de ugyanakkor 
a leguniverzálisabb és legré
gibb m édium ok egyike is.

Az, hogy a cselekvés kódo
lását a  term észetes nyelven 
fo ly ta to tt beszéd által sa já tít
juk  el, azt eredm ényezi, hogy 
a dologiságként felfogott cse
lekvés nyelvi szinten megis- 
m ételhetővé válik  s így bizo
nyos autonóm iára tesz szert. 
Ámde ezért ugyan csak nagy 
á ra t kell fizetni, hiszen a nyel
vi kód szerint az affektiv itás 
csak m in t az elvontságok el
vontsága ragadható  meg, s így 
minden, am i dologiságként 
felfogott, kezd k ísértetiesen 
egymáshoz hasonulni.

Nehezen tanu lunk  meg „be
szélni“, ugyanis tuda tunk  m i
nél kevésbé a term észetes 
nyelv form ái szerint rendezett 
annál inkább gyűlöletet 
és frusztráció t érzünk  e 
kód szocializáló-eufem isztikus 
funkcióját lehetővé tevő re 
dundancia miatt.

A frusztráció agresszivitást 
szül. Az agresszivitás egyenes 
arányban  nő a redundanciá
val, mely egy bizonyos szin
ten a nyelvi világ im obilitá- 
sának a látszatá t kelti.

Persze e frusztrációnak van 
nak kellem es következm ényei 
is, m in t a jobb h íján  „fölöt- 
tes é n “-.nek nevezett va!am i; 
ez a nyelvi form ák egyre 
szubtilisabb e 'sa já titá sáva l 
egyenes arányban  erősödik. 
Például egy 12—16 éves ka
masz még ütésekkel és rú g á

sokkal nyugtázza azt, am it egy 
nála  alig egy-két évvel idő
sebb, vagy tanulékonyabb 
egyén néhány  szóval, vagy 
egy gúnyos mosollyal elintéz.

Nem nehéz belátni a nyelvi 
szocializációból adódó előnyö
ket. B elátható az is, hogy 
azok. ak ik  a szocializáció b i
zonyos előrehaladottabb fo
kán éreznek rá  a redundancia 
á rára , agresszivitásuk a lte r
natív  nyelvi form ák keressé- 
s?ben tu d ju k  kiélni, szubli
m álni. A kellem etlen k - rd :s  
az, hogy ak ik  nem sa já t h i
bájukból, hanem  a m ediáls 
folyam atok rossz működése 
m iatt ju tn a k  el oda, hogy e 
szocializáció-típusnak csak 
h á trányait (frusztráció, ag
resszív! ás) de előnyeit nem  
— illetve csak ú jabb  fruszt
ráció okaként •— képesek é r
zékelni, azokkal mi a  teendő? 
És itt nem  szabad e 'tek in t-  
sünk attól, hogy a verbális 
gondolkodás — egyálta’án a 
verba! izáció — alacsonyabb 
szintjein elhelyezkedő egye- 
dek szám ára csak külső le
het a fölöttes én.

A GRÁL FÖLKUTATÁSA 
A KUTATÁS KEZDETE (1)

Ä Szerit Őrá! 
megjelenése

Az asszonyok lem entek m eghallgatni az es
ti misét. V isszatérvén (2) a tem plom ból, a K i
rály  u tasíto tta  szolgáit, hogy terítsék  meg az 
asztalt, és a  lovagok újfen t elfoglalták helyű- 
kot

M ikor m indenki leült, egy oly v ára tlanu l 
tünem ényes m ennydörgés és inilám lás re tte 
netes dübörgését hallo tták  közeledni, hogy azt 
fé lték , összeroskad a vár.

S lám, betér a terem be a napnak  egy su
gara, s ettől a szoba hétszer olyan világossá 
fó lik , m in t volt annakelőtte.

És ak ik  ott benne ta lá lta ttak , m in tha m eg
világosodtak volna a Szent Lélek dicsősége 
révén.

És am in t az ottlévők körbetekintenek s kez
d ik  m éregetni egym ást, észreveszik: m indany- 
nyian, nagyok és apróbbak, hallgatagok.

M iután hosszú idő te lt el anélkül, hogy — 
ném a páriákhoz hasonlóan — a résztvevők 
közül ak á r valam elyik  is m egtudott volna 
szólalni (3), m egjelent a Szent Grál.

Egy darab  fehér selyem lepellel volt le tak ar
va, ám  azt senki sem lá thatta , hogy ki is szál
lítja.

A nagykapun lépett be, s ahogy beljebb ke
rü lt kellem es illatokkal te lt meg a terem , 
m in tha a föld m inden fűszerszám a ide á ra m 
lott volna és m in tha itt  te rjed t volna szerte- 
szét.

K örbe já rta  a trónboltozatot, s végighaladt 
előbb az egyik, m ajd  a m ásik oldalon is.

A m int az asztalok m ellett elhaladt, ezekre 
az az étel-itaZ á llt rögvest elő m inden m eghí
vott esetében, am it az illető  vágyott.

M iután m indannyiukat kiszolgálta, a Szent- 
G rál eltávozott anélkül, hogy bárk i tud ta  
volna, hova tűn t.

A szó hata lm a visszatért azokhoz, ak ik  el
eddig egy hangot, annyit sem tu d tak  m aguk
ból k ipréselni.

M ind ahányan voltak, háláka t rebegtek  a 
mi U runknak  am iért olyan nagy tisztesség
ben volt részük, hogy a Szent G rál dicsősé
gével táp lá lta  őket az Ür.

De m indenek közt a  legboldogabb A rthur 
(4) K irály  volt, aki irán t a mi U runk nagyobb 
jóságról te tt tanúbizonyságot, m int az összes 
többi, valaha is létezett k irá ly  esetében.

M ind a házigazdák, m ind a m eghívottak el

voltak ragadtatva , és aként ité ték meg a tö r
ténteket, hogy a mi U runk nem felejtette el 
ókét, minthogy kegyelméneK ily jelét m utatta .

M indaddig míg az étkezés tarto tt, erről folyt 
a társalgás. És a K irály — szomszédjaihoz 
intézvén szavait — ezt mondotta:

— Bizony, U rak örvendeznünk kell e nagy 
szerelm i jelnek, am it a mi U runk szám unkra 
kiu ta lt jól lakatvén  bennünket az ő dicsősé
gével egy oly magasságos napon, m int a P ü n 
kösd.

— Uram, K irályom , szólalt meg Gauvain, 
van még valam i, am it Fenséged nem sejt. Az, 
hogy senki sincs itt o 'yan személy, aki ne 
avval lett volna ellátva, m int am it kért, vagy 
m int, am it h irtelenjében gondolni tá lé lt.

Ilyesm i m ás udvarban sohasem eshet meg, 
hacsak M éhaigné (5) K irály udvarában nem. 
Ám ők olyannyira szerencsétlenek, hogy való
jából nem  szem lélhették, a látszat igazságának 
a m értéke  pedig e lre jte tt előlük.

M indebből kifolyólag a magam szám ára a 
következő kötést teszem: reggeltől a K utatás 
ú tjá ra  lépek, és teszem ezt egy év és egy n a
pig, s azon túl is, ha m egkívántatik, és nem 
fogok visszatérni az udvarba, akárm i tö rténne 
is, an n ak  előtte, hogy ne láttam  volna tisz
tábban  azt, am i itt nekünk bem utattato tt, a- 
m ennyiben igaz az, hogy látnom  kell és a- 
m ennyiben lehetséges az, hogy láthatom . És 
ha ez lehetetlen lesz számomra, akkor m ajd 
visszafordulok.

Midőn a K erékasztalnál levők m eghallották 
e szavakat, m indannyian felálltak  székeikről 
és ugyanazt a fogadást tették, m int G auvain 
m ondván, hogy m indaddig nem fogják abba
hagyni a bolyongást, míg le nem ülnek ahhoz 
a m agas asztalhoz, ahol m inden nap olyan 
édes eledel lesz feltálalva, m int am iben a 
mai napon volt részük.

Fordította BRÉDA FERENC

JEGYZETEK

A  Grál-m ondakör az európai ku ltú ra  egyik 
legfigyelem rem éltóbb hagyománya. K önyvtár
nyi irodalom  foglalkozik e tém ával. A szö
veg poliszém iáját (többjelentésességét) a fo rd í
tás igyekezett, a lehetőségekhez m érten, kel
lőképpen érzékeltetni.

1 — A fö lku ta tás Zegeleje (föl/le)
2 — fr. m ystere, titok  (mis-tér)
3 — Vő. fr. sol, föld. Egyéb, a fordításban 
felhasznált elem ek: fr. tetrre, föld, lásd: terít, 
terem , m egtér, stb.
4 — Vő. fr. art, művészet. E név term észete
sen más asszociációknak is kaput nyithat. Így 
Ür, húr, tú ra , stb.
5 — M ennyei k irálynak  is nevezhetnénk.

A ford ítás forrása: La Quéte du Graal. Edi
tion présentée et établie p a r A lbert Béguin 
et Yves Bonnefoy. Seuil, 1965, pp. 63—65.

B. F.

amelyet Kr. e. 3500 körül már az egész Közel-Keleten 
és Egyiptomban ismertek. A pompás kidolgozású dísz
tárgyakat azonban nem az egyszerű földművesek hasz
nálták, akiknek nádból és sárból készített kunyhóiban 
aligha maradt fenn valamilyen értékes archeológia! le
let. Az egyszer kialakult életforma évezredeken át vál
tozatlan maradt s csak az ipari forradalom tudott vál
toztatni rajta. (A művészetek története, 1957.)

*  *  *

A Jordán nyugati partvidékén volt Jerikó, a „pál
mafák városa“. Józsué már az első támadással szeretett 
volna éket verni Palesztina központi részébe, és így 
elszakítani egymástól az északi és déli területeket. Je
rikó éppen útba esett, és tökéletesen megfelelő célpont 
volt. Rácháb nem félelemből adott szállást a kémek
nek, hanem azért, mert hitte, hogy Izrael Istene igaz 
isten. Háza a városfalra vagy emellett épült, lapos 
teteje alkalmas volt arra, amit elterveztek. A siker 
után az izraeliták megtartották szavukat, Ráchábot 
maguk közé fogadták Később Szalmonhoz ment fele
ségül, és fiát, Boászt Dávid majd Jézus ősei között tart
ják számon. (Magyarázatok Józsué könyvéhez, 1980)

* * *

Kánaán meghódítása szent háború volt, ezt Józsué 
tudta a legjobban, de ellenségeik is tudtak e meggyő
ződésről és féltek tőlük. Jerikó lakosai számára például 
az idegek háborúja lehetett az Izrael elleni harc. Vég
telen szorongással tölthette el őket a naponta körbe
járó csapatok látványa, a kürtölés, a csendben mene
telő tömeg. Mindez a hetedik napon érte el csúcspont
ját . . . Am félrevezethet bennünket, ha a kánaánita 
városok késő-bronzkori lerombolásának összes jel t 
Izrael honfoglalásával hozzuk kapcsolatba. A bételi,

bet-semesi, debiri, hacori és lachisi ásatások feltárták, 
hogy a Kr. e. 13. század körül ezeket a városokat le
rombolták. A kor meghatározása azonban csak hozzá
vetőleges, egyáltalán nem biztos, hogy e települések le
rombolása egyidőben következett be. Pusztulásuk után 
vagy elhagyottakká váltak vagy pedig újjá építették 
őket, de különböző jelek tanúskodnak arról, hogy a 
későbbi lakóik a civilizáció alacsonyabb fokán voltak. 
Jerikó kivételes eset volt, a várost, mint a hódítás első 
gyümölcsét Istennek ajánlották, ha a bibliai beszámolót 
hitelesnek tartjuk, de akkor sem várhatunk a honfog
lalás minden fázisáról régészeti lelet-bizonyítékot. (Alan
Milard: A meghódított városok)

* * *

Az írás kezdetei 5000 évvel ezelőttre nyúlnak visz- 
sza. Az első írásjelek stilizált formában ábrázolják a 
tárgyakat, esetleg gondolatokat. Egyiptomban i.e. 3000 
körül született meg az ún. hieroglifikus írás . . . Me
zopotámiában a kezdetleges írásmód fokozatosan ék
írássá fejlődött. Ezeket a szögletes jeleket könnyen bele 
lehetett vésni az agyagtáblákba. A héber ábécének 22 
mássalhangzója van, a magánhangzókat kezdetben nem 
ábrázolták. Kr. e. 1500 körül kezdett elterjedni a min
den egyes mássalhangzót meghatározott jellel ábrázoló 
írásmód. Ez az írásrendszer lehetővé tette, hogy az 
írnokon kívül mások is megtanuljanak írni-olvasni. Az 
arám nyelvet mely rendkívül hasonlatos volt a héber
hez már Szenacherib asszír király korában (705—681) 
nemzetközi nyelvként használták a térségben, 550 kö
rül pedig a hatalmas perzsa birodalom hivatalos nyel
vivé vált. Az Üj Szövetség korában Palesztina lakosai 
is inkább arámul s nem héberül beszéltek. (Az írás 
r~g nye:)
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Rendhagyó társadalomszemlélet ?
dig jelzi azt az állásfoglalást,Milyen irányba haladjon a 

n prajzíudomány? Megma
radhat továbbra is a gyűj
tés hagyományánál vagy új 
kutatói módszjreitre van s z ű k - 
ség?

A KAM kiadványának, az 
A incur  e.'c második számá
nak fókuszában a n prajz- 
tudom tny á ’l. A tanulmá
nyok, interjúk a néprajztudo
mányt állítják olyan kihívás 
elé, mely, a KAM egész kon
cepciójához híven, paradig
maváltást követel annak szem
léletében és tudományos mód
szereiben.. A néprajztudomány
ról alkotott elméletük, vala
mint kutatói módszerük szer
vesen illeszkedik abba az á1- 
alános szem léleti keretbe, mely 
meghatározza a KAM tevé
kenységét a társadalomtudo
mányok minden területén.

Alapvető szemléleti jegye 
ennek a tudományos világné
zetnek az ideo'ógiamentesség. 
A KAM tevékenységében a 
tények leírására törekszik. Az 
ideológiamentesség igénye ps-

hjgy az önmagunkra es a vi
lágra való reflektálás folya
matát ne a kisebbségi „kol
lektiv tudat“ eleve adott ér
tékrendje irányítsa. A KAM 
az antropológia korszerű tu
dományos módszereivel kí
vánja vizsgálni a társadalmi 
folyamatokat.

Kutatói módszerét e szem
léletet tükröző elméleti mun
kával támasztja alá: ez Ma
gyar! Nándor László Emlék- 
kockák című tanulmánya, 
mely a kötet egész anyagának 
elméleti napját biztosítja. A 
szerző azt vizsgálja, hogy 
melyek azok az emlékezést 
vezérlő szabályok, és az em 
berre kulturálisan jellemző 
emlékezési minták, amelyek 
a köztudat kronológiai di
menzióját mutatják meg, és 
amelyek ebben az érte’emben 
a szociális va'óság felépítésé
nek egyik lényeges tényezőjé
vé válhatnak. Az emlékezés 
olyan beszédcselekvés-forma, 
mely elsősorban újrainterpre
tálja a múltat, ezáltal befo
lyásolja a jelen helyzetfelis
merését (a jelent elfogadja a 
múlt folyományaként), har
madsorban pedig anticipálja 
a jövőt. Az emlékezés jellem 
zője, hogy a múltat tradíció
ként. archetípusként ragadja 
meg, és ez mint „múlt-mo- 
dell“ anticipálja a jövöt. 
Mindebből következik, hogy 
az ember antropológiai sajá
tossága a „tradicióvezérelte“ 
viselkedés, vagyis egy kultu
rális viselkedési paradigma, 
mely magatartásformaként ha- 
gyományozódhat tovább.

Ezen a ponton fontos ki
emelnünk azt az emlékezés- 
típust, melyet a szerző emlékez- 
tetési gyakorlatnak nevez. Ez 
az az eljárás, amikor a kutató 
tuda'os céllal arra késztet 
valakit, hogy visszaem lékez
zen egy eseményre. M ivel
hogy ez a kérdező részéről 
irányított beszélgetés, az em 
lékezés kettős jellegű: szemé
lyes. mert az emlékező annak 
'rzi. ugyanakkor nyilvános, 
mert a nyilvánosságnak szánt, 
a szituációhoz igazított beszá
molóról van szó. Éppen ezért 
szét kell választanunk az i- 
lyen fajta elbeszélésnek in

formációs értékét és egzisz
tenciális hasznát, vagyis a két 
fél identitásának kiépítésé
ben játszott szerepét.

Az Á tm en e tek  egész továb
bi anyaga épp azt a szemlé
letet tükrözi, mely kritikusan 
viszonyul és elítéli azt a kul
turális viselkedési paradigmát, 
melyben az emlékezés az i- 
de.ntitásépités ideologikus for
májára irányul. Ebben az ér
telemben sürgetik a néprajz- 
tudományban is a paradigma- 
váltást. Az ideológiamentes 
szemléletre történő átmenet 
pedig módszertani váltást is 
igényel: a gyűjtés tradíciója 
mellett a kritikai elemzésre 
való rátérést.

Niedermüller Péter — az 
egyik interjűalany — éppen 
azt tartja a szocializmus é- 
veiben művelt néprajztudo
mány legnagyobb hiányossá
gának, hogy nem élt azzal a 
lehetőséggel, hogy a gyűjtések 
során tapasztalt tényleges 
„történeti életvilágokat“ be
mutassa, ehelyett megelége- 
det az archaikumok felsora
koztatásával.

Ügy gondolom, hogy a nép
rajztudomány esetében nem  
utópia ez az elvárás, hisz a 
gyűjtés (melynek lehetősége 
az elmúlt években sem szűnt 
meg teljesen) keretei közt va
lóban lehetett volna olyan 
jel'egű kutatást végezni, m ely
nek célja a „tényleges, törté
neti életvilágok“ feltárása.

Arra a kérdésre, hogy miért 
alakulhatott ki az a tudo
mánytörténeti tradíció, mely
nek lényege nem a kritikai 
elemzés, hanem a gyűjtés. 
Niedermüller Péter a követ
kező választ adja: a XIX. szá
za I második felében Közép 
és Kelet-Európábán a nép
rajztudomány a nemzeti iden
titás megfogalmazásának cél
jából jött létre. Alapja az a 
felfogás, hogy a nemzeti kul
túra egyedüli autentikus for
rása a paraszti kultúra le
het — ez magyarázza a pa
raszti világhoz való idealizált, 
romantikus közeledést. Min
den társadalomtudomány, így 
a néprajztudomány legfonto
sabb feladatának is azt tekin
ti, hogy a kulturális jelensé
gek statikus leírása mellett

kritikai, elemző módszerrel 
tényleges helyzeteket tárjon 
fel. íly  módon a néprajztu
domány célja elsősorban nem 
az kell legyen, hogy a kisebb
ségi identitástudatot ápolja 
(gyakran idealizált, tehát ha
mis irányba alakítva azt), ha
nem nemzeti (nemzetiségi) 
kultúránk múltjának, jelené
nek valós feltárása.

Gagyi József Nagy Olga A  
törvény szorításában  című 
könyvéről írott kritikája ér
tékeli Nagy Olga munkássá
gában az új szemléleti (a KAM 
szemléletébe is beillő) alapok
ra helyezett tudományos mód
szert, kiemel viszont egy o- 
lyan szemléleti jegyet, mely 
Nagy Olgát a hagyományos 
felfogás nemzedékéhez köti. 
E szemlélet jellemzője az a 
differenciált és tudományos 
vizsgálódást mellőző „magatar
tás", mely a hagyományos 
paraszti életformából kilépő 
közösségeket mint világlátá
sát, gondolkodásmódját vesz
tett, és kispolgári életstílust 
felvevő közösségként (lejér
tékeli.

Láthatjuk tehát, hogy e 
munkacsoport elméleti kon
cepciójához hiven következe
tes kutatói módszert dolgoz 
ki. ugyanakkor épp ennyire 
szigorú következetességgel dol
gozik a „mindennapi élet 
antropológiájának“ gyakorla
tában is: ezt bizonyítják a 
Jegyzetek rovat Tv-jegyze- 
tei. E jegyzetek értelmezik a 
Tv-nek mint tömegkommu
nikációs eszköznek a szere
pét a forradalom előtti, illet
ve utáni társadalomban, vizs
gálják a tévé és az egyes em 
ber, illetve a társadalom egé
szének viszonyát, elhelyezik  
ezt a kommunikációs eszközt 
a társadalmi mozgások bonyo
lult rendszerébe.

Elmélet, kutatói módszer és 
kulturális gyakorlat — mind
ez olyan szemléleti alapon, 
mely kihívást jelent a hazai 
társadalomkutatás területén 
—, ezt vállalja a KAM, an
nál is inkább, mint hogy nem
zetközi viszonylatban is talál
ni hasonló beállítottságú mun
kacsoportot. Ilyen a párizsi 
„Centre National de la Re
cherche Srientifique“. mely
nek igazgatójával, Victor Ka- 
radyval készít interjút a 
KAM munkatársa, és m ely
nek tevékenysége bemutatá- 

a KAM mintegy legiti
málja a saját szemléletének  
létjogosultságát is.

ZILAI ERZSÉBET

Ä Kossuth-nóta
H u n y a d  megyei román változata

A Kossuth Lajos alakja kö
re .o i  cio gaznag io  klórha
gyományokat legutóbb Ortu- 
tay Gyula foglalta össze és 
rendszerezte 1952-ben. A pró
zai történetek és a még ke
véssé ismert szólások-közmon- 
dusok m ellett a hagyományok 
leggazdagabb ága a verses 
költészete, a dal; az 1848-49- 
es forradalom és szabadság- 
harc centenáriumát megelőző 
években szervezett gyüjtömoz- 
galom a Kossuth-dalokat több 
mint hatszáz változatban hoz
ta felszínre. (Kossuth Lajos a 
magyar nép hagyom ányaiban. 
Ethn. 1952. 279.)

A Kossuth-dalok közt a leg
jelentősebb kétségtelenül a 
Kossuth Lajos azt üzente . . .  
kezdetű úgynevezett Kossuth- 
nóta, az em lített gyüjtömozga- 
lom eredményeként a maga 
száztíz változatával, (l.m. 284.) 
A változatok számát azonban 
folyamatos gyűjtőmunkával 
szinte a végtelenségig lehetne 
szaporítani, hiszen Dégh Lin
dának az az 1952-ben kelt 
megállapítása, miszerint „nép- 
sz.erű ma is, nincs ember, aki 
ne ism erné“ (A szabadságharc 
népköltészete. Bp. 1952. 178.), 
napjainkban, újabb emberöl
tő múltán, még mindig vál
tozatlanul érvényes. Ortutay 
bővebb fogalmazása szerint 
„egyike a legnépszerűbb ma
gyar daloknak. A népköltésze
ti formák mellett balladás 
feldolgozását is ismerjük, az 
egyszerű verbunkos szerkezet 
nem egyszer a Kossuth-da
lok más-más elem eit is ma
gához vonzza. így  szinte nem  
is egy népdal ez, hanem va
lóságos népdal-konglomerá
tum, több népdalnak, népivé 
vált szövegnek alakító köz
pontja“. (I. m. 281.)

Történeti-politikai és folk
lorisztikai jelentősége folytán 
keletkezésével is sokan és 
sokféle eredménnyel foglal
koztak, számunkra azonban 
most bőven elég Ortutay rö
vid összefoglalása: „A Kos- 
suth-nó‘a alakját 1848-ból már 
hiteles forrásból ismerjük, de 
formulái a XVIII. századi ka-

tonakö’tészethez vezetnek el, 
sőt leghíresebb fordulata [/fa 
még egyszer azt ü z e n i . . .]  
több évszázados ha lba hívó  
szokásban gyökerezik.“ (I. m. 
283.)

Tárgyunk szempontjából kü
lönösen fontos a tanulmány
nak az a része, amelyet a 
szerző a következő szavakkal 
vezet be: „Ügy érezzük, hogy 
a Kossuth-szóhagyomány tör
ténetének azt a fejezetét is 
legalább röviden érintenünk 
kall, amely a nem magyar 
nyelvű hagyományt foglalja 
össze. Ahogy Mátyás király
ról és Rákóczi Ferencről is 
ismerünk történeteket, mon
dákat, meséket, népdalokat a 
kelet-európai népek ajkán, i- 
lyen dalokat, meséket — ha 
kisebb mértékben — Kossuth
tal kapcso’atban is feljegyez
tek.“ (I. m. 283.)

A román hagyományokhoz 
érve. Ortutay elsősorban Kán
tor Lajosnak 1933-ban Ko
lozsváron megjelent, Kölcsön
hatások a magyar és román  
népköltészetben  című tanul
mányára hivatkozik: „Kán
tor Lajos közléséből is v ilá
gosan kitűnik a kárpát-ukrán
hoz hasonló szerkezet: a ma
gyar elnyomók elleni izgatás, 
a magyar hadak győzelme, a 
császárnak levelet kell irnia 
a cárhoz s csak úgy gyöze- 
delmeskedhetik. Kántor arra 
is utal, hogy a szabadságharc 
elvesztésén szánakozó ének
ről is van szó a román nép- 
költészeti gyűjteményekben. A 
részletek felderítése még ránk 
váró feladat.“ (I. m. 303.)

E feladat elvégzéséhez ö 
maga mutatja a legelső sze
mélyes példát, amidón folyta
tólag egy kiadatlan román 
gyűjtemény Kossuth-hagyomá- 
nyait teszi közzé a kutatók és 
az olvasók számára: „A Nép
rajzi Múzeum Etnológiai A- 
dattárába.n a még leltározat- 
lan anyagban szerepel Balázs 
Bélának és Danes Lászlónak 
Turcon (a volt Ugocsa megyé
ben) 1943-ban gyűjtött anya
ga. Ebben a románság néhány 
emlékezése található Kossuth

ra vonatkozóan. így az egy- 
filléreseket »»Kossu.h pénzé
nek* hívják, a viharos, dör- 
géssel-villám lásai járó időre 
azt mondják: »Kossuth ideje 
van-. Emlegettek régi Kos- 
suth-harcosokat saját népük 
köréből, s ez is együttérzésük
re mutat. Lejegyez ek egy a- 
nekdolikus történetet is Kos- 
suthról, magyar fordítása így 
hangzik:

Regen, m ikor Kossuth vo lt 
a császár, berepülte (repülő
gépen) az országot és látta, 
hogy az urak rabságban tart
ják a népe', száznegyven na
pot dolgoztatnak velük. M eg
sajnálta őket és kigondolt egy 
ravaszságot. Ö sszehívta az le
rakat és a 'áíratott ve lük  egy 
papírt, am elyen rajta volt, 
ho y  a rabokat szabadon fog
ják engedn:. A z  urak azt h it
ték, hogy a börtönökben lévő 
rabokról van szó, és aláír
ták. M eghallotta ezt a nép is, 
és m ire az urak észbe kap
tak, a nép ott hagyta az ura
dalm akat és szé tszé’edt. toy  
aztán, m ive l m ár a nép szét
széledt, m eg a törvényt is a- 
láírták, az uraknak nem  volt 
m it tenniök. De bosszút es
kü d tek  K ossuth ellen, és Kos
su thnak m eneküln ie kellett.

Tanulságosan találkozik ez 
az anekdota azzal a magyar 
változattal, amely szűksza
vúbban em líti Kossuth cselét, 
mikor a császárral Íratja alá 
borozás közben a magyarok 
szabadságlevelét.“ (I. m. 303— 
304.)

Ezekbe a román Kossuth- 
haeyományokba illesztjük az 
alábbiakban azt a román nyel
vű Kossuth-nótát, amelyet 
1963. december I6-án gyúj’ö*- 
tünk a Hunyad megyei Lozsá- 
don Almási Istvánnal a 62 
éves Ferencz Bénitől. A ko
lozsvári Folklór Archívumnak 
ez a 815a. jelzetű magneto
fonfelvétele a folkiórkutatás- 
ban afféle kis szenzációnak 
számít: noha az együtté’ő és 
környező népek mindeniké.nek 
megvan a saját anyanyelvű 
Kossuth-hagyomár.yi, első íz

ben találtunk rá a Kossuth- 
nnta nem magyar szövegére. 
Ferencz Béni bácsi 1908-ban 
tanulta, hétéves korában, a 
faluban. Választáskor énekel
ték, tehát kortesdal volt, nyil
vánvalóan a 48-as hagyomá
nyokat ápoló valamelyik el
lenzéki párt nótája — ennek 
pontosabb kiderítése azonban 
nem folklorisztikai feladat. 
Béni bácsi úgy véli, hogy nem 
akkor találták ki, hanem már 
korábban ismeretes volt a 
fa uban.

Szövege, a Kossuth-nóta köz
ismert dadamára, igy hang
zik:
Ploaie, ploaie rntunghie  
La Ko$ut la pálárie.
Cum ploaie si cum  stropest’i, 
Doamn’e asa-mi alduiest’i, 
Vivat tara mea.

Nem  először és bizonyára 
nem is utoljára csodálkozha
tunk azon, hogy a népek folk
lórjában a verses népi alko
tásoknak mily bravúros nyel
vi-költői átdolgozásai, népi 
„műfordításai“ születnek, ter
jednek és élnek. A lozsádi 
dal is egy ilyen bravúros tol
mácsolása a Kossuth-nóta ama 
versszakának, amelye — ma 
is közismert voltának bizony
ságául — nem valami népköl
tési gyűjteményből, hanem  
emlékezetből idézek:
L sik  eső karikára,
Kossuth Lajos kalapjára. 
Valahány csepp esik rája, 
A n n y i áldás szálljon rája. 
Éljen a haza.

Méltányos, hogy e kis köz
leményt Ortutay Gyulának a- 
zokkal a szavaival zárjam, 
amelyek hűen kifejezik tu
dományos és politikai pálya
futásának egyik fő vonulatát, 
a folk'órkutatáson át a nép’k 
közti megértés és barátság 
szolgá'a át: „Ez a vázlat csak 
arra tart igényt, hogy rámu
tasson az összehasonlító tör
téneti folklorisztika feladatá
ra a népi demokráciák orszá
gaiban. Egyik legfontosabb 
tennivalónk, hogy nemzeti 
szabadságharcainknak, volt 
ellentéteinknek egész hatalmas 
problém akörét. . .  feltárjuk. 
Ez azért is szükséges, hogy 
ezen keresztül jó harcot v ív
hassunk a néprajz soviniszta 
irányzatainak bármilyen faj
tája ellen. A Kossuth alakja 
köré fonódó népköltészet er
re is alkalmat ad.“ (I. m. 304.) 
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K I L A K O L T A T O T T A K  R O N D Ö I

hidegláz (4.)
amennyit ittam: házak fuldokolnának 
tüzes vihar tombolt belől, hidegláz kint 
lelkem remegve kérte az algokalmint, 
ha jött a másnap, bűntudat, rövidzárlat 
kék szirmait hullatta rusnya alázat 
a sok piától házak fuldokolnának,

nem spóroltam, lakásra nem volt kínálat 
kocsi sem kellett, nő csupán ki odaint 
lesz tán ki e föld színéről letakarit, 
szememre nem veti: a kurva anyádat, , 
amennyit ittál: házak fuldokolnának

kiért? hogy? (5.)
anyám, ha tán egyszer gyökeret eresztek 
szörny-istenek az égből nem havaznak rám 
értem gyöngy-olvasód nem morzsolnád talán 
nem fészkelnek tüdőmre nikotin-szelek 
s a koffein nem ránt alá s az élvezet 
anyám, ha tán egyszer gyökeret eresztek

míg bódítottak szürkén villogó szeszek 
nem kapkodtam görcsösen hitvány gyám után 
de most jó volna kezed és szavad bár hallanám  
de csak romok utánad és fakeresztek 
anyám, gyökeret így kiért? hogy eresszek?

Bethlen utca 11. (6.)
dohos lakásban, a Bethlen tizenegyben 
(minek dicsekednem, kirúgtak szaporán) 
elűzött Kezdi, kiutált hamar Pólyán 
restellnem kéne, hogy csak ennyire vittem  
s örülhetek, hogy nem voltam még a sitten 
zárkám volt úgyis a Bethlen tizenegyben

bűzös pokróc, korgó ágy, víz az üvegben 
feledted, szívem azt a penészes szobát? 
s hogy te sem vagy, késő keresni okát, 
úgy faltuk egymást, szinte ma hihetetlen 
dohos szobámban, a Bethlen tizenegyben

fogynom adjatok (7.)
koldus-kéjjel, legyes húst, osztom szét magam 
mögöttem csendben éveim foga vacog 
permetként issza lelkem  fel szavaidot 
kiknek még nem teher megérteni szavam 
egyétek szánalmas nyűgdózsagyörgy-magam  
koldus-kéjjel: törött lábam, szíjas farom

világra hoztak, nem leende kiutam 
nincs-istenek, ha eddig volnom hagytatok, 
nem-lévö-gráciák, most fogynom adjatok 
s míg kínos rángatózás bontja szét hajam  
koldus-kéjjel, legyes húst, szétosztom magam

Júniusi évfordulók
1 — 80 éve született Gojko Banovic szerb író

50 éve halt meg Ilugn Waipoie angol író 
460 éve született Zsámboki János

2 — 75 éve halt meg Carlo Bertolazzi olasz író
40 éve halt meg John Erskine amerikai iró 

175 éve született C. A. Rosetti román publicista 
29j éve halt meg Madeleine de Scudéry francia írónő 
140 éve született Jón Stefi,nsson izlandi költő

3 — 3f5 éve született Apor Péter
4 — 60 éve halt meg Jozef Galparik szlovák író

20 éve halt meg Lukács György
170 éve született Apollon Nyikolajevics Majkov orosz írd 
250 éve született Rájnis József 

75 éve halt meg Sebók Zsigmond
5 — 190 éve született Kari Egon Ebert osztrák költő

120 éve született N io la e  lo.'ga román történész
6 — 75 éve halt m g Emiié Faguet francia irodalomtörténés»

70 éve halt meg Georges Feydeau francia drámaíró 
30 éve halt meg Karl Gustav Jung svájci pszichológus 

100 éve született Lányi Sarolta
7 — 275 éve halt meg Constantin Cantacuzino román író

80 éve halt meg Carlos Fernandez-Shaw spanyol költő 
140 éve született Jessie Fothergill angol írónő 
125 éve született E nest William Hornung ausztrál író

8 — 130 éve született Rjúró Hirocu japán író
9 — 80 éve halt meg Anton Andersen dán író

90 éve halt meg Walter Besant angol író 
125 éve született Saateri Ivalo finn író

10 — 180 éve halt meg Marie Joseph Chénier francia költő
25 éve halt meg Henry Treece angol költő

11 — 180 éve született Visszarion Grigorjevics Belinszkij orosz
kritikus

43J éve született Luis de Góngora spanyol költő 
140 éve született Mary Ward angol írónő

12 — 75 éve született Alexandru Balaci román irodalom-
történész

50 éve halt meg Witold Hulewicz lengyel költő 
480 éve született Paolo Manuzio olasz humanista 

50 éve halt meg Guy de Pourtalés svájci iró
13 — 90 éve halt meg Leopoldo Alas spanyol iró

175 éve született Antoni Czajkowski lengyel költő
14 — 25 éve halt meg Gergely Sándor
15 — 30 éve halt meg Pejami Szafa török író
16 — 60 éve született Eörsi István

25 éve halt meg Manuel Navarro Luna kubai költő
17 — 80 éve született Manuel Arguilla fülöpszigeti író

70 éve született Eeva Joenpelto finn írónő
18 — 90 éve halt meg Josip Aleksandrov-Murn szlovén költő
19 — 100 éve született Francis Ledwidge ír költő

70 éve született Szeberényi Lehel
40 éve halt meg Angelosz Szikelianosz görög költő
70 éve született Fáy Ferenc kanadai magyar költő

20 — 100 éve halt meg Mihail Kogálniceanu román író
21 — 550 éve született Matteo Boiardo olasz költő

460 éve született Cesare Capo/ali olasz költő
22 — 50 éve halt meg Olekszandr Jakimovics Havriljuk 
ukrán költő
23 — 180 éve halt meg Nicolau Tolentino de Almeida portugál

költő
100 éve született Vladislav Vanéura cseh író

24 — 75 éve született John Ciardi amerikai költő
60 éve halt meg Kuncz Aladár

25 — 175 éve halt meg Hugh Henry Brackenridge amerikai
iró
80 éve halt meg Janis Poruks lett iró

26 — 325 éve halt meg Richard Fanshawe angol költő
280 éve halt meg Vang Sih-csen kínai költő

27 — 30 éve halt meg Muhtar Auezov kazah iró
120 éve halt meg Pauló Eiró brazil költő 
25 éve halt meg Arthur David Waley angol költő

28 — 60 éve született Jürg Federspiel svájci író
29 — 250 éve született Batthyány Ignác

40 éve halt meg Fumiko Hajasi japán írónő
30 — 130 éve halt meg Elizabeth Barrett Browning angol

költőnő
75 éve halt meg Dalmady Győző 

? — 850 éve halt meg Vitalius Ordericus angol krónikás
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Egy házivetítőben  lá ttam  két, húsz-húszpar- 
ces film esszét, öregedő, a videó-klipek ránga
tózásaitól, bűnügyi film ek sablonjaitól, r ip o rt
film ek sztereotíp iáitó l k ifá rad t szemem való
sággal m egfiata lodott a csodálkozástól: való
ban esszeisztikus vétetésű, m ert b izarr festői- 
ségükben — és nem  tételes m ondanivalóikban 
— n álu n k  szokatlanul gondolatgazdag és eszté
tikailag  is értékelhe tő  tekercsekkel találkoz
h a ttam  a  film m űvészeti dolgozószobává k ikép
ze tt szuterén  kuckóban Olyasmivel, am ivel r i t 
kán táp lá lkozhatik  a film ipar töm egáruival 
e te te tt m ai halandó. M indkettő t bem utatták  
m ár valahol, de jó  lenne, ha a  hazai nézők 
nagy töm egei is m egism erkedhetnének velük. 
E lvégre m indkettő  húsz-húsz percig élne csak 
vissza az igénytelenebbek türelm ével, és ki 
lehet a m egm ondhatója, hol a h a tá r az igé
nyesek és igénytelenek között a képernyők e- 
lő tt — s h á th a  éppen az ilyen rövidke rem ek
lések növelhetnék  az előbbiek szám át; aki pe
dig nem  szeret sokat gondolkozni a látottakon 
s  nem  kíváncsi sem a kam erával „festett“ ké
pekre, sem a kam erával „ írt“ tanu lm ányra , 
m űelem zésre, az egyetlen m ozdulattal leolt
h a tja , e lh a llg a tta th a tja  készülékét. Szóval: a 
d isznótor ilyen kivételes esetekben, a színes 
televízió-tu lajdonosok esetében sem kötele
z ő . . .

Az első k isfilm nek La Divina Commedia  a 
címe. A forgatókönyvet írta , vagy ta lán  csak 
a  helyszínen „m egérezte“, a felvételeket ké
sz íte tte  (vagy az elejé t riportfilm ekből össze
vágta) s az egész film et vágta (term észetesen 
Gy. Szabó Béla D ante-illusztrációiról sem fe
ledkezve meg): X án tus Gábor. B em utatták  — 
o laszra  fo rd íto tt kísérőszöveggel — a 39. tren - 
tói, olaszországi, tudom ányos dokum entum fil
m eket s tudom ányos tárgyú m üvészfilm eket 
népszerűsítő  és díjazó fesztiválon.

A képsor az 1989 decem beri rom ániai fo r
radalom  em lékezetes bukaresti és tem esvári 
p illan a ta in ak  a felidézésével kezdődik. Éles 
váltásokban . „V alaki“ k itartóan  integet egy 
p a lo ta  erkélyérő l: m in tha soha abba se hagy
h a tn á  az integetést, hiszen u ralm ának  az ö- 
rökkévalóságára rendezkedett be. Aztán láng 
csap fel az elsötétülő bukaresti terek  palotái 
körül és palotáiból. Nyom jelző lövedékek és 
fényszórók pásztázzák az eget, a falakat, de 
az em berrengeteget is. M intha a poklok ka
pu i n y íltak  vo lna meg a fővárosban és szerte 
az egész országban, hogy napok a la tt elnyel
jé k  „A zt“, aki — és „azt“ a  hatalm at, am i — 
öröknek  h itte  és h irde tte  m agát nálunk  (is), 
em berö ltőkön  át. A poklok kapui pedig a h a 
lá ltán cá t já ró  hatalom  álta l m eggyilkoltak te 
tem eivel vo ltak  k irakva m ifelénk azokban a 
napokban. Tem esvári ny ito tt koporsók sora
koznak a képernyőn, azoknak holttesteivel, a- 
k ik  é le tüket adták , hogy nálunk  is m ulandó- 
nak  bizonyuljon m indaz, am i örökkévalónak 
p ró b ált bizonyulni.

H irtelen  változik  a kép. A N yugati-K árpá
tokban vagyunk, valahol a  Fekete-K örös leg
felső fo lyásának  a tá ján , őserdők , nyájak, 
pásztorok; köd gomolyog fölöttük. És az egyik 
hegyoldalban egy em ber tör u ta t m agának a 
bokrok, gazok között, egy alig észrevehető kes
keny  kis résen á t — valahová a föld mélyébe.

Ettől kezdve a K iskohi M edvék B arlang já
ba száll le  a kam era nyom án a film  nézője 
is. A reflek to rok  fényében pompázó sztalagm i- 
tok  és sztalag titok  közé. Ha egyszerűsíteni p ró
b á lju k  a tém át, azt m ondhatjuk, hogy a ko
lozsvári, Em il Racovitáról elnevezett bioszpeo- 
lógiai in tézet m egalap ítására em lékeztetnek e- 
zek a képek. Persze, a rra  is. De tu la jdonkép
pen az örökkévalóság és a múlandóság, az ö- 
rökös változás örök kérdéseire u ta lnak  a föld 
a lá  szorult m ennyország díszletei. A szta’ag- 
m itok között ugyanis csontvázak hevernek. V a
lam ilyen, em beri létünkhöz viszonyítva m ér
hetetlen  évrengetegekkel ezelőtt, valam ilyen

F in ta  Edit: Réz', a t

term észeti katasztrófa zárhatta  be ebbe a föld 
alatti v ilágba a barlangi m edvék nagy soka
ságát, akik  aztán egym ást felfalva küzdöttek 
„örökkévalóságukért“, míg csak a legutolsó, a 
legnagyobb, a legerősebb is éhen nem  pusz
tu lt a  barlang-sírban. És ennek csontváza a 
legépebb. M inél kisebb volt egy barlangi m ed
ve, a csontváza annál inkább eláru lja , hogyan 
tépték  szét társai. Kegyetlen leckét mond fel 
ez a fiimesszé, de mégsem civilizációellenes, 
p illanatig  se em berellenes. Éppen ellenkező
leg. A barlangi tá jak  után h irte len  egy szpeo- 
lógiai táborozás víg (felszíni) jeleneteivel zá
ru l a képsor. Nem m ondja ki, nem rág ja  száj
ba a film , de érzékelteti, félreérthete tlenül é r 
zékelteti, hogy a szabad term észet kutatóiban, 
a lét és nem lét örök kérdéseit őserdők, b a r 
langok mélyén kontem plálókban m integy fe l
erősödik az em beri m éltóságra való törekvés, 
a  szabad élet öröm ének vágya. A sok tu risz
tikai reklám film  u tán  ez a rövidke La Divina  
Com m edia  — ökológiai felhangokat is m eg
szólaltató — igazi m orális lecke. Am it csak 
az nem  hall ki e képsorból, aki nem  ak a rja  
k ih a lla n i. . .

A m ásik filmesszé, am it az előbbi u tán  lá t
hattam , engem  — m int öreg irodalom biráló t
— még m élyebben érin tett. M ert ez a kisfilm  
valóságos műelemzés. O lyasm it érzékeltet egy 
festő alkotásai kapcsán, am it eddig, tudtom m al, 
senki se tudo tt ilyen mélyen m egközelíteni; 
és éppen ez a  m élyre hatoló műelem zés ta r 
talm azza azt az egyetem esebb m ondanivalót 
is, am ely az előző film  bizonyos m ondaniva
lójával rokonítható.

A film ecske címe: Zsoltárok Jehérben, zö ld 
ben. A lcím e: Rendhagyó térkiá llítás Finta E- 
dit képeiből. A forgatókönyvet kialakította , 
film ezte, vágta: X ántus Gábor. H angtechniku
sa Bain K ábán Ilona volt. A képeket elek tro 
nikus m ontázszene festi alá. K irály  László négy 
versét (az A m iko r pipacsok vo lta tok  cím ű kö
tetből), valam in t K arin thy  Frigyes és P anek 

•Zoltán egy-egy szövegét elm ondja — helyen
ként kísérőzene helyett — K atona Éva m ű
vésznő. A film  m ottója pedig a m ontázsban 
elhangzó, Csend című K irály  László-vers négy 
sora lehetne: „Egyetlen szomorú bizonyossá
gom, /  Hogy szép kőarcod az ablakon bete
kint, / /  Ebben a ha lla tlan  nincs-időben /  N incs- 
kertedben  zeng sok nincs-virág.“ M intha e r 
ről a négy sorról ju to tt volna eszébe X ántus 
G ábornak, hogy m it is kell csinálnia, hogyan 
közelítheti meg F inta Edit művészetét. Pedig 
valószínű, hogy az ötlete X ántus G ábornak 
tám adt, de m egtalálta ötletéhez, ötletének é r 
tékesítéséhez a megfelelő irodalm i m om entu
mokat.

Először is fogta F in ta Editnek m integy h a r 
minc, negyven képét, k iv itte  őket Bonchida 
községbe, ide Kolozsvár és Szam osújvár kö
zé, s szétrak ta őket a X V III. század első fe 
lében épült B ánffy-kastély rom jai közé, lép
csőkre, fa lak  mellé; vagy a rom erdőhöz h a
sonlító park  és arborétum  facsonkjaihoz tá 
m asztotta őket. Szóval: m ind olyan helyekre, 
am elyek B ánffy  Miklós regénytrilógiájának 
egy-egy fejezetét ju tta tjá k  nagyon sok olva
só eszébe, hogy h á t itt tö rténhete tt ez meg az, 
ott pedig m ás valam i. Ezeken kívül felakasz
to tt X ántus G ábor a rom palota egyik fa lá ra  
egy régi-régi nagy faliórát, valahova le te tt egy 
öreg hegedűt, hogy a kam erájával vissza-visz- 
szatérhessen hozzájuk — és m áris kezdetét 
vehette a felvétel.

A m elynek nem csak a képek s a régi tá r 
gyak — és a rom kastély — a szereplői, hanem  
maga a festőnő is, néha m unka, alkotás köz
ben, m áskor m in t szemlélő, m in t néző m aga 
is, aki velünk  együtt, a film  nézőivel együtt 
gondolkozik el (a filmen) azon, am it lá tunk. 
Most pedig gondolkozzunk el mi is — olva
sóink elő tt — azon, am it a le ír t térkiállitáson 
lá thattunk , éreztünk  és gondoltunk ez alkalom 
mal.

Az első képek egyikén F in ta  E dit lakásán
— m űterm ében — egy rézkarcon dolgozik. Ez
u tán  azonban többnyire (vagy csak?) olyan 
festm ényei kerü lnek  elénk ezen a rendkívüli 
film díszletül szolgáló bonchidai térk iállitáson, 
am elyeken a legkülönfélébb m ély színekben 
játszó h á tté r  előtt a legkülönfélébb színekben 
játszó fáty lakba, leplekbe bu rko lt nőalakok 
„lépnek“ a nézők elé. Talán egyiküknek sin
csen arca, sötét foltok fedik az arcok helyét 
a képeken, és mégis — a legfurább módon — 
lá tju k  őket. A h á tté r és a leplek szín játéka 
m integy szuggerálja nekem , nekünk, m ilyen 
is az az arc, am elyet hozzáképzelünk ehhez a 
háttérhez és lepelhez — azaz alkotó tá rsa ivá  
leszünk a m űvésznőnek. Nincsen m egrajzolt, 
m egfestett arcuk  és itt „á llanak“ a rom kas
té ly  s a rom erdő mélyén — ta lán  kísértetek? 
Nincs sem m i rém isztő ezeken a képeken, eb
ben a környezetben sem. Nem „holtak háza“ 
ez a bonchidai té rk iállitás, hanem  felhívás az 
egyéniség k im unkálására, k iteljesítésére. Hogy 
m indenki ra jzo lja  meg, fesse meg képzelet
ben ezeknek az alakoknak a hiányzó p o rtré já t 
és az önm agáét is egyben. A hányszor kam era 
elé kerü l ebben a film ben F in ta  Edit, m indig 
a lak ja inak  a fáty lait, lepleit színezi. Figyeli 
őket, figyeli képeit s tovább dolgozik azon, 
hogy színkom poz’ciói, megoldásai éppen azt 
az arcot, egyéniséget ad ják  ki benne (a m ű
vészben) és bennünk  (a nézőkben), ak iket F in
ta  Edit lá t m agába fordulva.

A film  elején egy esőverte ablakon á t né
zünk be a festő műhelyébe. Kezdetben nem  
értem , m inek ez a párás, nedves szűrő a fes
tőnő p o rtré ja  és köztem, a néző között. A film  
végén aztán m egértem  m indennek a finali- 
tását. Bonchidán a rom kastélytól néhány száz 
m éterre folyik el a Szamos. És itt te’jesedik 
ki X ántus G ábornak a F inta Edit m űvészeté
ről szóló film je, de m űkritikai m ondanivalója 
is. Egy-egy — a fentebb le írt — kép u tán  a 
Szamos vize felé fordul a kam era, s ahogy 
a rom fák és bokrok között lecsordul a Sza
mos vize s fodrozva, játszadozva, de mégis 
drám ai mozgásában tükrözi környező világát: 
az önm agában olyan, m in tha F in ta  Edit „fes
te tte  volna meg“, terem tené ú jra, percről-perc- 
re, p illana tró l-p illana tra  az őt körülvevő, örö
kös változásban levő világot. P an tha  rhei, m in
den folyik, m ondták a görögök annakidején , s 
ak á r tudatosan, akár ösztönösen, de a világ 
örökös változásáról s ennek drám aiságáról 
vall — ta lán  m inden képén — F in ta Edit, és 
őt s a képeit egy kastély rom jai között meg
idézve, m egörökítve, egy kam era-m űvész, X án
tus G ábor is. V árjuk további, líra i vallom á

saikat m agukról, rólunk, világukról.

Erdei A nna; A blak

Szürkeség ellen való vidamsagh
SZOCS ISTVÁN

(A temesvári magyar színház vendégjátékairól)
Csurka István : Deficit. Azt 

nem  m ondhatnánk róla, hogy 
leleplezés, vagy fe ltá rás; h i
szen olyasm iről szól, am it 
m indenki tud: ha a tá rsa d a 
lom életének felszínét k ilá 
tásta lan  szürkeség borítja,
akkor — élet és halál a h a 
m usivatagban — a nagy k a
land, a rom antika helyette
sítésére m egjelenik a Nt,gy
K alandpótlék; s ez többnyi
re a prózain kiagyalt nemi 
szabadosság; az ugyanis,hogy
— akkor m ár m iért ne!? ha
m ár úgysem ju t 'egyéb 
eszünkbe, m iu tán  átlapoz
tu k  a h írlapokat, tanu lm á
nyokat fo ly ta ttunk  szakm ai 
tevékenységünk javítására, 
kikapcsoltuk a rádiót, felbo
ríto ttuk  a tévét, akkor m ár 
uem  m arad  m ás hátra , m int: 
osszuk meg egym ás feleségét! 
Illetve: csináljuk  akkor m ár 
ny íltan  s azt is élvezzük, 
hogy bevallhatjuk .

Olvastam  egyszer egy ta 
nulm ányt arról, hogy a cseh 
ifjúság a hosszúra nyúlt po
litikai tél a la tt a legvadabb 
szexuális kom binatorikával 
foglalkozott, tiltakozásul az 
élet kilúgozása ellen.

Csurka István  színm űvének 
hallgatása közben (m ajd m eg
mondom, m iért kellett időn
kén t a  szemem lehunynom ) 
végig egy vers döröm bölt a 
fél tudatom  alján , Sík Sándor
nak egyik nagyon szép verse; 
arró l szól, hogy: M ents meg 
u ram  a szürkeségtől. Azt h i
szem, a szerzőnek is az volt a 
célja, hogy ilyen ima fakadjon 
fel bennünk. És azt igyekez
tek a színészek is elérni, ta 
lán túlságosan is direktbe cél
ratörően, hogy m egértsük: 
azért lesz a K alandból szürke, 
spekulatív  bujálkodás, m ert — 
ilyen a világ. Legalábbis akko
riban, így  h a to tt volt rán k  a 
világ. Es azért lesz az élet 
ü resjá ra tú  drám áiból üres
já ra tú  társalgási drám a.

A vendégrende-ő — ta lán  
Seprődi Kiss A ttila s m ajd 
megmondom, hogy m iért talán
— hálára  kötelez, hogy, akár 
Szentgyörgyre, Tem esvárra is 
elhozott Csurka-m űveket meg 
m ást is, de — nem  tudott hoz
závalókat is hozni, s ezért 
csak az előadás vége felé jö
hettünk  rá, hogy ez nem  egy
szerűen társalgási drám a; hogy 
a szereplőknek nem csak szöve
gük van, hanem  karak terük  is.

Az ősi nagy natu ra lista  bűn, 
a m űvészetben annyiszor visz- 
szatérő nagy balfogás; vagy
— tehetetlenség?: szürkeséget 
szürkeséggel ábrázolni! K ilá
tásta lanu l — és belátásta lanul 
üres színpadkép; és „fizikai 
cselekvés“ gyanánt és pótlásá
ra: jövés-m enés. A  feláll, á t
megy C pontra, o tt megáll, C 
feláll és leül, B  feláll, átm egy 
A  pontra, ott leül, D átmegy, 
A  felem eli k a rjá t, leejti, B  á t 
megy A pon tra  — s ' ezért, 
időnként a nézőnek jobb le
hunyni a szem ét; ez n sok ta r
ta lm atlan  jövés-m enés elvisel- 
hete t'enü l fárasztó. S közben 
társalognak. M ilyen praktikus!

Azt hiszem, egyes rendezők 
az ilyen ü -esjá ratok  kitöltésére 
ta lá lták  fel a szöveg e'lenében 
való, vagy a szövegtől függet
len cselekm ényt. Ezért tá rsa l
gási d ''ám árás közben egyes 
előadásokon a színészek szan
dálokat készítenek ruggyan
tából, mások kende-t tilo 'nak, 
vagy aranyhalakat tenyészte
nek és húsőrlőn ledarálják . A 
legjobb, am ivel eddig találkoz

tam  e nem ben: a drám ai tá r 
salgás közben orvosprofesszor 
és betege egy meggy kom pót tál 
színükig te lt fürdőuádban ü l
nek és egym ást kiskanállal 
etetik ; a meggykompótból. En
nek a szerzője eredetileg mé
száros volt és soha egyetlen 
színházi előadást sem m úlás - 
to tt volna el. Ha nem  tudnánk, 
hogy Seprődi Kiss A ttila az 
előtt is rendező volt, azt h in 
nénk, hogy a m estersége — 
operastatiszta. Legalábbis erre 
kellett gondolnunk, am ikor 
színészei hosszan, k itartóan, 
jelentősen m eredtek  a szín
falon tú li terü letre , a k in ti 
semmibe, ahonnan a főcselek
m ény m egérkezendő lenne.

M akra Lajos, a bonyodalom 
értelm i szerzőjének a szerepé
ben, inkább félelm etes volt, 
m int pajzán: olyan rövid baj- 
szú, ráncos arcú, szemüveges 
(akár feltette, ak á r nem!), aki 
m aoista vagy új náci te rro ris
tákat bujtogat; legenyhébb 
esetben trock ista  szamizdáto- 
ka t ad ki; érzékelteti a tá rsa 
dalom  divatos hazugságai mö
gött a kongó űrt, de inkább 
ideológiai tevékenységgel tö l
tené ki, nem  zabolátlan sze
relm eskedéssel. Szász Enikő és 
Dukász P éter tudatos, pontos 
szövegábrázolással kezdték, 
csak a já ték  vége felé té rn ek  
á t a jellem ábrázolásra, de ak 
kor hatásosan. R éthy M argit 
igazán tem peram entum osán, 
koncentráltan  é lt a színpadon, 
csak egy-két kitörési p illana tá
ban volt kissé műízű.

Azért a siker m indenképpen 
nagyobb le tt volna, ha zsúfolt, 
lelkes ház asszisztál hozzá. 
Hogy m iért nem  így tö rtén t?

•
(Aldo Nicolai: Téves kapcso

lás) O lyan volt az egész, m int 
egy E.T.A. H offm ann novella. 
A titokzatos, sö té t ház, tú l a 
hajdan i folyón, egyszerre 
kísértetiesen kivilágosodott. 
K iderül, hogy egy ism eretlen 
sz ín társu lat érkezett, és kép
zeljük, v ára tlan u l előadást 
ta rt!  Az első este mosolygó, 
ism eretlen nézők töltik  meg a 
nézőteret, és a színpadon is
m eretlen, mosolygó színészek 
játszanak. M it? M it játszanak? 
Á llítólag olasz vígjátékot, a 
szerzője ta lán  Andreo M at- 
teotti, de nem, az politikus 
volt, F ra F ilippo da Lippi, 
nem, az ta lán  festő, de külön
ben is, a szereplők magyarok, 
m agyar környezetben látszik 
és játsz(od)ik az egész, biz
tosan a ford ító  írta , Vasza- 
ry  Gábor, aki a  M om ptit 
irta , és a  Vigyázz, ha jön  
a nő-1, m ég 1936-ban, ha 
csak nem  éppen a bátyja, Va- 
szary János, lásd Rád bízom  
a feleségem , 1931, ak inek  nagy
bátyja, id. V aszary János, nagy 
festőművész, ak inek  viszont 
Vaszary Kolos, a nagy herceg- 
p rím ás a nagybátyja, és ott 
volt még a húguk, a Vaszary 
P iri i s . . .  M indez rejtély ; 
m indenki ta lá lgat; színlap, 
m űsorfüzet ugyanis nincs; 
volt egy p lakát a b e jára t m ö
gött, azt én is lá ttam  volt, ám 
többnyire ism eretlen, új szí
nészek voltak ra jta , s olyan 
név is, am elyik kétezer, de
nem  éppen úgy szerepelt, és
m ivel aggkori szem hibám
m iatt a csillagokat m ár 
am úgyis kettőzötten (duplán) 
látom, az Ü jholdat négy- 
szarvúnak, nem  m ertem  többé 
odanézni; később kerestem  a 
plakátot, de m ár m ás volt a 
helyén; (lásd Hoffmann,

B .'am bil'a he oegnő) és a fia- 
u» ok azt suttogták, hogy az 
eredetit elvitte a Rádiós Rém- 
a n y ó .. .

Ezért kell úgy eljárnom ,
ahogyan az m a divatos, am i
kor is a riportokból ritkán  
deiü l ki, hogy hol az a hely
szín. az interjúvokból, kivel 
is folytatják, sőt könyvism er
tetőt is o lvas.íattun •, am ely
ből a szerző nevét nem, csak 
azt tud tuk  meg, hogy a recen
zensnek régi jó  cim borája (ha
vere, pajtása, já tja ) v o lt ... 
Felesleges megírnom, mit, k i
vel hol lá ttam ; (a beavatott 
olvasó úgyis tudja, hogy a 
vendégjáték színhelye Kolozs
vár; hiszen a hajdan i folyó 
közelkeleti napistenről, illetve 
görög szigetről van elnevezve; 
Samas, Samos; itt  já tszák a 
vak Sám sont is; a Sétatéri 
sz npadon, am elyet hajdan  
Bánffy-kertnek hív tak; de nem  
egy olasz B anfiról nevezték 
el, m int ahogy Vasari, a nagy 
reneszánsz esztéta sem rokona 
az em lített fordítónak; és eny- 
nyi mély utalásból nyilván az 
olvasónak illik m ár m indent 
tudnia; főleg, ha olvasta Bog
dán László regényeit és a 
Bánffyéit i s . ..)

Szóval nem tudtuk, m it já t
szanak; többnyire azt sem 
hogy ki; de nagyon jól érez
tük  m agunkat a színházban; 
üde, friss volt az előadás, új 
arcok, el nem  koptato tt egyé
niségek m iatt; és ha zavart is, 
hogy egyik-m ásik szereplő 
túlságosan civilben hozta a fi
gurát, és nem alak íto tt — pe
dig m ilyen hálás dolog ideg
gyógyászt játszani! Egyszer 
lá ttam  V áradon Solthynak 
egy ideggyógyászát, aki m in t
ha a hom loka fölött lebegő 
nem  létező gégetükör likacsán 
próbált volna a m ennyekbe 
bepillantani, és soha el nem  
feledem ; még V árad felszaba
dulásának háromszázéves év
fordulóján is em legetni fogom! 
— viszont egy vadonatúj 
színésznő olyan rem ekül m in
tázott meg egy kis am erikai 
pipelányt (pipelinet), hogy az 
bárm ilyen nagy színházban 
vizsgaelőadásnak is bevált vol
na; ta lán  Hozónak hívták (?), 
és az előadást ta lán  Szász 
Enikő rendezte; és azért volt 
olyan kellemes, m ert semmi 
erőlködés nem  volt benne; 
nem nagyzoltak, nem  akartak  
mélységet m utatni, ott, ahol 
csak laposság volt; hanem  ezt 
a laposságot szórakoztatóan 
síkossá, sikam lóssá tették; és 
ezért g ratu lálha tunk  a rende
zőnek és az együttesnek, és 
együttérzünk egyik kolozsvári 
nézővel, aki kijövet meg
jegyezte. ná lunk  is adhatnának  
ilyesmit!

Viszont, hogyha nem is te lt 
nekik m űsorfüzetre, nem gé
pelhették  volna-e le a szerep-
osztást és a tudnivalókat 
papírlapocskákra? És nem  
osztogathatták volna az elő
csarnokban, és déli m unkaidő
ben a Korzón nyüzsgő tömeg
ben? Ez udvariatlanság volt, 
nem csak velünk hanem  sa
já t  m agukkal szemben is.

Egy színháznak, am ely most 
tápászkodik fel a tetszhalál
ból, ta lán  jó  volna hatéko
nyabban kom m unikálnia a 
közönségével, az újságban fel
adott (apró) hirdetésen tú l— 
menöleg is. (Az itten  szüksé- 
geltetendő prédikáció a szin- 
h áz^p ropaganda  m ibenlétéről, 
műfogásairól ezúttal hely
szűke m iatt m a-adjon el )

11
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A GYERGYÜSZENTMIKLÓSI 
„GYiLKOSTÓ” KISIPARI 
SZÖVETKEZET
RENDELÉSRE GYÁRT ÉS SZÁLLÍT:

— női és férfi készruhát
— bőrdíszműves terméket
— női és férfi cipőt
— kölölt terméket

Valamint a lakosság rendelkezésére áll az 
alábbi szolgáltatásokkal:

— női és férfi szabóság
—  k ötőd é
— bőrdíszmű
— cipőrendelés- és javítás
— különböző bőr és szőrmék kikészítése és 

feldolgozása.

Igényeljék bizalommal termékeinket 
és szolgáltatásainkat!

H O L—
•  Megjelent a K orunk  idei 2 f> száma, amelynek főlap- 

i testéből kiemelendő: Egyed Péter 'ln-,key • sain közben; Szi
lágyi N. Sándor Mi lesz veled, HMDS'/,; Mircea Dinescu 
Borítékos sorsjegy (Kántor Erzsébet fnrdiUe-a) Kereskényi 
Sándor Közakarat, a román politikai kultúrában. Lászlóffy 
Aladár Szécsi Margit titkos hajói, Elias Canetti Nem zeti 
töm eyszim bólum ok  (Saszet Ágnes fordítása); ugyanitt olvas
ható Szécsi Margit. Takáts Gyula. Kiss Jenő és Lászlóffy 
Csaba verse, valam int Bálint Tibor Példázatok a hét rút és 
ösztövér tehénről cimü regényrészlete. A Toliban Szilágyi 
Júlia em lékezik Friedrich Dürrenmattra; cikket jegyez to
vábbá Kónya Sándor, Adrian Marino és Varga Attila. A 

i Históriában  Boros János, Balázs Sándor és Fábián Ernő, 
i a Tékabein Kántor Lajos, Laczkó András, Agárdy Annamá

ria és Mátis Jenő írása.

9 Böszörményi Zsuzsa Egyszer v o l t . . .  c mii dokume.o- 
1 tum íilm je — diplomamunkája — nyerte el a Los Angeles i 

F ilm m űvészeti A kadém ia  legjobb főiskolásfilmnek kijáró 
Oscar díját.

® A Rom ániai Magyar Szó  május 11—12-i száma közli 
Dsida Jenő T ükör előtt című poémáját; verset olvashatunk 
továbbá Júnusz Emrétöl (Demény Ottó fordítása) és Bob 
Dy'antől (Barna Imre fordítása). A szám D okum eu‘um -ro- 
vata Hajdú Győző Ceaujescunak írott titkos jelentéseit 
hozza.

© A Jelenkor  májusi számában Thomka Beáta Egyed Pé
ter A vadiúd őszi ú tja  cimü novelláskötetét, Csapody Mik
lós és Varga Lajos Márton pedig Cs. Gyimesi Éva Álom  és 
érlelem  című esszékötetét elemzi. A számban verset közöl 
többek közö.t Kovács András Ferenc, Lászlóffy Aladár, a 
Tompa Gábor — Visky András szerzőpáros, valamint Bog
dán László.

© A Hargita Népe  május 11-i számának M űvelődés o l
dalain verset olvashatunk Kereső Attilá’ól és Váli József
től. Prózai írást Bölöni Domokos (Lambada É\j]) és Kozma 

| Mária (Hétvégi nindzsa) jegyez.

® Az É letünk  idei 3-as számában Martos Gábor: „Ennek 
a generációnak m ár nem  vo ltak  illúziói“ cím alatt beszélget 
Bogdán Lászlóval, s a lap hozza a prózairó Márciusi karne
vál cimü regényrészletét. A 4-es számban ugyancsak Martos 
Gábor beszélget Szőcs Gézával („Ez a társaság úgy viselke
dett. m intha a há izsákjában vo'na a m arsallbot“), s közli 
a költő A m élyrétegek  című versét.

(P. Domokos Kázmér), Jakab Gábor („Nagyon m egindultak, 
és im itt-am ott sikerrel toboroznak“) és Jakobovits Miklós 
(A restaurálásról).

O A sepsiszentgyörgyi színház Tamási Áron  magyar tago
zata május 15-én bemutatta Eugene Ionesco Rinocerosz című 
darabját. A rendező Tudor Märescu.

•  Bartha Levente székelyudvarhelyi előadóművész a bu
dapesti H unfa lvy  János Szakközépiskolában  május 7-én be
mutatta Király László A m ikor pipacsok voltatok  cimü ver
seskönyve nyomán készített előadóestjét, május 8-án pedig 
ugyanott adta elő K egyetlen  sz 'p ség  című műsorát, m ely- j 
nek keretében Kányádi Sándor, Király László, Szilágyi Do- | 
mokos, Magyari Lajos. Farkas Árpád és Nagy László ver- j 
seit szavalta. Domokos Pál Péter köszöntése alkalmából az I 
előadóművész A Céh cimü lap rendezésében szavalta el K i
rály I,ászló és Ferenczes István néhány versét. Bartha Le
vente május 24-én Szolnokon, az MDF szervezésében adja 
elő a már em lített Király László-verseskötet nyomán kelt 
A m iko r pipa sok voltatok  cimü műsorát.

® A sepsiszentgyörgyi K ép  árban május 25-én nyílik meg 
a M edium  - N em zetközi Kortárs M űvészeti Kiállítás. jj

® Az A ljö ld  májusi száma Kovács András Ferenc Trionji; | 
Kiróná Has dalterm ő m ezőkön, va'amint Bállá Zsófia Hív. t
Érted nyúl. M acához em el című verseit közli.

® A Hét 19. számának vezércikkét Gálfalvi Zsolt írja 
Véget ért-e a m ásodik világháború?  cim alatt. Balogh József 
Szilágyi Istvánnal beszélget abból az alkalomból, hogy az 
író Agancsbozót című regényével elnyerje az írószövetség  
prózadiját. Cikket közöl többek között Dávid Gyula (Köz- | 
m űvelődésünk alappillérei), Kötő József (A korszerűség igé
nye). Sylvester Lajos (Tájkép  — alakuló közgyűlés után), i 
Kán or Lajos (K épek, képvise7ők, képmutatói;), Halász Anna } 
(A látvánu m indenkié), Fodor Sándor (Itt sem m i se válto
zott), Lászlóffy Aladár (Erasmus ernyője X L V Il.)  és Fábián |i 
Ernő (A m i m egtörtént és am i m egtörténhet). A n  itotalitar z- P 
mns és nem zeti c 1 kötelezettség  cím alatt Bányai Péter készít 
interjút Molnár Gusztávval. A szám költője Egyed Emese. I 
Az u.olsó oldalon Stász János M űtét előtt címmel közli nap- t 
lójegyzeteit. t

«  A Látóhatár 4-es számában verset közöl többek között í 
Markó B la. Farkas Árpád. Lászlóffy Aladár és Bállá Zsófia; 
Bálint Tibor Napozni lehetett a gyöngédségénél cím alatt 
jegyez prózai írást. A szám közli Bertha Zoltán Erdélyi m a
gyar irodalom a nyolcvanas években  című tanú mányát.

Hibaigazítás: A Helikon 19. számában közölt a Halállal 
m éri létben  cimü írás szerzője Fekete Vince.

•  A K eresztény Szó  május 12-i számának vezércikkét 
Sikli László jegyzi (H úsvét titka  — a m ennybem enetelben). 
Cikket közöl továbbá egyebek m ellett Csortán Márton

Májusi zápor után
Ady Endre verséből idézünk egy szakaszt a vízszintts 4.,

41., függőleges 3U., 5o., es kétszer az 1. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. . . . u m :  ópium, mákony. 4. Az idézet első
sora (záit betűk: O.S). Ifi. Szekehiöldi áss ony. 17. Az áram
mérő után fizetjük. 18. DSO. 19. P o r c i 21. Néma pék!.. 22. 
Kálium és vas vegyjele. 23. Mássalhangzó. 25. Izomrög/itö sza
kig. 2G. Becézett Demeter. 28. Szí m Ivemre. 29. Ábrándozva 
elmerül gondolataiban. 32. Katalin idegen változata 34. Len 
kevert betűi. 35. . . . curu:  402,3 km hosszú folyó Braziliában, 
Oriximinánál ömlik az Amazonasba. 33. Magyarországi megyé
ből való. 39. S/amárium  vegyjele. 40. Sovány ló. 41. Az idézőt 
második sora (zárt betűk: B, N, Y, C). 42. Matracban, bútorban 
acéldrótból készült rugózás. 44. Cápa egyik fele! 45. kicsinyítő 
képző. 4fi. Hősi egynem ű hangzói. 48. Tavaszkezdet. 50. Ugyan
az. 51. Kurzus közepe! 52. Óramutató. 57. Huzamosan egyen
letes, mély hangot adó. 58. Régi egynemű hangzói. 59. Virágok
ból és lombokból font köralakú füzérek. 60. Iglu. 61. Skócia 
egyik fele! 63. Lekváros. 64. Sorra. 65. Romá i nemzeti tánc. 
66. Igecsoport. 67. Kérges növény. 68. Hízó lakja. 69. Angyali 
rang. 70. Régi mezopotámiai város. 71. Magyar iró, költő, mű
fordító (Antal, 1862—1943). 73. Ruha elülső része. 74. Mai Zet- 
terling svéd színésznő 1965-ben készült filmje. 77. Csípőig 

szabásq női felsőruha. 79. Van, németül.

FÜGGŐLEGES: 1 Az idézet u'o! só előtti és ufolsö sora 
(zárt betűk: Z, A, S). 2. Színműben, filmben döntő hatású rész
vétel. 3. «öntés. 4. Fordított disz. 5 botáiai :  hebehurgya 
módon. 6. Viszont. 7. A tó jege teszi. 8. Husáng fele! 9. ZŰ.
10. Fél volt! 11. Kis Árpád. 12. i’e-z hely z. 13 Zenei rövidítés. 
14 Ókori zsidó pénz. 15. Spanyol királyi her^eenö. 20. A fizika 
egyik ág-nek egyetemi előadásso -oz.'.ta 21 Fekvöhe’y leteríté- 
s*u h- sz’sálatos vászon. 26 Vándnrm >d ir •'? Lakoda'mnk. 
30. Azidézet h armadik sora (zárt betűk: G. É, Y, T, A). 31. 
Tiltás 32. A „Hat nap és a hetedik“ című regény írója. 33. 
Afrikai fadob. 35 Észrevétlenül b°jut v.d hova 37. Kettőzve: 
régi játék. 38. Időszámításunk előtt. 43. Délkelet-ázsiai romvá
ros. 47. Lázadozik. 40. A katáng egyik változata névelővel. 53. 
Pihentetett föld M szántása. 54. Motívum 55 Osztrák légifor
galmi »társaság. 56 Ilyen íz  öreg em'ie- keze. 58. Az idézet 
negyedik sora (zárt betűk: K, M). 60. Hélium vegyjele. 62. Heves 
széivíha-. 64. Törlogunr. 66 Ez-n-e csak jegvz'uel 67. Mező
gazdasági jellegű település. 70. Majdnem zuhé! 71. RUZ. 72. A 
Volga mellékfolyója. 73. Békaporonty. 75 Palánk széle! 76. El
lentétes kötőszó. 77. Kicsinyítő képző. 78. Asztácium vegyjele.

(Rániav Tibor)

A HELIKON 20. számában közölt, SZÉP MIRTUSZ, SU
SOGJ CSAK! című rejtvény megfejtése: Szép mirtusz, susogj 
csak!/ Mily csendes a világ!/ Nézd a pásztor holdat, a tiszta 
égen át/ hajtja a fény felé fenn' a bárányfelleget./ Aludj hát, 
K ‘dves, szépen, míg újra nálad leszek.
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Volt: C sík sze red á i H ázg y ár 
Ma: SGMACO-SA M iercurea Ciuc

Str. Zorilor nr. 18 
Telefon: 1 15 77—1 32 62 
Telex: 6 72 89
(Societatea Materiale de Construct»)

GYÁRT ÉS SZÁLLÍT AZONNAL:

— natú r és színes betoncserepet;
— kerítésoszlopot, kerítéspallót;

— könnyű beton kézi falazó téglát;

— rendelésre bárm ilyen előregyártott beton
elemet;

— m árvány és travertin  lapokat különböző 
m éretben;

— m árvány és travertin  apró dísztárgyakat:
(pl. ham utartó, virágváza, síremlék, telefon
asztal)

— üvegszálas falazó és díszítő gipszelemeket.

olv a s ó i n k , e l ő f iz e t ő in k  f ig y e l m é b e ?

SZERKESZTŐSÉGÜNK KÖZVETLENÜL IS TERJESZ
TI A LAPOT.

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

HELYI VAGY VIDÉKI ISKOLÁKBÓL BEÉRKEZŐ 
RENDELÉSEKNEK IS ELXGET TESZÜNK.
A NOBEL-DlJÁSOK ANTOLÓGIÁJA KIS TÉTELBEN 
TOVÁBBRA IS BESZEREZHETŐ A SZERKESZTŐSÉG
BEN.
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i t ... és leszünk, megmaradunk itth o n , a hazai tájon... / A

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

A R A  1 0  L E J
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Volt egyszer, hol nem volt, elküldte az Űr a népeket, hogy ebből 
a titánok dúlta anyakönyvi hivatalból ki-ki szerezze vissza a kereszt- 
levelét. Mint ama másik család, ki tudja miért Betlehembe, elme- 
nénk mi is a fagyosszentek városába, Marosvásárhelyre, h ogy. . .“

(Huszadikszázadi Ismeretlen)

Á rnyala tny i a különbség 
néha az idő vegykonyhájában, 
hogy a többségben vagy az 
egységben az erő. A p illan a t
ról utó lag  derü l ki, vagy 
csak véle tlenek  fénytörése u- 
tán  igazolódik, hogy tö rté 
nelm i volt, vagy nem . És fon
tos á rn y a la t az is, hogy éppen 
nagy szavakra, vagy nagy ön
fegyelem re, nagy egyéniségek
re, vagy nagy szürkeállo
m ányra  van  szükség. M in
denképpen : báto r kezdem é
nyezésre és erő teljes kollek
tív  bölcsességre, ha egy nagy 
hagyom ányii közösség sorsá
ró l kell dönteni. Történelm i 
m ú ltu n k  legáltalánosabb, de 
legnagyobb tanulsága tö rté 
nelm i jövőnk  szám ára: éb
ren kell lenni. É bren élni.

Elég ny ilvánvaló  volt, hogy 
n 'egbölcsebb dolog: valam i
képpen m egerősíteni. ami 
eddig tö rtén t, ország-világ 
elő tt igazolni azt, am i fo lya
m atban  vo lt s van sorsunk 
dolgaiban 1989 decem bere óta.

M ire 20 évszázad a la tt a 
Judás-csókok egyenesen po
kolgéppé változtak, a nagyon 
gyorsan változó és sokféle 
„ tö rténe lem “ nagyon meg
gyötörte a tá rsadalm at, az 
em bereket. Testileg-lelkileg, 
szellemileg. S a görcsöt is 
örökségként hurco ljuk  még 
egy darabig . M u ta tják  ezt a 
po litikátó l látszólag távol eső 
szférák: a halálozási sta tisz
tikák, a stressz, a közbün- 
tények  em elkedő görbéje. 
M egint egy ancien régim e-el 
kell szám olni és leszám olni. 
De h á t a „régi v ilág“ se le
h e te tt m indenestő l já rh a ta t
lan, velejéig  sivár, m ert on
nan  k erü lt ki, am i jó  is, a 
te rem te tt m aradandó  érték  s 
nem zedékek oda beépült s a 
tovább iakban  fe le ttünk  lebe
gő életideje, az egyetlen leg
drágább befektetésünk. Az 
ilyesm iből, törökvilágokból, 
ta tá rjá rásokbó l, 'lab a n c-k u r
zusokból, önkéntes sunyi 
csem pészáruként sosem a go
nosz m enekülhet meg igazán, 
s persze nem csak a jó  éli túl. 
Ezért gyanakszik s dühöng 
ítél kevésre szom jazva a lélek 
s kérdezi p illana tonkén t, for
du la tonkén t: van k iú t? nincs 
kiút?

M ert kö rü lö tte  tovább fo
lyik az ú jonnan  a ján lo tt já 
tékszabályok m egsértése is, 
m ielőtt egyáltalán  m egszilár
du lha tnának : a szövetkezésre 
nyú jto tt kéz durva e lu tas ítá 
sa, a napon ta  m egújíto tt fö
lösleges „hűségnyilakozatok“ 
m egalázása a többségből a 
m égtöbbségbe felkapaszkodó 
szélsőségek által, ak iknek 
h iába is ajánlkozol, se együtt, 
se külö*, se előre se vissza
m enőleg el nem  fogad lak , 
csak ha valam ilyen  negatív  
cst*da folytán meg nem  tö r
téin tté „tennéd m agáffSi^aiQ k--’'  ' 
r a  az volna megoldás,.és vizs
gáznak is naponta félreveze
tésből és gyűlöletből, hogy 
egyre növekvő ingerültséged

provokálja a kétségig s a 
kétségbeesésig, az, hogy b ü n 
te tlenü l is felelsz, m ert naiv  
vagy, am atő r módon politi
zálsz a  profi p iroskák-és-fár
kusok között és m aholnap 
nem  lesz érved az elszabadult 
fundam entalizm us közepette 
a végletesség, vehem encia el
len, m ely így benned és tá 
borodban is lábrakap . Húzd 
meg, ereszd meg! miközben 
ki kell ik ta tnunk  életünkből 
a félelm et. „M ert m ásnak  sze
retnének  látni, de nép v a
gyunk, a szülőföldjéhez el
szántan ragaszkodó nép .“ Bi
zony: h inni néha összeszorí
to tt foggal lehet csak, de n e 
künk  a szándékos hangzavar
ban is tisztán kell beszéltetni 
a m agunk szellem ét s nagy 
esélyünk m ásokban döntő 
szem léleti változást előidézni 
aligha van, ha még m agunk
ban is csak nehezen. Csak vé
gül. Szerencsére jó  órában. 
A m ikor a legradikálisabb se 
áldozná fel az egységet a 
maga külön meggyőződéséért. 
Most m ár válasszanak mások, 
mi a ján lo ttunk  bőven az a l
ternatívákból, hogy „Mégis

m agyarnak  szám kivetve“ . . .  
avagy „Dunának, O ltnak egy 
a hangja" . . .  vagy . . .

M ert szó sincs „végveszély
rő l“ és az „ itt nekünk  nincs 
jövőnk“ fa jta  siránkozás ideo
lógiává emelése, tak tikák  
a lap jává  erőltetése pedig egy
szerűen nevetséges lenne, ha 
nem  volna olyan fájó a be
lőle, tőle szivárgó vérzés: a 
kivándorlás. De jobb, ha nem 
érzelgünk! M últunk, ez a mi 
gyönyörűnek érzett és egyet
len m últunk  abból lett, hogy 
folyton-folyvást éppen nem 
volt jövőnk!

Az RMDSZ 2. Kongresszusa 
ta lán  azt fogja példázni, hogy 
egyértelm űen vitaképessé fo
galm azott érvünk  m egintcsak 
m aga a lé tünk  lesz és lehet. 
O rszágnyi környezetünket gaz
dagító terem tő élet és m unka 
m inőségére épül a tekintélye 
an n ak  a jövö.nknek, m ely 
annyiszoros, am ennyien v a
gyunk és leszünk, m egm ara
dunk itthon, a hazai tájon

m m m m m B B sem
S Z A B Ó  G Y U L A

Az van, ami nincs
Van büntetőjogilag körvo

nalazódó kisebbségi szepara
tizmus. és nincs kisebbségi 
iden titást bizosító kollektív 
jog. Ezt most m ár a legille
tékesebbek ny ila tkoztatják  ki 
a legilletékesebb hatalm i szin
teken: az a Megme.ntési F ront 
teszi ezt, am ely Rom ánia tö r
ténelm ének legdem okratiku
sabb választásain  csaknem  to
ta litá riu s többségi hatalom ra 
te :t szert kereken egy évvel 
ezelőtt, s ennek évfordulósah 
meg is ünnepelt b irtokában  
most a világ legdem okratiku
sabb alkotm ányát fab rikálja , 
összetanulm ányozva a világ 
legdem okratikusabb a lk o tm á
nyait ahhoz, hogy a kisebb
ségek nem zeti iden titásának  
m egőrzését-fejlesztését garan 
tá ló  paragrafusoknak  lehető
leg nyom a se legyen benne.

Ha van a világon valam i, 
am ire ráillik , hogy az van, 
am i nincs, akkor az éppen ez 
a kettő, am i ebben az egész 
„legdem okratikusabb“ körben 
egyre egységesebben, egyre 
hangosabban, egyre izzóbb in- 
toleranciával fennforog és 
fennforrik . M ert ha egy je 
lentős többségű „nem zeti á l
lam ban“ egyik felől n incsenek 
kisgbbségvédő kollektív jogok, 
aftimyek nélkül egyszerűen 
nem létezik törvényesen gya
korolt kisebbségi nem zeti 
identitás, m int például nem 

zetiségi iskola- és m űvelődési 
rendszer, nem zetiségi nyelv- 
használat, nem zetiségi hagyo- 
gyom ányt őrző utcanév stb., 
akkor a világ legterm észete
sebb logikája szerint a m ásik 
oldalon csak az lehet kézzel
fogható valóság, hogy van egy 
P arlam en tben  rögzített bün
tető paragrafus, am ely a több
ségi szótárak, lexikonok, nyel
vi sajátosságok és szóvirágok 
alap ján , távol m inden nem zet
közi jognak, egyezm ényrend- 
szernek a tanulm ányozási nyo
m aitól, az t „g aran tá lja“, hogy 
m inden rom án állam polgár 
törvény elé állítható  és bün 
tethető  — vagy inkább b ü n 
te tendő  —, aki bárm ilyen 
form ában szeparálódik a több
ségtől, olyan bűnökben le- 
ledzve ezáltal, m int például 
nemzetiségi iskola- és m űve
lődési rendszer, nemzetiségi 
nyevhasználat, nemzetiségi h a 
gyom ányt őrző utcanév stb.

Azt lehetne m ondani, hogy 
ez ugyanannak  az egy dolog 
nak  a két oldala, de a való
ságban ez maga az az egyol
dalú dolog, am ely az „együtt
élés“ nevében többségi „öle
léssel“ kivan m egfojtani m in
den különálló  kisebbségi lé
te t: ne legyenek neki külön 
villam osai, külön park ja i, kü 
lön iskolái — s ugyanezen a 
nacionalista-zagvva dem agó
gián végigszédelegve — : „ne

legyenek néktek Idegen iste
neitek. idegen nyelveitek, ide
gen történelm i hagyom ányai
tok, idegen képfaragó m űvé
szeitek, idegen versfaragó 
költőitek, idegen színházaitok, 
idegen H elikonjaitok, idegen 
Látóitok, idegen RMDSZ-ei- 
tek“ stb., m ert mindez olyan 
törvényellenes dolog a Nagy- 
Rom ánia hely reállítására  és 
„m inden rom ánok“ nem zeti 
egybefogására törekvő Rom á
nia legdem okratikusabb elnö
kének, korm ányának, p a rla 
m entjének, a'kotm ányozó nem 
zetgyűlésének, M egmentési 
F ron tjának  — s bizonyára a 
Fronttól külön házi fösovi- 

nizm ussal félreszeparálódó 
V atra -pártnak  is — a m egíté
lése szerint, ami állam  ellen 
elkövetett bűnként büntető  
íté letet von maga után.

Van azonban m indennek a 
végén két dolog, am in je len 
leg külön fenn vagyok akad 
va. Az egyik az, hogy én 
voltam -e igen jó  kételyű prófé
ta  a  hazám ban, am ikor a ma 
még büntetlenül megjelenő 
Helikon kora tavalyi 5. szá
m ában, 1990. feb ruár 2-án 
olyan cím ű cikk je len t meg 
a cím oldalon a nevem  alatt, 
hogy B eletörik a jogunk a 
,,szeparatizm usba“?, vagy az 
a N em zeti M egm entési F ront 
volt rossz jövendölésű prófé
ta  a sa já t hazájában, am ely
nek „a rom ániai nem zeti k i
sebbségek jogairó l“ szóló — 
ország-világ elő tt k inyilatkoz
ta to tt — N yila tkozata  o tt olvas
ható  ugyanennek a lapnak  
egy m ásik cím oldalán három  
szám m al előbb, 1990. jan u ár 
12-én. A N yilatkozat te rjedel-

B e m a o B
mileg is, ta rtalm ilag  is káp- 
rázat egy mai rom ániai nem 
zeti kisebbségi szem szám á
ra, de tekintve, hogy a ma 
dem okratikusan hatalm at gya
korló és alkotm ányozó F ront 
épp ezt az önnézetét ta n u l
mányozza a legkevesebb buz- 
gósággal s a legnagyobb 
iden titászavarra vallóan, lega
lább annyi kurtítással érde
mes felidézni a N yilatkozat 
k itételeit, am ennyit a F ront 
ku rtíto tt az akkori nézetein 
és elvein, s azzal együtt a  ro 
m ániai nem zeti kisebbségek 
jogain :

„A rom ániai forradalom  — 
a rom án nem zet és a n em 
zeti kisebbségek, az ország 
egész népének történelm i 
te tte  — a h jz a  összes á llam 
polgára közötti egység és csz- 
szetartás, a  szabadság és az 
igaz dem okrácia irán ti vágyuk 
tanúbizonysága. A közösen ki
on to tt v ér m egm utatta, az 
erőszakos asszim iláció sovén 
gyakorla tára alapozott nem 
zeti uszítás politikája, a szom
szédos M agyarország és a ro 
m ániai m agyarság elleni r á 
galom hadjárat sorozatos k í
sérlete nem  tud ta m egtörni 
a rom án nem zet és a nem zeti 
kisebbségek közötti b izalm at, 
barátságot és egységet. . .  A 
Nemzeti M egmentési F ront 
határozottan  elítéli az előző 
dik ta tórikus rendszernek a 
nemzeti kisebbségekkel szem
ben fo ly tato tt po litikájá t és 
ünnepélyesen k iny ilván ítja: 
valóra v á ltja  és g aran tá lja  az 

'egyéni és kollektív  nem zeti 
jogokat és szabadságjogokat.
A Nemzeti M egmentési F ron t 
a m egvívott forradalom  de-

m okratikus jellegével össze
férhetetlennek m inősíti a n a 
cionalizmus és sovinizmus, a 
fajgyűlölő uszítás, a nem zeti 
kisebbségekkel szembeni el
nyomó politika bárm ely meg
nyilvánulását. M indennem ű, 
nem zeti vagy faji k izáróla
gosságra, illetőleg elkülönü
lésre irányuló m egnyilvánulás 
egyform án ellenkezik m ind a  
rom án nemzet, m ind a nem 
zeti kisebbségek létérdekei
vel ..  . Tekintettel a d ik ta tó
rikus rendszer átkos öröksé
gére, a fentebb kifejtett e l
vekből kiindulva a Nemzeti 
Megmentési F ront szükséges
nek véli az egyéni és kol
lektív nemzeti jogok és sza
badságjogok alkotm ányos ga
ranciáinak  kidolgozását. Biz
tosítani k íván juk  a nem zeti 
kisebbségek jogát, hogy poli
tikai, társadalm i és szellemi 
életük problém áit sa já t de
m okratikus szervezeteik, az 
állam hatalom , a közigazgatás, 
valam in t a civil társadalom  
szerveibe a maguk soraiból 
jelölt, illetve választott kép
viselők ú tján  o ld ják  meg“ 
stb.

Aki nem hisz a szemének, 
olvassa el az egész N yilatko
zatot k u rtítás nélkül. A nnyit 
azonban a k u rtíto tt szöveg 
alap ján  is látni lehet, hogy 
a F ront az egész N yilatkozat
ból két dolgot „ért“ m a a 
legjobban: azt, hogy van
nem zeti elkülönülésre irányu
ló megnyilvánulás;* s azt, 
hogy nincsenek kollektív  
nem zeti jogok.

1991. m ájus 22.

LÁSZLÖFFY ALADÁR

„$ mégis, magyarnak számkivetve...

Geliért Sándor levele Tamási Áronról
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V ándorvetélkedő, m ely nem  csupán v án 
dorolt a  legsötétebb években — ta r ta l
m át és lebonyolítási körü lm ényeit tek in t
ve —, hanem  szinte bujdokolt.
A nnál nagyobb az elégtétel, hogy tú lé lte  
a fenyegetettség hosszú éveit, hogy a szer
vezők nem  fárad tak  bele a m unkába, nem  
húzták  le fásultan  a redőnyt.
K ita rtásuk  így le tt példam utató , a k u ltú 
rához őszintén és szervesen kapcsolódók 
— végül is term észetes — k ita rtása , m ely 
évente lángra lobbanto tta , ha csupán né
hány órára  is, az együvé tartozás báto
rító, ú tm utató  fák lyáját.
Most épp Szovátán ü lünk  egy jégverem 
ben — a Sóvidéket és a K isküküllő m en
té t képviselő gim nazisták m eg középisko
lás versenyzők —, s h irte lenében  nem  is 
tudom, tu la jdonképpen  k i a „gazdánk“. 
Talán a Bernády M űvelődési Egylet, m ely 
igen szép lendülettel lá to tt m unkához 
ebben a városban, m elyet oly k ita rtóan  
és fenyegetően p róbált kékre m ázolni a 
d ik ta tú ra  néhány jó l képzett képviselője. 
Az Egylet, m ely m ár a város különleges 
helyzeténél fogva is központi helyet fog
la lhat el egy vidék m űvelődési életében, 
ha önös érdekek m ia tt — és jó m agyar 
szokás szerin t — szét nem  veri idővel 
önmagát. Vacogunk teh á t a  színpad előtti 
aszalnál, de ta r t ja  bennünk  a le lket az 
öröm és a  m inden versenyek előtti lám 
paláz.
A m űvelődési ház nagyterm e még ilyen 
m ostoha körülm ények között is m ajdnem  
telve, és bíráló bizottságra való jában  nem  
is lenne szükség, a taps jelzi a  tu la jd o n 
képpeni értékrendet.
S az igazság az: itt  m indenki nyer, m ert 
m inden perc, m inden p illana t, m elyet 
anyanyelvűnk szépségeinek fö lm utatására 
szánunk, tiszta nyereség, különösen eb 
ben a nyelvileg egyre sivárabbá váló idő
ben. A „szakm a“ persze nőiesedik, te le  a 
színpad ropogósra kem ényített-vasalt 
székelyruhás gyereklányokkal, ak ik  néha

remegő hangon, néha meglepő biztonság
gal ad ják  elő a — szavalatot, prózai szö
vegm ondást, ism eretlen szöveg fölolvasá
sát m agába foglaló — verseny verssza
kait, bekezdcfeeit.
K ánvádi, Dsida, Áprily, H orváth István, 
Sütő, M agyari — szinte megdöbbenünk, 
am ikor valaki Szentimrei Jenőtől mond 
verset — hogy kerü l ez ide?! —, és ám u
la tunk  még nagyobb, am ikor egy hölgy 
Szilágyi Domokostól m ond el egy — no
vellát.
Ügy tetszik, tudom ásul kell vennünk, hogy 
e jókora vetélkedő csapat szám ára nem 
létezik Lászlóffy A ladár, Páll Lajos, F ar
kas Á rpád, a költő Szilágyi Domokos, 
V ásárhelyi Géza, Szőcs K álm án, Szöcs Gé
za, M arkó Béla; a  valóban fia ta l Kovács 
A ndrás F erenc meg egyenesen meg sem 
született.
Nem tudom , jelenség-értékű-e ez a  vélet
len, mégis érdem es lesz odafigyelni, kü
lönben ü lhe tünk  abban a m egnyugtató 
tuda tban , am elyet egyik Erdélyből távo
zott „zseniális“ hazánkfia sugallt, s mely 
szerin t innen  m ár úgyis m indenki el
m ent, ak i valam it is számított.
Még szerencse, hogy Sütő, K ányádi m a
radt.
Elnézem én ezeket a didergő, k ita rtó  lá
nyokat, hallgatom  a soha-itt-nem -hallott 
Psalm us H ungaricust, m elyet apám 
adott a kezem be valam ikor félve, most 
pedig szabadon m ondható — s b á r  tudom, 
hogy egy p illana tra  becsapom magam, 
mégis kikapcsolom  a külvilágot, belehull
va a D sida-vers mélységeibe.
Sajnálom , bizony fejhorgasztva sajnálom 
távozott-elűzött igazem ber barátaim at, de 
a  kövér füvek u tán  gázoló ökreink bő- 
gése valahogy nem  ju t a lelkemig. 
V ándorvetélkedő — nem  tudom , hány 
ilyen tájegységhez kötött változata van e 
szépbeszéd-versenyeknek —, de ta lán  nem 
botorság a rra  gondolni, hogy ha derülne 
egy csöppet — anyagilag is — fölöttünk 
az ég, érdem es lenne évente m egrendez
ni ennek országos változatát is.
Egyik legnagyobb kincsünkről, fegyve
rünkről, m egtartó  kötelékünkről van szó. 
M ár m indenki elolvasta az ajándékba 
kapo tt könyvet, ágya fölé szegre akasz
to tta  a P etelei-p lakettet, s ta lán  a rra  gon
dol: érdem es lesz eljönni jövőben is. 
E rre gondolok m agam is, erre  gondolva 
küldőn m inden résztvevőnek O rbán-napi 
didergő köszönetem  és üdvözletem.
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csütörtök
A m ohaszőnyegen tö ltö tt m ásodik éjszaka 

u tán  kelünk  útra . Most m ár nem csak a fe
nyők koronája fölött, hanem  köztük is e ltű 
n ik  a kék égbolt. K iérünk  az erdő szélére.

N éhány m éternyire tő lünk  folyóvíz, ö t-h a t  
m éter széles, nem  tú l erős a  sodrása, de a 
túlsó p a r tja  m eredek, valóságos agyagfal.

G ázlót keresünk, nem  ta lálunk . Jóska le 
veti bakancsát és belép. Hideg, köves, nem  is 
mély, de n incs lehetőség a túlsó p a r t m eg
m ászására. H átha lejebb mégis á tju tunk .

K övetjük  a bokor szegélyezte jobb parto t. 
És m egfeledkezünk a szokásos óvatosságról, 
felderítésrő l.

O tt állunk , néhány m éterny ire egy hídtól, 
egy ném et katonától, aki rán k  szegzett gép
piszto llyal figyel. N yakában fém  élőké, r a j ta  
a  fe lira t: „Feldgendarm erie“.

Biztosan tá rsa im  ereiben is m eghűlt a vér, 
de m ost m ár szép nyugodtan — legalább is 
rem éljük , hogy ezt a benyom ást k e ltjü k  a 
ném etben — odam együnk.

Ránkförm ed, hogy m it keresünk  ott. Jogo
san kérdezheti, m ert az országút pont ellen
kező irányból vezet a h ídra. Jóska led ará l
ja  az eddig bevált szöveget, m ire a  ném et le 
torkol, hogy a m agyarokat a környékről m ár 
elszá llíto tták  F ürstenfeldbe és onnan vasúton 
az ország belsejébe.

További m agyarázkodásunknak az vet vé
get. hogy m otorkerékpáros küldönc érkezik  és 
írá s t ad á t  a csendőrnek.

M elyikünk te tte  meg az első lépést? M in
denesetre szép lassan elindu lunk  az öt m é
te rn é l nem  hosszabb hídon á t és hozzávető
leg további tíz m éter u tán  ú jabb  hídhoz é- 
rünk. O tt V olkssturm  sapkás öregek tevé
kenykednek, ak n ák at telepítenek.

H átra  sem nézünk, hanem  m egállunk és 
m egkérdezzük az osztrákoktól, m erre ju tu n k  
a  polgárm esteri h ivatalba, hogy jelentkezzünk. 
L em arad tunk  a csoportunktól és F ürstenfeld
be szeretnénk jutni.

A volkssturm osok feltehetőleg azt gondolták, 
hogy rendben  van  a szénánk, hiszen a  csen
dőr átengedett. A ném et pedig — ha u tánunk  
nézett és lá tta , hogy beszélgetünk az öregek
kel — szintén m egnyugodhatott.

Az osztrákok azt a ján lják , hogy m arad ju n k  
az országúton, rövidesen lá tn i fogjuk a  fa lu  
tem plom tornyát és abba az irányba m enjünk, 
ne jobb felé, m ely a  fa lu  dom bon levő h á 
zaihoz vezet.

— Szedjék a lábukat — hangzik a tanács 
—, m ert az oroszok közel v an n ak , ki tudja, 
m ikor indul az utolsó szerelvény F ürstenfeld- 
b ö l . ..

S ietünk  is. Legalábbis addig, am íg az oszt
rákok  lá tókörében vagyunk. A laposan körü l
nézünk, nem  szívesen ta lálkoznánk  újabb  ki
váncsiakkal. P á r  száz m éterrő l látszik az ú t 
elágazás, s a felfelé vezető fehér csík. Á tvá
gunk a ré ten  és az ú tta l párhuzam osan kap 
ta tunk , am ikor a főúton ném et teherau tók  á ll
nak  meg. Több katona száll le, köztük lá 
nyok is. nagy tekercseket rak n ak  le és nek i
fognak a telefonhuzalok legöngyölítéséhez. 
Szorgalm asan dolgoznak. V elünk — alig húsz 
m éterre vagyunk — nem  is törődnek. Jó l h a ll
ju k  beszélgetésüket, nevetve u g ra tják  a  lá 
nyokat, incselkednek velük, közlik, hogy az 
érkező ü teg  közelében fognak szolgálatot te l
jesíteni.

Sietség nélkü l — nem  kis önfegyelem kel
le tt ehhez — m együnk tovább. Az ú t erdő
be vezet, közelében, a fák  között kapaszko
dunk  felfelé.

A dom b gerincén szabályos utca. H ázak 
egym ástól néhány m éternyire, kertek  és ke
rítések  v álasz tják  el egym ástól. Gyerekek, nők 
kíváncsian nézegetnek, öregek sehol — m in

den bizonnyal közülük kerü ltek  ki az akna- 
rakók.

Valam i furcsa, de nem  fenyegető van  a je 
lenetben. H árom  elfogadhatóan öltözött h á ti
zsákos fiatalem ber, de civilruhások.

Egyik házból negyven-ötven év körüli ko
rom fekete hajú  asszony jön  ki, egy kisfiú 
szaladt be im ént a  kapun, ő je lezhette é r
kezésünket. Nagy, ijed t szem m el néz ránk , 
m egállást int, m ajd beszalad a házba. A nnak  
kapu ján  cégér: G iovanni d ’Urso U hrm acher 
— Orologiaio. Az asszony tucatny i alm ával 
té r vissza s sietve á tad ja , m ajd  szinte tusz
kol, hogy m enjünk tovább. Alig van  időnk 
azt m ondani, hogy danke. Én még hozzáte
szem: grazié. M osollyal nyugtázza s búcsút 
int.

H atással volt rán k  a siettetés, alaposan k i
lépünk. E lm aradoznak a házak, az utcasor. 
M egm űvelt földdarabok, de sehol egy lélek  
a felfelé vezető úton.

M ár régen a hátunk  felől sü t a nap, am i
kor a  m agaslaton tanyaépü lete t veszünk ész
re. Óvatosan közeledünk, ö regem ber ül a 
ház előtti padkán. Ferencz József-szakállá- 
val m in tha régi képeskönyvből lépe tt volna 
ki. É rthető kíváncsisággal figyel bennünket, 
kiveszi szájából a p ip á já t és kérdez:

— Fiatalem berek, m it keresnek m aguk itt?
A válaszra felélénkül:
— Áh, erdélyiek?! N ahát, én Tem esváron 

szolgáltam  a nagy háború  előtt, ö m este r vol
tam  Őfelsége hadseregében. Nagyon jó l érez
tem  m agam  ott. M ilyen nagyszerű é le tünk  
is volt. De szép lányok sé tá ltak  m inden dél
u tá n  a Lloyd-soron . . .

Egészen elm élyed em lékeiben, m ajd  visz- 
szazökken a  jelenbe:

— M it is akarnak  m aguk, junge K erl?
Elm agyarázzuk, hogy szeretnénk  hazaju tn i.
— H át akkor figyeljenek jól rám . Én is

m erem  az egész környéket. Azon az úton, a 
mezőn á t  az erdőbe kell h ú zó d n iu k . , .

E lm ondja az öreg, hogy a  délelő tt egy zász
lóalj ném et vonult attó l b a lra  egy dom bra, 
am ely u ra lja  a fa lu t és an n ak  vasúti m eg
állóját, a  Lafnitz h íd ja it. Az oroszoknak fe l
tétlenü l o tt kell áttörniök, hogy u ta t vág ja
nak F ürstenfeld  irányába.

— Figyeljenek jól ide! Egy k iszárad t p a 
takm eder, vízmosás van ott, az erdő m élyén. 
H úzódjanak oda. Ha szerencséjük van, a k 
kor megússzák épségben . . .

Az üreg búcsúzóul még hozzáteszi: — Az
tán  üdvözöljék a szép tem esvári lányokat.

Nem volt nehéz m egtaláln i az erdő t és m é
lyén a vízmosást. K icsit nedves még a téli 
hótól, a nap sugarai nem  hato lnak  á t a  fák  
sűrű  koronáján. T alálunk egy viszonylag 
száraz helyet és elhelyezkedünk. O lyan m e
redek a fekhelyünk, m in tha felem elt nyug
ágyon hevernénk. K öveket rak u n k  lábunkhoz, 
így nem  fenyeget a lecsúszás veszélye. A né
m et felderítőktől annál inkább  lehet okunk 
ta rtan i. Term észetesen csak suttogunk, a leg
csekélyebb za jt is igyekszünk elkerülni.

M ár esteledik, most m ár igazán csak vé
letlenül akadhatnak  ránk.

Nincs m ás tennivalónk tehát, m in t várni, 
várni.

A lvásról persze szó sem lehet, hogyan is 
jönne álom szem ünkre? Én álmodozom. Ol
vastam  valahol, hogy h a lá la  p illana tában  az 
em ber szeme előtt film szerűen elvonul egész 
élete. Ez feltevés, m ert senkinek sem volt 
a lkalm a ilyen „film ről“ hitelesen beszám ol
nia.

T udatosan-öntudatlanul idézem  gyerm ekko
rom  éveit, anyám  m eleg gondoskodását és az 
első v ilágháború u tán  a családi körbe visz- 
szatért és csak akkor m egism ert apám  m eséit 
nagyapjáról, a vándor ácsm unkásról, aki a 
székelyföldi Bözödújfaluról vetődött N y itrára  
Ott, m in t szom batost zsidónak tekintették . E- 
rös Sám uel és Weisz B erta  házasságából szü
le te tt a nagyapám . K ilenc gyerm eke volt. U- 
tolsó előtti a sorban az apám , az egyedüli 
köztük, aki v isszakerült Erdélybe. A  többiek 
m ind B udapesten élnek.

Színes egyéniség az apám , széles körű  is
m eretekkel rendelkezik, m ondanivaló ját sze
re ti görög és la tin  idézetekkel tark ítan i. L ét
elem e a sport, ő szerkesztette a  tiszavirágéle- 
tü  Sporthirlapot, az első erdélyi sportszak la
pot és terjedelm es tanu lm ány t ír t az erdélyi 
sportm ozgalom ról dr. Mező F erenc olim piai

bajnok Sportlexikonfáha. Éveken á t elnöke 
volt a Hágibor sport egyletnek.

A rra  tan íto tt, hogy az em bernek  m indig 
uralkodnia kell indulata in , kudarc esetén  m a
gában kell keresnie a h ibát, nem  pedig a kö
rülm ényekben és m indig küzdenie, harcolnia 
kell. Összeszorított fogakkal, de harcolni az 
utolsó leheletig. M indig b e tartv a  a  fa ir play 
szabályait, nem  csupán a sportban, hanem  az 
élet m inden területén . Si fractus illab itu r 
m undus, im pavidum  ferien t me ruinae.

A világ valóban kim ozdul sarkaiból, olyan 
féktelen, fü lsiketítő  ágyúdörgés töri m ég az 
est csendjét. Jobbunk felől szünet nélkü l lő
nek, rövid interm ezzo u tán  sorozatvetök o- 
kád ják  a tüzet, szinte a fe jünk  felett. Nyom
jelző lövedékek színes p arabo láit követjük, 
valahol a közelben csapódnak be, tő lünk bal
ra. Azután ism ét rákezdenek az ütegek, ú j
ból géppuskák kattogása, ta lán  órákon át.

De válasz érkezik balró l is. U gatnak a gép
fegyverek, a  színes tűz ijá téknak  ném et rész
ről is akadnak  résztvevői. Az erősségük azon
ban nem  összehasonlítható. Még akkor sem, 
ha néha egy-egy üteg — ta lán  a  délelőtt azok
hoz vezették a  telefonhuzalt — beleszól a 
hangversenybe.

Ha m egfeledkezhetnénk arró l, hogy egy el
téved t acéldarab végezhet velem -velünk, ak 
kor ta lán  valam i lenyűgözőt is ta lá lnék  a 
tüzpárbaj látványában.

Félelm et nem  érzek, a halá ltó l különben 
sem féltem  eddig sem, csupán a nyom orék 
sorstól rettegek. Az e lm últ napok azonban a 
szabadság soha azelőtt nem  tapasz ta lt bizton

ságával tö ltö ttek  el. M egm agyarázhatatlan, de 
biztosan tudom, nem  is tö rténhet bajom.

De mi lehet vele? Ki tudja, milyen szen
vedésekben volt és van része? K ib írta-e a sok 
m egaláztatást és éhezést?

Bárcsak odaadhatnám  neki az alm át, ame
lyet most harapdálok  .. .

M intha a becsapódások ereje, koncentrált
sága fokozódna am ott balra . Szinte rázkódik 
a föld alattunk . A légnyomás felkavarja a  
m ár elszáradt leveleket, lassan ereszkednek 
a lá  és pap lankén t te rü lnek  ránk.

A Zalaegerszegen láto tt pap lanok  ju tnak  e- 
szembe. Azon a decem beri éjszakán, am ikor 
a téglagyárba vittek, hogy kiem eljük az a- 
gyaggödrökből az elhullott á llatokat. A fa 
gyott m arhákat kézzel nem  lehete tt m egra
gadni, kötelet nem  adtak, centikre sem tud
tuk  elm ozdítani. Ekkor egy helybeli honvéd 
jó  tanácsot adott: — M enjenek csak oda a 
téglaszárítókhoz, ta lá lnak  o tt zsidó holmit, 
rongyokat, hozzák csak ide.

M iért nem  v itték  m agukkal tulajdonosaik? 
M iért hagy tak  a  helybeliek néhány  ép pap
lan t és pokrócot a deportá ltak  bevagonírozá- 
sa u tán? A le te ríte tt paplanokkal kínnal, ke
servesen kiem eltük  az á lla ti hu llákat és te 
herau tók ra  rak tuk . A városon kívüli húsáru- 
gyárban em eltük le és vonszoltuk be a vá
góba. Szörnyű éjszaka v o l t . . .

A szinte megfogható csendre ébredek. T ár
saim  is ébren vannak. Suttogva beszélgetünk. 
Ügy tűnik, hogy a csata véget ért. V árjunk 
v irradatig .

MOHÁS LÍVIA

Mint az eldobált, fagyos pabckok
1942 feb ruárjában  Iw anow ka környékén 

újabb partizánm ozgalom  kezdődött. K iküld tek  
ellenük  egy m agyar egységet: rádióállom ással 
s néhány gyatra  géppuskával. K özöttük volt 
László-O itó is. V égigportyázlák az erdő t és 
egy-két kisközséget. F eb ruár 9—10-re v irradó 
an  Iw anow ka keleti szegélyén éjszakáztak. Zu
hogott a hó. H ajnalban  partizánok  tö rtek  elő 
az erdőből: hatszáz fő, aknavetőkkel, g ráná t- 
vetőkkel, géppuskákkal. A túlerő elől m ár 
nem lehe te tt visszavonulni, a partizánegység 
egyik feie a különítm ény hátához került. A 
m agyarokat bekerítették. K ínlódva u ta t tö rtek  
néhányan a község délnyugati szegélyére, vé
dőállást fog laltak  el, és k ita rto ttak , am íg az 
erősítés megjött. A partizánok  visszahúzódtak 
az erdőbe, halo ttja ik  és a m agyar kaionaha- 
lo ttak  szétszórva feküdtek  körbe-körbe a köz
ség határában , m int az eldobált, fagyos p alac
kok dáridók  hajnalán .

Az utolsó Rozsovics fiú  élete itt, Iw anow ka 
környékén lezárult. B elefagytak szemébe a 
képek, am elyeket a többiek  hazacipeltek  a h á
ború  után, és m a is hu rco lnak  m agukban, no
ha feledésbe kényszerítenék a lá tványt: az 
országutak  fogvacogtató szürkületét, az égre 
kirajzolódó lebegő testeket, a félreb illen t fe
jű  ak a sz tó iak a t, partizánokat és ezek vadá
szait, zöld paro likkal . . .

László-Ottó akkor kapott ta lálato t, am ikor 
a bekerítésből maga is m egpróbált kitörni a 
község délnyugati szegélyéhez. Zuhogott, zu
hogott a hó, akár valaha ap jának, Sándornak, 
baljós álm aiban.

M intha megfeszítve röpü lt volna a tá jban , 
szétvetett karokkal, függőleges testtel, acél- 
sisakja a ta rk ó jára  csúszott, jobb kezéből a 
fegyver lehullott, a bal kar is o ldalra  csapó
dott, akár egy nagy m adár toll nélküli szár
nya. A nem  tudni m eddig ta rtó  hűvös rep ü 
lésben nem  fogta fel a halál közeiét. A „nem

tudás“ állapot mégsem ada to tt meg. M ert 
am in t röpülés u tán  arccal bele te rü lt a hóba, 
lassan felszm élt, és még visszautasította, ta 
gadta a  gondolatát is sa já t halálának.

— Csak feküdni kell itt  a  puha párnákon  
— parány i hajók, m adarak  sótartók, pap irfor- 
gók úsztak a paplanon, valam ennyi fehér 
volt, de a papírforgók lapá tján  — különös — : 
nem látszo ttak  a M agyar Cserk sz nyom dai 
betűi.

— Hófehér a m adár, a hajó, a só tartó  — 
szám olgatta őket, m in tha lajstrom ozna. Köz
ben odaszivárgott egy rém ü lt bizonytalanság
érzés, am ely László-Öttó életében eleddig is
m eretlen volt. Aztán ez a soha meg nem ' élt 
bizonytalanság fokozódni kezdett, dagadt, te 
rebélyesedett, sűrűn és gyorsan benőtte, m int 
a  hisztérikus vérborbolya az elhagyott kerte t

— M intha ez m ár vérborbolya lenne vagy 
ta lán  ez az a téli m eténg itt, az a k iir th a - 
ta tlan?  — lehajolt hozzá, hogy végre egyszer 
közelről megnézze.

— Örökzöld erdőalji növény, fényes a le
vele, és tavaszra m ajd k ihajt, kék virágokat 
virágzik. — Ez a szemlélődés kissé m egnyug
tatta . M intha bepótolt volna valam i fontosat.

Aztán árnyék vetü lt a téli m eténgre (vagy 
a vérborbolyára), és ú jra  kezdődött a rém ü
letbe ta rtó  bizonytalanság, de most m ár a 
burjánzás m egállíthatatlan  lett, tarto tt, egyre 
csak tarto tt, tornyosult, eszeveszett pánikba 
felhabzott, ekkor László-Ottó őrü lt félelem m el 
és iszonyú energiával feldobta m agát a  hóból, 
de a hatalm as lendület csak a rra  volt elég, 
hogy a nyak  kissé jobbra  forduljon, s a 
moccanástól a  roham sisak széle rácsusszanjon 
a hóra (kristályos hangokat hallatott).

M intha egy gigantikus tenyér •'ele ak a rta  
volna préselni a  hóba.

—• Nem lehet igaz! — üvöltötte, de a táj

csendes volt, még a  nyöszörgését se hallo tta  
senki.

— Csak nem ? — és m essziről vaslánc csi- 
kordult.

— Előretolt géppuskafészek. Á lcázott ü teg
állás. Tankok. Vagy mégis inkább: most en 
gedik .e a1 vajai vár kapu já t a fiúk, ham arost 
ugratn i és száguldozni m ehetünk  a lovakkal 
— de" a fém es csiszolódás csal: a parolin  lévő 
csillagok csuruszkolódása volt a havon.

Ekkor új érzés, a lázadás kezdett el tom 
bolni a mellében, am ely ugyancsak ism eret
len volt, m iként a b izonytalanság és a pánik, 
hiszen lázadnia se kellett soha semmi ellen, 
m indig m indenütt úgy fo g a d tá k . be szép ívű 
kezével, szálas term etével, barna  szépségével, 
ahogyan a szerencse gyerm ekeit szokták m a
guk közé vonni az em berek.

— Én nem! — üvölött, a ny írfák  m essziről 
visszasusogtak, László-Ottó vicsorogva küz
dött, izzadt, iázadt, még iszonyú károm kodá
sokkal tom bolt a hóban.

— Roham járőr, előre! Páncéltörő, előre! — 
és a súlyos tenyér a la tt m ozdulatlan volt. 
A nyjának, Bu.ssa M áriának arca egy álcázott 
fedezék mögül odavillant egy percre, valam i 
pillangós függönnyel bajm olódott éppen, de 
úgy nézett rá, m in tha nem  látná. A papírból 
készült hajók, m adarak, forgók és sótartók 
nagyra növekedve lassan a lá tóhatár perem é
re úsztak és lebuktak.

— Még ne! —■ üvöltött ném án, viaskodott a 
rem ényért, ú jra  trágár szavakat dobálva az 
égre. és ekkor m eghallotta a régi huppantok 
szütykölő hangját, a nyári eső u táni sá rpa
lacsin ták  iszapos szörcsölését, és félig hunyt 
pilláin át lá tta , hogy arca elő tt egy vértócsa 
növekszik.

Ekkor elü lt a tombolás. Egy jelentős lovas 
megállt, messze innen, a  lá tóhatár szélén. 
László-O ttórá rá tö rt a teljes magányosság. A 
kireketszettség, a m egsem misülés bizonyossá
ga, és a haldoklástól kancsalító szemek e perc
ben ú jra  visszanyerték az egyenességüket, 
m egjelent bennük: a  tiszta tudom ásulvétel. 
M ár feküdt csendesen. M agát megadóa.n, aho
gyan az ostorm énfa a la tt a szerelm eskedések 
után, Cserm ely Ilonka k arjáb an  könnyű h a j

nalokon, am ikor a m adárkórus éppen felhang
zott a szatm ári réten. Az ekkor elkövetkező 
nyugodalm as percekben (órákban?) többet lá
tott, m in t eddigi életében talán . Nem képsze
rűen  látott, nem  úgy pergett le a szatm ári 
gyerekkor, a cisztereknél tö ltö tt fegyelem
iskola, a szagosbükkönyös érintés, a katonás
kodás, a „nehézgéppuskát tüzelőállásba!“, a 
„tám adás az orvlövészek ellen!“ és Zina mo
solya, ahogyan a filmeken szokásos, hanem : 
egyszerre tud ta  m agát csecsemőnek, gyerm ek
nek, férfinak, s am ennyi gyönyörűséget és fá j
dalm at eddig elosztva az életében átélt, az 
most a zsigereiben m ind összehalmozódott. 
M intha tudajdonképp semmi más, csak pon
tosan ugyanaz történnék benne, ami az élet
ben m indig: pusztulások és újjászületések, 
a körforgás, de mindez m ost gyorsabban, él
hetőbben és érzékelhetőbben. S egy pontba 
sűrűsödve a nők: Bússá M ária, M árta, Cser
m ely Ilonka és Zina, de ők sem képekben 
éltek, hanem  egyetlen meleg, rózsaszín fényű 
göm bként érzékelte őket, és m ind közt ta lán  
az volt a legérdekesebb, hogy töm ény nagy 
hullám szerüségében m egjelent a lovakon szá
guldás élménye.

— Most ezek elvesznek, de tulajdonképp 
mégsem, sohasem — m intha a végtelen vált 
voína tudatossá itten.

— Óvatosan kifejtem  gyökereim et a lila 
liétriszok közül, kiemelem őket a fehér 
gyöngyajak közül, lassan és csendesen, m ert 
úgy hallo ttam  egyszer, hogy a férfinak  csend
ben kell meghalni.

— Talán — úgy hisszük — jobb is, hogy a 
röpülés u tán  a „nem tu d ás“ állapotot nem 
ad ták  meg neki az istenek. K ihordta, meg
érlelte, m egszülte a maga halálá t, vagy for
dítva: őt érle lte  meg a sa já t halála, lényeg 
az, hogy k iá llta  a sivatagos próbát. A n y ír
fák  m eghajoltak  a hóviharban. László-Ottó 
ekkor egyre terjedő erős van iliaarom át érzett, 
és elérkezett szám ára az időtlenségszakasz. 
Az volt az utolsó m ondata:

— Milyen jól élni — furcsa, hogy jelen 
időben mondta.

♦‘■a. 'U*fi
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