
fiút, de hagytam,- tegyen kedve szerint, egyébként sem 
az én vérem . Elvem az volt, csak legvégső esetben 
avatkozom a dolgaiba.

Ennek is elérkezett az ideje. Egyik ilyen távolléte 
a la tt idegen, szürke kalapos ú r kereste, egy spárgával 
átkötözött újságpapír csomagot hagyott nálam  a részére. 
A csomagot a szürke ú r  távozása u tán  nyom ban fölbon
tottam : lengyelül íro tt füzetek voltak benne. Természe
tesen azonnal elégettem  őket, a pernyét föloldottam 
vízben, szétlocsoltam  a kertben. De ez m ár m indegy 
volt. Béla Bundasian belekeveredett valamibe.

A lengyel füzetekkel való eset u tán  nevelt fiam töb
bé nem kerü lt elő'. G yanút fogtam, fölültem  magam is 
a moldvai távolsági személyre, csikorgó fagyban, szé
dítő szénaillatban érkeztem  égy este Punte  Sinistrára.

HUSVÉTM
E stire  e lü lt a szel, az istállókból fölkelt a langyos szé 
naillat és szétterü lt a zúzmarás réteken. Mégsem tö l
tö tt el különösebben jó érzés, az alagút felé kiguruló va
gonok fényében láttam : Cornelia Illarion ajtaján  p e 
csétek sötétlenek, a kilincsen vöröskeresztes szalag lo
bog. Akkoriban, akit a vöröskereszt m eglátogatott, nem 
á llt jól a szénája, a vörös kereszt az ajtón a legrosszabb 
jelnek szám ított.

Az alagútőr nem volt beszélő kedvében, annyit 
mégis elm ondott: hogyne, Cornelia Illarion valóban ott, 
a szemközti sötétlő házban lakott. Nemrég két ú r  ke
reste hivatalos papírral, amelyen az állt, hogy bolond. 
M indjárt m agukkal is v itték  kezelésre a Colonia Si
n istra  elmegondozóba.

Ami nevelt fiam at, Béla B undasiant illeti, vele jó 
négy évvel később találkoztam  a Dobrin rezervátum 
ban, ahol k ite lep íte ttkén t élt. K iderült, ugyanazon a 
napon, am ikor Cornelia Illafeldet elszállították, őt az 
érkező esti vonatnál régi barátja , Velman ezredes vár
ta. Egy jó barát, aki néha fölkereste, bizalmas jóaka
róként e llá tta  tanácsokkal. A lengyel füzeteket egy szó
val sem em lítette, a rra  figyelm eztette Béla Bunda
siant, hogy kétes nőügyei m iatt kellem etlenségeknek 
nézhet még elébe. Ügy hírlik, pár alkalom m al beszám ít
hatatlan személynél a ludt — m ajd kiderül, egy taka
ró a la tt vagy sem — , s ez közel áll m ár az erőszakhoz. 
Ö, a régi pártfogó igyekszik m ajd a dolgot elsimítani: 
hátha megússza pór év internálással.

K örülbelül ennyit tud tam  Connie Iliafeldről, am i
kor nevét m egpillantottam  az iratgyűjtőn, és nemso
kára ira ta it is magam elé terítettem . Mindez szép las
san á tpergett az agyamon, azzal együtt, hogy a nő Co
ca M avrodin ezredes kívánsága szerint a medvékhez 
kerül a rezervátum ba.

Fönn az erdőhatáron, a medvészet közelében állt 
Géza H utira  m eteorológus háza, nála lakott kényszer
lakhelyen Béla Bundasian, a nevelt fiam. M egtanulta 
leolvasni a m űszereket, a szélkakasokat, kimenőt a fa
luba csak a két nem zeti ünnepen és a forradalom  év
fordulóján kapott. De kockázni, malmozni, feketepéte- 
rezni á tjá rh a to tt a szomszédos medvészekhez. M inden
képp fura véletlen volt.

gyarország fennállása óta“, az ifjú királynő, aki „a magya
roknak sokat köszönhetett“, mert „megmentették trónját“, 
ugyancsak a benső-„anyai“ viszonyt ápolt már-már kultusz
ként a magyarokkal: az a „mély benyomás, mely 1741-ben lei
kébe vésődött“ — amikor „a -vitám  et sanguinem—féle jele
net, mely Pozsonyban lefolyt, csodálatot keltett Európában“ 
is —, egyfajta uralkodói jósággá állandósult benne, folyton 
„jóságos anyja akart lenni a magyaroknak“ — „Nem egyszer 
irja családja tagjaihoz intézett leveleiben, hogy jó magyar s 
hálával tartozik a nemzetnek“ —, de mindezzel az érzelmi 
„hozzáállással“ együtt uralkodásának négy évtizede így ke
rült a szelíden ítélő történetíró mérlegére: „A magyarok iránt 
el volt telve jó indulattal, de a magyar nemzettel sohasem 
érezte magát érdekközösségben. Egyeseket elárasztott jótéte
ményekkel, gazdagsággal, de a nemzetet elszegényítette gaz
dasági politikája, mely az osztrák örökös tartományoknak ked
vezett . . .  Közoktatási politikája a műveltség terjesztését tűz
te ki czélul, de egyszersmind a beolvasztásra, a magyar nem
zeti egyéniségének megsemmisítésére törekedett. Az arisztok- 
rácziára támaszkodott, ezt igyekezett megnyerni, de nem a 
nemzet közjogi különállásának, érdekeinek tett engedmények
kel . . .  Igazságos fejedelm e, gyöngéd anyja akar lenni alatt
valóinak, de hittérítő buzgalma a más hitüek elnyomására 
vezeti“ . . .

Minden „de“, ami itt a jót rosszra botlasztja. végül is an
nak a valóságnak a része, amely a Habsburg-uralkodó és a ma
gyar nemzet viszonyát több évszázadon keresztül alapvetően 
jellemezte: „Az udvar nem tudta elfelejteni a magyarok is
mételt fölkeléseit, az uralkodóház ellenségeivel kötött szövet
ségeiket, összeesküvéseiket, hogy alkotmányukat megvédjék. A 
magyarok emlékéből sem veszhetett ki a kegyetlen elnyomás, 
az alkotmány ismételt felfüggesztése, m ihelyt az uralkodóház 
biztosságban érezte m agát. . .  Az uralkodóház mindig fölteszi 
a nemzetről, hogy kész tőle elszakadni. A nemzet mindig föl
teszi az uralkodóházról, hogy Magyarország különállását, al
kotmányát meg akarja semmisíteni.“

Volt olyan ritka tagja is a Habsburg-családnak, mint Jó
zsef nádor, Mária Terézia unokája, aki nyílt vonzalmával „az 
egész nemzet bizalmát és szeretetét megnyerte“, éppen Széche- 
nyiék reformkora idején, de a nem-hús, nem-vér szerinti kö
telék még ilyenkor is könnyen kiütközött, s ha a bécsi ud
var éppen napóleoni szorultságban leiedzett 1809-ben, a je
lesen Árpád-tudatú Horvát István mintegy nemzeti fintor
ral jegyezhette naplóba: „Nevetségre fakadtunk, midőn ugyan 
a mai ujságlevélben olvastuk, hogy Nádor Ispányunk Pozsony
ban a Rendekhez tartatott beszédében illy  formán szólott: 
-Méltán szólhatok így, mert ereimben is Árpád vére kereng«. 
Ihol, ha szoros a kapeza, ha szükség üdeje vagyon, ha attól 
méltán félhetni, hogy Ausztria rútul marczangoltatik, Rudolf

„A.kkor is“ — fogtam ú jra  a mondókámba, de ab
bahagytam.

„Mi van, mi a bajod?“ — Titus Tomoioaga ezredes 
fölébredt.

„Sem m i.“
Újra átböngésztem  a kibocsátási iratokat, m ajd en

gedélyt kértem  hogy kimehessek a vécére, ami a fo
lyosó legvégében volt. Persze hogy kíváncsi voltam a 
sokszor elképzelt illatos húsgombócra, nevelt fiam nő
jére, akit látatlanban, a napló olvasása közben nem 
egyszer elirigyeltem  tőle.

Mondhatom, nem sok sikerrel jártam . Odakünn, a 
várakozók padján egy köhögős, bányászsisakos, cingár, 
szürke bőrű férfi hevert elnyúlva, m ellette rongyos pu- 
fajkában egy csupa csimbók, csupa bunda, szőrmók 
alak imádkozott. Összekulcsolt kezét, arcát is összefüg
gő fekete szőrzet borította.

„Figyelj“ — m ondtam  Titus Tomoioaga ezredesnek. 
— „Egy árva pinkó nincs a várakozók között. Máris 
m eglépett volna?“

„O tt van az.“
„Egy bányász heverészik ott, meg egy másik, va

lami bundás. K ívül nincs senki.“
„Akkor o tt van.“
Valóban, Connie Illafeld odakünn a folyósón vára

kozott. T itus Tomoioaga ezredes nem sokára maga ve
zette be. Először nevén szólongatta, de rájö tt, hogy 
nem érti, úgyhogy kim ent érte, és a hóna alá nyúlva 
betám ogatta. A bundás volt az.

Arcát is selymes fekete szőr borította, közötte zöld 
szeme izzott. Még a nevét sem tudta. Igyekeztem  a jó
pofa oldaláról nézni a dolgot, próbáltam  összenézni Ti
tus Tomoioaga ezredessel egy-egy közös szem villanás
ra. Bár sok kedvem nem  volt, el-elmosolyodtam, m int 
á lta 'ában  bolondok fölött.

„Odabenn m indent elfelejt az em ber“ — m agya
rázta Titus Tomoioaga ezredes. — „Kimegy az em ber
ből minden, m int a fos.“

„De hogy még a nevét se.“
„Nem lehet az olyan rossz.“
„És lehet, te m ásként vélekedel, de nekem például 

szőrből is egy kicsit sok.“
„Szó, ami szó“ — bólintott T itus Tomoioaga ez re 

des — , „megkezelték. Valamit esetleg túladagoltak. 
Nem csodálnám, ha k inőtt volna egyebe is.“

„Hm.“
„Lehet, megnézik m ajd neki.“
M iután a papírm unkával végeztem, T itus Tomoioa

ga ezredes m egkért, kísérjem  á t a leendő medvészt a 
lakatosm űhelybe. O tt készülnek azok a kicsi bádog- 
táblácskák. amiből egyet m ajd ő is a nyakában fog vi
selni. Talán fölösleges is megem lítenem, m indenki 
tudja, az erdőn dolgozó em berek nyakukban táblán vi
selik a nevüket; előfordul, hogy jártukban-keltükben 
csak úgy elhullanak. Később jól fog nyakukban a fel
irat.

De közben beállíto tt az irodára a főmedvész, Ölei
nek Doki, az, aki m inden lehető nyelvet beszélt. M ind
já r t  szóba is elegyedett Connie Illafelddel, ham ar s^ót 
érte ttek  egymással. A végén a Doki k ísérte á t a laka
tosokhoz.

„Fölöslegesen izgulsz“ — m ondta T itus Tomoioaga 
ezredes. — „Jó kezekbe kerül az illető.“

„Az ördögbe is.“ — Kissé kifakadtam , máig szé
gyellem.

„No, mi van?“
„Becsszóra, semmi.“
Cornelia Illarion, am ikor Öleinek Doki oldalán visz- 

szatért, szőrös nyakán messzire világító fényes táblát 
viselt: egy óraláncon függött, aminek a végét elhegesz
tették, hogy többet soha senki le ne vehesse.

Indulás előtt a Doki — egyébként régi ivócimbo
rám  — nekem is szentelt néhány percet. Tőle tudtam  
meg, nevelt fiam, Béla Bundasian aznapra, bár nem 
já r t volna neki, kimenőt kapott. Együtt jö ttek  le kézi
haj tányon a rezervátum ból, és m ost lenn iszogat a

véréből Árpád vére is lehet; nem olyan kábák már most a 
magyarok, hogy afféle szemfényvesztésnek hidjenek. Ha Ár
pád vére vagy, boldogítani mért nem kívánod az Árpád faj
zatit? Ha Magyar vagy, miért nem tanulod annyi esztendők
től fogva a nemzeti nyelvet?“

Korábban, az esztendő elején ugyanaz a napló a nemzeti 
sors „királyi“ vetületének sok évszázados gondját fogta bi
zalmas lapjai közé: „Nyolcz órakor Virág Benedekhez siet
tem ,.,.. A Duna hídján sétálva találtam. Ismét a haza álla
potáról volt a szó s neki eredvén a beszélgetésnek három fer
tály tízig sétáltunk fel s alá a Duna hídján. Elhitettük ma
gunkkal, hogy Napoleon a gyáva német vezért meggyőzendi s 
kiment bennünket az elaltató német hatalom alól. Mindaket- 
ten azt találtuk legjobbnak, ha nekünk Ausztriától való füg
getlenségünk visszaadatik.“ Négy nappal később el is végezte 
magában a „trónfosztást“ Horvát István, és a demokrácia 
egész tág körében latolgatta a nemzeti „királyválasztást“: „A 
legjobban tennénk, ha egy követség által királyt kérnénk Na
póleontól országunknak. . .  Föléledvén bennünk a nem zetiségi 
érzés, mi dicső polezra nem emelkedhetnék országunk. Arra, 
kávés vagy kukta volt-e királyunk, nem figyelmezek. Senki 
a fejedelemséggel elejénten nem született. Valóságos király 
előttem az, ki megérdemli, hogy népeken uralkodjék. Az auszt
riaiakkal mi boldogulni soha nem fogunk.“

•
Jóformán ki sem kell lépni a királyi udvarból, hogy a 

nemzeti létre nézve sorsdöntő tényezőként ott találjuk a több
nyire erőszakos-türelmetlen Habsburg-katolicizmus oszlopos 
támaszát, a magyar katolikus főpapságot. Ez a XVIII. század
ban — amikor két olyan vakbuzgó katolikus Habsburg, mint 
az apa és leánya, III. Károly és Mária Terézia együttvéve fél 
év híján hetven esztendeig volt magyar király — végképp ba
rokk-pompázatos diadalmat ült Magyarország egyházi és vilá
gi életében, és a „nemzeti ideál“ tekintetében csaknem ugyan- 
egy körbe lehetett sorolni az idegen dinasztiával. Grünwald 
kalauzunk A  főpapság  című fejezetében ekként mutatja be ezt 
a rendet: „A katholikus főpapság s főnemesség által kímélet
lenül folytatott üldözés megfogyasztotta a magyarság számát 
s kipusztította oly vidékekről, hol fenmaradása nagy nemzeti 
érdek volt. Még a XVIII. században is folyt e pusztító mun
ka, melynek következménye az volt, hogy ott, a hol hajdan 
virágzó magyar élet volt, most a magyarság helyére telepedett 
tótok, ruthének, oláhok között csak emlékét találjuk meg. A 
katholikus főpapok s az általok vezetett főurak mint földes
urak elnyomták, templomaiktól s iskoláiktól fosztották meg s 
jelentékenyen gyengítették a protestáns elemet. Az ily vidék
ről egyenkint vagy tömegesen vándorolnak el, vagy egész fal

végállomáson, ahol az erdőkerülőknek délután dena
tu rá lt szeszt osztottak. Megegyeztek a Dokival, estefe
lé m ajd együtt térnek vissza.

„Tarts velünk, ha találkozni akarsz vele“ — mond
ta búcsúzóul Öleinek Doki. — „Isztok egy-két kortyot. 
Az óhitűek húsvét ja van .“

„Nem “ — feleltem  — „ma nincs kedvem.“
„Talán üzensz valam it neki.“
„Nem, pillanatnyilag nincs m it.“
Ham arosan elindultak. Öleinek Doki természetesen 

elöl haladt, egy-két lépésnyire mögötte a szőrmók á l 
lat, Connie Illafeld követte. Nyakában himbálózott a 
névtábla, visszfénye a falakon, fatörzseken viliózott: 
még új volt. Mostantól, aki csak rápillantott, m áris tud 
ta, kivel áll szemben. M entek a keskeny vágányú állo
másra, ahol nevelt fiam, Béla Bundasian várakozott a 
kézihajtánnyal.

Engem nem sokára a hullaőrségből is elcsaptak, á t 
kellett engednem  a terepet utódomnak, Toni Tescovi- 
nának. Aznap reggel, amikor bevezettem az őrzés ap
ró fortélyaiba, Connie Illafeld alias Cornelia Illarion 
testé t talá ltuk  az asztalon kiterítve. A nyakán, ahon
nan valaki — bizonyára nem kis haraggal — névjegyét 
letépte, sö té tk ik  volt a vér, m int az alvadt áfonyalé, 
vagy m ondjuk, a ruszin bojároké, az Illarionoké. Mi
re  a kam arába került, gönceit ollóval levágták róla, 
ha néha-néha hozzáértünk, biza hidegebb volt, m int 
a kőasztal, am elyen feküdt. Bundája fényét vesztve, 
m int valam i fekete zúzmara halkan, zizegve hullott le 
róla, m ígnem műszak végére ott feküdt végre teljesen 
csupaszon.

„Hol szoktál lem osdani?“ — kérdezte kifelé menet 
Toni Tescovina. — „A térre  indulok, azt mondják, hol
nap húsvét van. Én meg csupa szőr vagyok.“

„Afene. Kicsit tú l sok a húsvétotok“ — morogtam. 
— „Ami pedig a szőrt illeti nem árt, ha megszokják kö
rülötted. T udják csak meg, szőrös m unka ez.“

Dienes Attila szobrai •

vak lakosságát űzik ki a földesurak. . .  A kik pedig nem köl
töztek el, azok is elveszlek a magyarságra nézve, mert a nu-  
gyár isteni tisztelet és oktatás megszímv n. az idegen elem 
be olvad-ak. A főpapság később is mindig abban a hírben ál
lott az egykorúnk előtt, hogv vagy közönyös hazáin nyelve 
iránt vagy nyílt ellensége. Gróf Eszterházy Károly egri' püs
pökről beszélték, hogy az 1790-iki országgyűlésen a magyar 
nyelv mellett szólalt fel. a mi akkor nemcsak azért tűnt fel, 
mert magyar mágnás volt, hanem még inkább azért, hogy azi  
magyar főpap létére tette.“

„Nagy tisztelettel em 'iíi Kazinczy gróf Barkóczv Feronez 
prímást“ — mondja tovább utazási kalauzunk, s id'zi. hogy 
miért ítéli a kálvinista Kazinczy méltónak a prímás kezét 
„minden hazafinak csókjára“ 1812-ben: „Ó — írta Kazinczy 
egy levelében — szerette a nemzetet s már akkor is (Mária 
Terézia korában) szerette annak nyelvét, noha pap volt, mi
kor mások akadták a veszedelmes álmot. Érted mire ezélzok 
az itt elvont három szóval. Igazságta'an, a ki arra a státusra 
vad tűzzel haragszik, de látónk, hogy a papok reszkettek leg
inkább a magyar nyelv behozásától, azt hívén, hogy a ma
gyar nyelv a pápistát kálvinistává teszi.“

S előkerül itt ismét kortanúként Horvát István: „Míg a 
kálvinista Kazinczy ily szelíd hangon szól, sokkal keményebb 
nyilatkozatot találunk a katholikus Horváth Istvánnál. »Mayer 
József székesfehérvári kispap tanítóitól hosszas kunyorálás ál
tal kinyerte, hogy ö a kikérdeztetéseke.n magyaréi beszélhes
sen az isteni tudományainkról. Adnák a boldogabb csillagza
tok, hogy példájára többen fölélednének mély á maikból. Mért 
nem lehetne az isteni tudományokat szinte úgy nemzeti nyel
ven magyarázni, valamint egyéb nemzeti dolgokat? Veszedel
mes, ártalmas, kárhozatos vélekedés ez egyházi embereink
nél . .. Ellenségei az k hazánknak, kik boldogulásunkra ve
zethető lehetőségeket lehetetlenségekké tenni iparkodnak. Több
nyire papivadékaink gátolták nyelvünk terjedését. Mennyire 
vittük volna eddig nyelvünket s vele összecsatolt szerencsé
sebb állapotunkat, ha ők az 1791-iki országgyűlésen magukat 
közős igyekezeteinknek ellenök nem szegezték volna! Úgy bol
doguljanak azonban, a mint nemzetünk hasznát kívánták! “

„Anya“-ország volt Mária Terézia hosszú uralma alatt Ma
gyarország, de a magyar anyanyelv — csak két fő hatalmi té
nyező hatását tekintve is — úgyszólván „kisebbségi“ nyelvvé 
zsugorodott Magyarországon, s ódás Berzsenyink — aki négy 
évet élt gyermekként az anyáskodó királynő negyvenéves ural
mának a korszakában — boldog pillanatot élhetett meg a ki
rálynői karok emlékei között, amikor a hajdan erős magyar 
romlásán keseregve, egy „veszedelmes álommal“ vigasztalta 
magát: „Terézia karjain dicső szabadság temploma lett ha
zánk.“
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Meséljem el, hogy volt, amikor Nyakas M6- 
ísi, akit a fa ujában néhány hétig mindenki 
<sak Frontos Mózesnek titulált, tiszta ingyen, 
egy árva báni nélkül járta meg a várost, s még 
híressé is vált vagy válik, amint később tán 
megválik. Három nagy legyet ütvén egycsa- 
pásra.

Nyakas Mózsit egyébként azért tisztelték 
néhány hétig Frontos Mózesnek, mert decem
ber 22-én este egymagában foglalta el a nép- 
tanácsot, ami Leshegyen csak egy telefonos 
szobát jelent, s azonmód ki is kiáltotta a de
mokráciát, s még azt is kiáltotta a bakternek, 
toogy hozzon vajegy üveg bort, mert most aztán 
hatalmasat fordul ez a kurva világ.

Mózsi aztán annak rendje és módja szerint 
megalakította az új kormányt Leshegyen, és 
élelm et szerzett a népnek. Ami liszt a bolt
ban volt, vagyis amit már nem volt idejük 
„átmenteni“ a boltosoknak, magyarán: elra
katni a rokonoknál, azt Mózsi könyörtelenül 
kiosztotta, az utolsó dekáig. Megemlegeti még 
késhegy azt az időt, amikor Nyakas Mózes 
volt ott az úr — akarom mondani: a front- 
elnök. Hét bikaborjút s három tehenet vágtak, 
a disznókról, bárányokról nem is beszélve. 
Annyi húst addig egy év alatt se látott a nép,

BÖLÖNI DOMOKOS

Mózsi a rendelőként is igénybe vett kis bak- 
terszobába benyitott.

Hogy ezt most ismét végigpergette, a hi
deg is citerázni kezdett a gerincén, mégis be
ment, felöltözött, asszonyát kioktatta: men
jen csak el szavazni őnélküle, s ha kérdik, 
mi van az urával, mondja azt: Mózsi bizony 
Udvarhelyre ment, fontos és halaszthatatlan 
ügyben, ne várják, mozgó urnát se küldjenek, 
mert nem fog idehaza szavazni. Mi több, iga
zolásra sincs szüksége, mert neki olyan is
meretsége van a városban, hogy ott és akkor 
szavaz, ahol és amikor éppen akar. Na, így. 
Hadd ölje ezeket a Vakarú-féléket az irigy
ség s a méreg.

A doktornővel az volt a hadihelyzet, hogy 
Mózsinak erősen a kényére s a szívére ha
tott. Olyan kévánatos egy falat, nem is cso
da. O ugyan már közelebb jár a hatvanhoz, 
mint az ötvenhez, de azért még a helyén van 
mindene. Meg tudná tenni, de még hogy!

Amikor azokat a segélyeket hozták a bel
gák, akik végül is franciául beszéltek s nem  
belgául, hát egy kicsit úgy vette ki a maga
viseletéből, hogy a doktorkisasszony se bánná. 
Ügyé, 6 akkor nyilatkozott, még masinára is 
vették, a kisasszony pedig tolmácsolt, s mind

Meg kell annak hajlani, hajlani...
s ejsze már ezután se fog látni. Hát még enni.

Ott lőtte el a direkciót, hogy túlságosan 
demokratikus akart lenni, pedig ez Leshegyen 
nem divat, nem is volt az soha. Mindenkit 
beengedett a korcsomába, s abból lett aztán 
a baj. Az emberek megittasodtak, összekerül
tek s össze is szólalkoztak a haragosok, akik 
e z . idáig lehetőleg kerülték egymást, most 
szernbeültek az asztalnál* s: tegyed. Az volt 
a legégetőbb kérdés: ki a besúgó. Vagyis, ki 
jelein tette fel a leshegyi polgárokat, egyiket a 
másik után, hogy csaknem mindig iixre ér
kezett a gazdasági milicia, s kobozta el a 
húst, cukrot, olajat, kávét, bort, mikor mit. Még 
az;ds bé lett súgva, hogy hol vannak a borjúbö- 
rökf elásva! Hát mindezeket valaki vagy vala
kik nem ingyen csinálták, az szazas. A nép a 
listát követelte, a besúgók listáját. Akik úgy
mond „együttműködtek" a fiúkkal. Mert amíg 
ennék pontot nem tesznek a végére, addig 
mindennapos a bakalódás, verekedés, elékerül 
a tíicska, emberhalál is lehet. S drága a ko
szorú.

, Á  kisebb-nagyobb csetepaték mindennapos- 
sakká váltak. Nyakas Mózes nem tudta elő
teremteni a besúgók listáját, mert rájött, hogy 
ha^valóban van ilyen, akkor már régen nincs. 
HSú ki bolond azt megőrizni. A rendőrpa
rancsnok váltig erősítette: nekik efféléjük  
nincs, a szekunak lehetett esetleg, de hol van 
az már. Hát Mózes becsülettel bevallotta: nincs 
lista. Különben, ha tényleg volna s kitudódna, 
hogy kinek mitől mázas az orra, csak akkor 
kezdődne itt az igazi haddelhadd!

Ä nép egy este szép csendesen „letelte“, fél- 
réállitotta Nyakas Mózsit. Tudomásul vette, 
nem tiltakozott, csak ette ott belül a szégyen, 
rágta a bukás gyalázata.

Ennyi volt hát az ő „frontos múltja“,, har
cos nyüsletése a demokráciáért Leshegyen. Az 
újak, az öt tagú tanács, aki utána Követke
zett, nem sokat adtak a szavára, egyesek egye
nesen kikacagták, bár a bésúgók listáját ők 
sem tudták előteremteni. Vezérük, a „diplo
más“ Vakard Vímus, önhitt, magatelt ember, 
ö tartotta a falu kanját, amiért járt neki 
olyan föld ingyenbe, amelyen a száz véka pi
tyóka is megtermett. Hát ilyen diplomája 
yjaft ennek a Vakarának, afféle nyakkendős bi- 
k|if volt ö, akire hátranéz a tehén s epekedve 
ezt'bőgi: doktor úr, csak egy p u sz ii! ...
-A zóta Nyakas Mózsi csak úgy tengett-len- 

gett az Isten szépséges szép s jó földjen, nem  
fogta a dolog, nem találta helyét ebben a 
boldogságos szabad világban, akármibe fogott, 
az vagy nem sikerült, mint például a facse
mete oitás (lefagytak), vagy már a kezdetén 
beleunt, mint például az önkéntes lapterjesz
tésbe. A végén a nyakán maradt vagy kétszáz 
Szabadság s vagy száz Hídfő, ezeket egy szép 
napon osztogatni kezdte Szovátán, tiszta in- 
gyért, hogy a nép csudájára járt: meg van-e 
bolondulva?

‘Most, amikor mindenki drágábban ad min
dént, az ötlcjés újságot tízért is futva viszik, 
cáak lenne elég.

Az a május húszadikai vasárnap olyan gyö
nyörűségesnek ígérkezett, hogy még a teme
tők is énekeltek s tán fel is kelnek a holtak, 
ha tudják, hogy őket is az urnákhoz engedik; 
mert ezen a napon választott először szaba
don, demokratikusan s mindenféleképpen az 
ország. Az égnek akkorára nőtt az a valósze
rűtlenül kék kupolája, hogy Mózsi egészen 
bfeleszédült, amikor ráemelte reggel korán, az 
istálló végében, a tekintetét: úgy érezte, mind
járt magába szippantja ez a végtelen függő
leges mélység.

A kultúr előtt a rezesbanda már javában 
dolgozott, innen is, onnan is emberek fordul
tak ki a portákról s bandukoltak az iskola 
irányába, ahol a szavazótermet berendezték, 
csak Nyakas Mózsi maradt veszteg s nézte 
bánatosan a méltóságos vonulást: ő nem megy 
ma oda, döntötte el még a hajnali felriadá- 
takor. Azt álmodta, egy mély kút fenekén 
van, valakik vederrel éppen ki akarják húz
ni, jön is, jövöget — aztán, mikor már-már 
a káváig jutna, hirtelen megpattan valami, 
elszakad a lánc talán, vagy a kútostor rop
pant meg, és ő zuhan, zuhan, vissza, a fene
ketlen mély, sötét és jéghideg kútba . ..

Ükkor riadt fel, szerencsére. S benne is 
megroppant valami, nem volt képes felugra
ni s magára kapni az ünneplőt. Az lett vol
na az egyik megoldás, ha elsőnek szavaz, mi
kor még senki sincs ott s nem tudnak csú- 
folódni véle „azok“, a Vakard emberei. De 
aztán gyorsan elhessegette ezt a gondolatot 
is. Akkor inkább ne is lásson embert. Elön
tötte a szégyen, mert hirtelen felidéződött ta
lálkozása a csinos, fiatal doktornővel, tegnap, 
azaz szombaton délelőtt. A doktorkisasszony 
terepnapozott éppen, azt a két-három beteget 
ellátta, s éppen hazaindulni készült, amikor

untalan felakadt a szeme, hogy Nyakas Mó
zsi milyen szépen tudja megköszönni az a- 
jándék gyógyszereket. Olyanokat mond, amit 
franciául nem is lehet csak kopogó, sablonos 
mondatokban visszaadni. Persze, a Mózsi bu
kása végett vetett a még ki sem csírázott v i
szonynak, s hiába fohászkodott váltig, hogy 
bárcsak sajdulna már meg valamije, s a fe
hér köpönyeg elé járulva legyen már vala
mi, például amikor föléje hajlik a kisasszony, 
hát a két kicsi hegyes m ellét gyönyörködve 
meglophassa a pillantásával — az Istennek se 
tudott lenni semm iféle baja, piros maradt, 
mint a cékla. Ezért aztán szombaton, mihelyt 
észrevette a kisasszonyt, lódult a lába pa
rancs nélkül is, nem bírta tovább: s mikor 
szemtől szembe kerültek, akkorát dobbant a 
szíve, hogy megtántorodott tőle. A lányon 
enyhe borzongás futott végig a férfi árulko
dóan éhes pillantására. Egy darabig senki sem 
szólt.

— Doktornő, kérem . . .  — törte meg aztán
végül a csendet Mózsi. Egyúttal akkorát nyelt, 
nem is nyelt: falt a száraz levegőből, hogy 
valósággal belefájdult a mellkasa.

— Tessék, kérem. Mi a panasza?
— Doktornő . . .  nekem . . .  Óriási nagy . . .  — 

Elfulladt, mert a lány ebben a percben, kis
sé félredűtve azt az aranysárga hajkoronájú 
remekbeszabott fejét, figyelmesen a szemébe 
nézett, s közben kissé einyíltak puha, érzéki 
ajkai. Mózsinak úgy odalett a nyála, mintha 
a Szahara minden homokját a torkába dug
ták volna.

A lány biztatóan rámosolygott, nem volt 
ebben semmi külön Mózsinak szóló, a minden
kori betegnek kijáró mindenkori rutinmosoly 
volt csupán, Mózsinak mégis olyan erőt a- 
dott, min.ha hátulról meglökték volna.

— Doktornő . . .  Nekem abortuszom v a n !. . .
Nincs a világnak az az oknyomozója, aki

kideríthetné, mi késztette Nyakas Mózsit ösz- 
szetéveszteni az infarktust az abortusszal. 
Nyilvánvalóan infarktust akart mondani, 
vagyis, hogy baj van a szívével. Mire a dok
tornő megméri a vérnyomását, meghallgatja 
a szívét, vagyis köae'ségbe kerülnek. De az az 
átkozott izgalom.

Ami most következett, annak hű leírását 
esetleg a Svejk alkotója vállalhatná el. A dok
torkisasszony harsogva hahotázott, olyan szé
lesen és  felszabadultan, azaz élesen és elsza
badultam ahogy csak egy szilveszteri kaba
réra hangolt társaságban nyerít az ember 
minden poénra, nem törődve se Istennel, se 
emberrel, adott esetben Nyakas Mózsival, aki 
pillanatok alatt százezer évet öregedett. A kis
asszonynak folytak a könnyei, közben a fül
hallgatóval többször is rákoppintott a Mózsi 
frissen, mert csak a múlt héten nyírt kerek 
fejére, amitől minden kicsi vére odatódult és  
tolult: előbb cseresznyepirost, majd meggyszint 
öltött az ábrázata, s ebből váltott át végül püs
pöklilába. Csoda, hogy maradt benne erő. Mert 
felpattant, akár a rugós bicska, s: ki, a sza
badba — ereszd! Ki a házból, ki a faluból, 
ki a világból!

Jó órányi futkározás, lihegés után tért ma
gához. s vánszorgott haza megvertem Vissza 
ke'lett térnie, mert hová is menjen az, aki 
sehová sem akar jutni.

Ünneplőben fordult most rá a tágas lege
lőn végigtekergö ösvényre, csizmásan-haris- 
nyásan, de nem izzadt jobban, mint máskor. 
Nemsokára a tűző naptól is megmenekült, az 
erdő közé vette magát, a fatolvajok csapásán 
ereszkedve érte el a községközpontból Udvar
helynek tartó műutat, s egy véletlenül épen 
maradt pádon meg is pihenhetett, elszívott 
egy úri — szűrős! — cigarettát. Egyedül ez 
emlékeztette még „frontos“ múltjára, az első 
napokban ugyanis a hirtelen megnyitott tit
kos raktárakból előkerült cigaretta, kávé el
jutott e vidékre is, és Mózsi akkor, hogy jó 
példával járjon elöl, annyi BT-t vett, ha szű
kön méri, tán augusztusig is kitart. Mindeni- 
ket úgv szívta, olyan beleadással, mintha az 
volna az utolsó.

A busz nem állt meg, hiába istenkedett ne
ki kézzel-Iábbal, ilyen helyt nincs megállója. 
A kiskocsik sem verik le egymást, állapította 
meg kissé hökkentem Pedig hát most van 
üzemanyag s nem tiltja senki, páros-páratlan, 
boldog-boldogtalan, mehet ki-ki ahová akar, s 
ahogy a zsebe bírja. Annyi a baleset is, igaz, 
mint régebben a milicista . . .

De ezen a kristálypohár ragyogású vasár
nap reggelen valamiért nem hemzsegnek Ud
varhely felé a luxusok. Nyakas Mózsi eleget 
ült s ümgetett azon a fél ülppre való pádon 
(ellopódott az egyik deckája), aztán elunva 
magát, lassan, bírái járással megindult fela- 
zon, a nagy kanyar irányába, s amint mégis 
egy-egy jármű hátulról meg-megközelítette s 
orozva el akart húzni mellette, hát hirtelen

reafordult s mosolyogva integetett az olcsób
bik oldaláról az aszfaltnak. De azok, mintha 
terrorista állná el az utat, olyan veszett du
dálással kerülték el, hogy alaposan végig kel 
lett mustrálnia önmagát: mi az isten csu
dája lehet rajta, amitől ezek úgy menekül 
nek, mint a tatár elől.

A revízió semmi konkrét eredménnyel nem 
járt, bár Mózsi megpróbálta olyan szemmel 
mustrálgatni magát, mintha, mondjuk, egy ki 
nan vagy japant szemlézne. Dehát meg a pa
godára is inkább hasonlított, mint lakójára, 
legalábbis öltözetét illetően: kalapja a fején, 
fekete és tiszteletet parancsoló, azonképpe.i 
fehér inge fölött a lajbi meg a kabát. Haris
nyáján sincs semmi kivetnivaló, csizmája pe
dig csak két karácsonyt ért meg, majdnem  
vadonat. Hát akkor mi a keresztanyjukat bá
mulnak ezek az úrisofőrök, hogy kerülgetnek, 
mint a bélpoklost? morfondírozott Mózsi. Né, 
mindjárt delel a nap is, valahol húzzák a le
vesnótát, s ö még se itt, se ott, se sehol. Hát 
m iféle munka az ilyen?

Éppen ki akart pökni egy keserveset s jó 
hegyeset, amikor észrevette: az aljból éppen 
egy mentőautó kapaszkodik a nyomába. Na, 
Mózsi, most vagy sohal fohászkodott, szép 
Szüzmáriám, segíts meg!, s avval elvetette 
magát, hasra s keresztbe az országúton. Mint 
valami nagy tarka béka. Forró volt a szu
rok, sütötte a tenyerét, s büdös is, alig vár
hatta, hogy elérje a kocsi.

Mindenesetre a mentő sofőrje láthatta ezt 
az egész mesterkedést, mert megpróbált nagy 
alamusztán elsuvadni mellette; csakhogy Mó
zsi nem azért szolgált a felderitöknél, abban 
a minulában észrevette.

Felkunkorodott, éppen mikor a kocsi már- 
már elfért volna mellette, s az oldaluk ügye 
sen összetalálkozott, persze nem a kocsi ká
rára. Nyakas Mózsi akkorán kezdett üvölte- 
ni, hogy ennek alapján felvehették volna Tar- 
zannak a dzsungelbe. Tehát az okosabb en
ged alapon a mentő állt meg, miután a frász 
a sofőrt egymásután többször is, minden üvöl
tésnél, rövid sorozatokban, kiverte. Ez volt 
az a döntő fordulat, melytől kezdve a baj és 
fájdalom és minden effélék ellenére elmond
hatom, hogy kezdett jól alakulni a Nyakas 
Mózsi vasárnapja. Elérte azt, amit vasárnap 
rajta kívül nagyon-nagyon kevesen: egyszer
re három nagy legyet ütött, egycsapásra.

A mentő egy hölgyet vitt két kisgyerekkel. 
Később kitudódott: ez a sofőr családja, be
teget vittek falura s egyúttal megnézték a 
nagyszülőket, papót-nannyót valam elyik ta
nyán, s apuka most szépen visszaviszi őket 
a fatornyos pengeblokkjukba. Ezért nem kí
vánt megállni? Mózsi hevesen jajgatott, mu
száj volt, mert most tényleg fájt is az össze
ütközés helye, a sofőr egy darabig szakértő 
szemmel méregette, aztán kijelentette: el van 
törve a lengőbordája, s emelgetni kezdte. Mó
zsi megduplázta a hangerőt, ez azonban már 
az edzett fülű sofőrnek is sok volt: úgy be
lendítette a hordágyra, hogy a feje direkt a 
vasnak ütközött, a szuszogása is elállt Mó
zsinak, úgyhogy semmi erőfeszítést nem igé
nyelt a hallgatása.

Udvarhelyig egy szó nem sok, annyi se 
volt. A motor andalítóan zümmögött, Mózsi 
az angyalok ölében ringott, azt álmodta, a 
szőke doktorkisasszony vizsgálja éppen, előbb 
a fülhallgatóval fürkészi a szive dobogását, 
majd a szere’éket félre téve a tulajdon sa
ját kicsi rózsaszínű fülecskéjét tapasztja a 
Mózsi kemény, szőrös szügyéhez, és — együtt 
lélegeznek. Ö, szépséges szép Szüzmáriám, 
drága jó Jézusom. Nem tudom, milyen lehet 
a Te országodban, de ennél jobbat, szebbet, 
finomabb boldogságot nem is kívánok ma
gamnak . . .

— Na, öreg, ha itt megnyomom, fáj-e?
Nyakas Mózes nem hitt álomittas szemé

nek. Egy nálánál sokkal idősebb doktor bö- 
ködi az oldalát, olyan sapka van a fején, mint 
a ’főszakácsnak. Hinnye az istókját, futotta el 
a méreg, az a gazfickó tényleg béhozá a sür
gősségre! Hogy az Isten nyuvassza meg, ott, 
ahol van. Hát őneki a Patkóban le kellett 
volna szálln ia!. . .

— Szuszogjon nagyokat. Fáj-e?
Hát nyomta, fájt. Fájt, na. Nem is kellett

erőset színészkednie. Éppen úgy fájt, ahogy az 
orvosi kottában komponálva vagyon. Na. ha 
igen, hát két percentés alatt készen álltak a 
papírok, s máris vetköztetni akarták a fehér
népek, de Mózsi megmakacsolta magát.

— Azt nem lehet, főorvos úr, drága. Hát 
énnekem még szavaznom is kell!

— Majd kihozzák a mozgó urnát — legyin
tett a doktor.

Nyakas Mózsi felállt, kiegyenesítette a de
rekát.

— Azt már nem. Addig én ide bé nem fek
szem, amíg a saját lábomon oda nem járu
lok, s a saját tulajdon két kezemmel reá nem
teszem a p ecsétet. . .  szóval, ahova kell, no! 
Isten engem úgy segéljen.

MOLNOS LAJOS
K Ö S Z Ö N Ö M ,
Í G Y . . .
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Arad a tavasz, széthömpölyög — 
Egyedül
s magamnak vénülök: 
legyintö derűsen, 
ráérő-rendesen, 
miként a parlagok, 
csalánfelverte udvarok 
s beomlott kútban is a víz.
Vélem vénülnek s már nekem  
szétfutó tájak, évszakok, 
a vénen születő holnapok;
És semmi „Hej!“, és semmi „H ői. .  .** 
Az éjszaka csak szemfedő, 
a hajnal derűs kegyelem —
Bölcs pók: gubaszt az értelem, 
és bölcsül ösztön, indulat, 
mint szétmállásban a falak, 
s akárcsak a rozsdás szegek . . .
Rejtő zug s nyűgös szegelet 
minden, mi volt 
és még lehet —
Minden, mi volt 
és rég lehet, 
akár az ablakok: 
se kint, se bent.
Semmi se zaj, semmi se csend: 
csak, mint a kacagás 
a béna víz alatt, 
s csak, mint a vasiakat, 
amelynek kulcsa elveszett —
Arad a tavasz, 
elhömpölyög —
Nézem csak: hogyan vénülök 
magamnak s egyedül, 
akárcsak nyáron a dió, 
halottak lábán a cipő 
s letépett ajtón a kilincs —
Vigadok — kinek kedve sincs!
Mert jó ez így 
s örömteli,
akár a hangyának, amely
a bolyát nem leli,
csak azt tudja már, hogy melyik
és merre és hol az az út
(az a még hűséges alagút),
amely ODÁIG elvezet,
AHOL
már álom rég s fogyó emlékezet 
csupán a nyüzsgő boly öröme is, 
akár a ragyogó, 
kétségbeesetten hű pacsirtaszó, 
midőn a tél már végképp ránkom olt. . .

Kolozsvár, 1991. május í.

Mit volt mit tenni, az orvos elkacagta ma
gát. Isten neki, fakereszt, legyen úgy, ahogy 
az atyafi akarja. Amíg meg nem röntgenezik, 
amúgy sem tudunk semmit kezdeni vele. Nosza, 
nyomban utasította a mentősöket: vigyék el 
s szavaztassák le Nyakast, hazudják azt, hogy 
ez az ember holnap a műtőasztalra kerül, de 
az is lehet, hogy már egy óra múlva, s ak
kor végleg lemarad a szavazásról. Hogy Nya
kas Mózsinak ez az utolsó kívánsága: szemé
lyesen szavazni. Satöbbi. Még valam i szöveget 
is firkantott egy receptpapírra. Szavazási biz
tos legyen a talpán, aki azt kiókumulálja. 
Vagy inkább: patikus legyen az a szavazási 
biztos, aki megfejti.

Dictum factum, a szót tett követte. S így 
ütött három nagy legyet Nyakas Mózsi egy 
csapásra. Mert elérte, hogy:

1. Udvarhelyen szavazhatott, s nem otthon, 
ahol esetleg megszégyeníthették volna.

2. Tiszta ingyen járta meg a várost, növel
heti a cigaretta-adagot. Ráadásul akkora volt 
itt a becsülete, mint valami miniszternek: 
mindenki pánikszerűen tágult félre, mihelyt 
meglátták, hogy két fehér angyal vezeti ae 
asztal elé.

Akkora tisztelettel övezték, mint valami 
szentet.

Ráadásul ebédet is kapott, mert a szavazás 
lejártával valahonnan előkerült a röntgenes, 
és annak se volt jobb dolga vasárnap: kide
rítette, hogy Mózsinak az égvilágán semmi 
komoly baja. A főorvos rögtön ki is akarta 
dobatni, dehát nem úgy megy az. A páciens 
nem akart mostmár megválni a kórházi pizsa
mától. Mivel menjen ő haza ilyenkor, Les
hegyre? Nem jár semmi, csak ezek a kirán
dulók. Szerencsére hívták a mentőt Békásta
nyára, s igy egy járással Nyakas Mózsit is 
visszapalántálták a szülőhelyére. Olyan kí
váncsian sereglett köréje a leshegyi ifjúság, 
mikor a kultúrház előtt kilépett a mentőből, 
mintha egyenesen a Marsról szállt volna le 
valaki repülő csészealjon.

3. A neve egyszeriben ismertté vált széles 
e keskeny Székelyföldön, de még tán kicsit 
arrább is. Mi történt? Az éppen ott lebzselő 
tévés legények már nagyon unták filmezni 
a sok-sok normális pofát a szavazóhelyiség
ben, s mikor Nyakas Mózsi a két mentős kí
séretében megjelent, mint valami hím meny
asszony az oltár előtt, egyszeribe eldobták ma
gukat a szenzációtól. Hogy ti. egy bolondot 
is hoznak az urnához. Egy fránya szakállas 
fickó, akinek nem lehetett tudni, honnan jön 
a hangja, nem látszott ugyanis a szája, meg
kérdezte: kicsoda ő, mármint Mózsi, és mer
re van hazája. Erre aztán Mózsi széket kért, 
leült, és jó negyedórán keresztül nyilatkozott 
a tévének.

Ha, mondjuk, szerdán kezdődne a választási 
kampány, Mózsit jelölni lehetne a szenátusba. 
Addig ugyanis egész világ megismerheti a 
hétfői magyar adásból. Mit mondjak, igv is, 
amúgy is meg van alapozva a Nyakas Mózsi 
szerencséje.

Egyedül a doktorkisasszonnyal nem lehet 
tudni pontosan, hogy mi a helyzet. De ha vé
letlenül nem délutános és ö is megnézi az 
adást, amiben Mózsi erősen reménykedik, ak
kor csütörtökre, mikor megint itt fog tere- 
pezni Leshegyen, ismét megbetegedik. Elvég
re 6 már a sürgősséget is megjárta. Egy abor
tusz nem tréfadolog.

Dalolva ment haza, nem a mentőről, ha
nem néhány órával később, a sógorától. A 
kocsma ugyanis e napon zárva maradt.

A doktorkisasszonyra, a szabadságra s a 
szerelemre gondolva énekelte Nyakas Mózsi: 
Az én babám karjai, karjai, Nem akarnak 
hajlani, hajlani. Meg kell annak hajlani, haj
lani, Ha meg akar ölelni, csókolni.

Erről most ennyit; a többit máskor.

f'l.’TAISmiW*1
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Itt é s  Mást-EGY ÁRULÓ NAPLÓJA
Túlélni, bárm i áron; ez fanatizm us, 

ennélfogva riasztó és iszonyt keltő, éppen 
pszichopátiás biztonsága m iatt. A pszi 
chopata világosan látja  sajá t alapvető 
érdekeit, méghozzá vakító világosságban, 
am elyben eltűn ik  m .nden, ami ra jta  kí
vül esik. Szabad m indentől, m ert önma
ga rabszolgája; ahogy m inden szabadság 
felé a rabszolgaság megismerésén ke
resztü l vezet az ú t. M indaddig fogalmad 
sincs a szabadságról, amíg nem  ismered 
a rabszolgaságot; a saját, szem élyre szó
ló, választott rabszolgaságodat. És ez el
len fellázadni komolyabb áru lás bárm i
nél; m ert ettől is meg lehet szabadulni. 
A kkor végleg ú r vagy; végleg egyedül 
m aradsz. A képzeletedre leszel utalva; és 
az árulás szerelm ese leszel.

Az árulás szerelm ese elképesztő gaz
dagságot m ondhat magáénak, éppen kí
sérteiéi m iatt, éppen am iatt, ami meg
fekszi a gyom rot. Az agyával m int gyo
m orral gondolkozik és m int gyomorr. 1 
érez, és a gyom or m élyebben fekszik, 
m int a szív. Á ldozatait befogadja és ki
üríti, hogy ú jaknak  adjon helyet. Ga
ran tá ltan  m axim ális hatásfokkal dolgo
zik; m ert ami a gyom runkat m egjárta, 
az valóban a m iénk volt. M iénk volt és 
m ost m ár m egszabadultunk tőle; á tlé
pünk  a hulladékon; de az illata elkísér. 
H ajas Tibor — A z árulás.

I. (A z árulás szerelmese)

Az árulás szerelmese, hogy megvaló- 
síthatsa  azt az isteni rabszolgaságot, 
am ely m aga-m agához köti, kénytelen vé
gül is fölfalni m indazokat a prem isszá
kat, am ik elvezetnek hozzá, és könyörte
lenül m egem észteni mind e spektrum o
kat, m ár-m ár alkim ikus szubtilitással, 
hogy ki- és visszavonja belőlük önnön 
m agát, m indazt, amihez kötheti létét, 
am it m egem észtve a kegyetlenség ke
gyetlenségével, m ajdan szabad lehetne. 
De — valóban ez lenne az ár? Igen, szól 
ránk  az értelem , miközben a m ondjuk 
Arisztotelésztől hozzá elvezető, öt m in t
egy be-vezető filozófusok gondolatait, e 
gondolatok rendszerét, oszatúráját ropog
tatja , kegyesen, m in t a tökmagot, hiszté
rikusan, m int saját megaszalt ü rü lékü
ket az éheztete tt kutyák.

És a m egvalósulás-em észtés idejében 
nincs kitérés, nincs oázis, alsóbb vagy 
felsőbb út: m inden a gyom orként fölfo
gott agyon keresztül vezet. A mitológia 
látszólag különálló tájairól az értelem  
csele által vetett lepleket lerántva, csu
pa kínkéjben vonagló, (egy)másban ma
gát tépő, nyúzó, marcangoló, miskároló, 
fölfaló „en titás“ van, egy Tüdeusz, aki 
halálos sebbel fetrengve, mohón szürcsöli 
ki ellensége m eglékelt koponyájából a 
velőt, hogy e zabálás és saját agóniájá
nak endorfinja á lta l stimmolva egy örök
lét ellenében élvezzen, Akhilleusz, aki 
úgy — fejenként — negyven kiló pajzs 
és m indenféle egyéb hacukák, kard, dár
da és egyéb szerelékek alatt görnvedő, 
hisztériásán rohamozó hoplitái élén, 
egyetlen ölelésben morzsolja szét pilla
natny i szerelm ének tárgyát, ak it — 
am úgy — csak m egsebesített és elkábí

tott, hogy magáévá tehesse. És eme „en
titások“ gyökerét keresve, ne feledjük, 
hogy Apollón és M arszüasz a rítusban, e 
példátlanul példás cselekvésben: egy. 
G yanítható, m iben és miért.

Ámde az árulás igazi szerelmese nem 
állhat meg, hogy m egdöbbenjen a sze
m élyes én eme prim itív  eucharisztiáin, 
m elyekben test és vér, pszüché és pneu- 
ma cn-m aga által m utatja  fel önnön ma
gát a bronzbicska-nyitogató boroknak, 
a pszilocib gombák levének (ambrósziá- 
n k !), az öngerjesztett endorfinoknak a 
lüktetésében. M ert az ön-faló én ezen a 
p o n o n  szembe találja m agát egy, a sa
játjánál ha nem is erősebb, de m inden
esetre félelm etesebb szívással, mely egy 
beláthatatlanul gyanús túlsó part létét 
id^zi. De — valóban túlsó-e am i túlsó? 
Erről hoznak h írt e szívás, illetve part 
abszurdan-iszonyatos tárgyiasulásban 
m egistenült hírnökei, a horgaskörmű leá
nyok, azaz szirének, kikről tudni való, 
hogy legfélelmetesebb fegyverük nem a 
stimmoló ének, hanem  a hallgatás, ö s -  
anványi leányok ezek (M ütterchen m it 
K rallen — m ondta volt Kafka), szóval 
nem valam i étvágygerjesztőek.

A bolyongó TJlixes-Odüsszeusz kike
rülve a rituális test abszolút idejét e 
hallgatás elhallgattatásával, azaz az ész 
cselével, egy éppen olyan reálisan irreá
lis időbe érkezik, m int amiből szabadulni 
vélt, de ebben az időben m ár nem  lehet 
Vándor, hanem igen is Sybilla, úgy 
ahogy Trimalchió meséli „in am pullám  
pendere“. M ert a bizonyosság (a tiszta 
szellem?) csak m int valam ely — a jelek 
világa által meg- illetve kinyilvánuló — 
tartalom , jelentés, azaz m int valam ely 
herm eneutika term éke adódhat szám unk
ra. És mivel e term ék csak jelként van, 
a bizonyosság oka, de nem term észetsze
rűen tartalm a is, m ert nem lehet azonos 
a jellel. A gyakorlat szintjén így két eset 
lehetséges: vagy a jel válik á ttek in the
tetlenül bonyolulttá, hogy m inél több 
pontot tudjon fölkínálni egy lehetséges 
vetületnek, leképezésnek, vagy a jel vi
szonylag egyszerű, ám á ttek in thetetlen  
számú, hierarchizáltan egymásra réteg
ződő, és egyre komplexebbé váló herm e- 
neutikák terméke. Vagy-vagy.

A fönnakadt, cselekvés híján aszalódó 
Odüsszeusznak baja, hogy a világ, m int 
tények artikulálatlan  halm aza — nem 
választható: a fakticitás kívül esik az e r
kölcs birodalmán. Ha azonban a rtiku lá
latlan  — a m egismerés szöveggé a rtiku 
lálván olyan kártyákat csempész az — 
— im m ár paklivá rendezett — halm az
ba, m elyek az előbb em lített birodalom  
paklijából valók. A cseles ész, m in t ta 
rokk-játékos zakó-ujjaiban a common- 
sense igazságok rém -fontos kártyáival, 
m intha arról akarna meggyőzni, hogy az 
artiku lála tlan  nem m űködhet a saját, va
lószínűleg statisztikai jellegű törvénvei 
szerint szövegszerűen  (nem emészthető!). 
Ha mégis úgy működik, akkor e m űkö
dés generatív gram m atikáját igyekszik a 
tiszta szellemnek, m int sajá t előzetes 
(e’őre, azaz vissza-veti tett) választásai
nak szuper-axiologikus term ékének tu 
lajdonítani. És az árulás szerelmese itt

óhatatlanul gyanút kell fogjon, hogy a 
Vándor m ár réges-rég, bam bán elégült 
képpel bevitorlázott a szirének pofájába, 
s míg egyik fele örökre ott bolyong
bensőségeikben, másik, nem kifejezetten 
a jobbik fele elő-elő jár kísérteni, amo
lyan csali-m adárként, m elynek látható 
lag ugyancsak im ponálnak e talm i ki
menők.

Ám hagyjuk Odüsszeuszt, e pitiáner 
á ru ló t ott, ahová való. Sorsa m indenkép
pen jó arra, hogy föltehessük a kérdést, 
hogy hol is van Ithaka, ahova visszaér
kezik, miközben kívül és belül egyszerre 
a szirének torkában van, miközben m a
gával hurcolja e sziréneket? Valahogy 
álom szerű az egész, m intha azt álm od
nánk évekig, hogy egy reprezentatív , 
több kötetes lexikon tulajdonosai va
gyunk, s ezt álomról álomra, életünk 
egyik helyszínéről a m ásikra, polcról- 
polcra lelkiism eretesen cipeljük m a
gunkkal. Ám abban a pillanatban, am i
kor egy éber állapotban elhatározzuk, 
hogy végre felü tjük  a lexikont, az vég
érvényesen eltűnik az álomból, hogy még 
színére se emlékezzünk, csak amikor 
m ár k ikerülhetetlenül o tt van a kezünk
ben, valósan, és rettenetesen többértel- 
műen, felütve.

II. (A z árulás álma)
A z  igazi áruló term észetesen álm aiban 

is áruló. És ott igazán, korlátlanul az. 
Alma kéjesen-borzongató, megérdemli 
tehát, hogy leírjuk:

„Egy nemzetközi titkosszolgálat leg- 
bennsőbb, legtitikosabb term ében va
gyunk. Ott, ahol a végsőkig ellenőrzött, 
k iértékelt adatok legvégső, visszavonha
tatlan  kiértékelése folyik. Természetesen 
m indenki úgy képzeli el a term et, ahogy 
azt legjobb éveiben képzelte volna. Aki
nek ezek az évek hetedik évtizedünket 
jelentik  — teszem azt — , az képzelje el 
abban a modorban, és így tovább. A ki
nek ezek az évek még nem jöttek  be, az 
képzelje el az épp divatos science-fiction, 
vagy futurológia kliséi szerint. A terem 
ben jellegtelen, ám köztiszteletnek ör
vendő arcok. Velük szemben m att kép
ernyő, a képernyőn kép, a képen Joseph 
Beuys (ejtsd: bajsz), jellegzetes nyúlszőr 
filckalapjában, vélhetőleg ’77-ben; épp 
egy táb lát töröl. Az elfakult újságfotót 
(kiollózva a F rankfu rter Rundschauból) 
a katódsugárzás kékes fénye eleveníti 
meg, Beuys mozgásba lendül, törül, tö
rül, m ajd határozott m ozdulattal felra
gad egy darab krétát. Érezhető, hogy 
m ost aztán valam i sohanemvolt, egyedi 
jelek fognak felsorakozni a fekete felü
leten, ámde a kép vált, s egy repülőgép 
(?) roncsait látjuk: épp kiem elik közülük 
a művész élettelen telemét. A terem ben 
a m egkönnyebbülés sóhaja lebeg néhány 
kurta  másodpercig.

Ekkor újabb kép sűríti maga köré a 
kedélyeket: Szentjóby Tamás, ugyancsak 
egy fekete tábla előtt, beszél, beszél, 
m ajd m egfordul, s a szivacs fele nyúl. 
A kép kialszik, valaki még megjegyzi: 
»Ezt még elkapjuk-«, s ebben a p illanat
ban feltűn ik  a harm adik, ezúttal színes 
kép, alulírott, hátta l a mocskosszürke 
égnek, jellegzetes, kékesszürke pufajká- 
ban. 1984 ez, felm agasztalásának, m ajd 
letiltásának éve. Látszólag nem nagyon 
zavarják a dolgok, elégedettségnek vagy 
sértettségnek még a leghalványabb nyo
ma sincs a — kissé — alulnézetből fény
képezett ábrázaton, m elyet valam i re jte tt 
objektív pásztáz. M int m egannyi závár- 
kattanás csapódik be a terem  egyre ko
csonyásabb nyugtalanságába m inden

újabb pszichognomonikai lelet: egy Gör
gey hidegen vágott (mégis érzélri!) szá
ja, egy Fouché unott részvétlensége, egy 
Júdás (protom ártír!) konok szeme, egy
W olard m eghatározhatatlan arcszíne. 
Ezen a ponton a terem  kocsonyája szinte 
teljesen megalvad, s szinte az utolsó p il
lanatban ugrik fel egy pitiáner, kopasz- 
kás alak az ötvenes évek teniszezőinek 
mozgásával, hogy (nemzetiszín!) nyak
kendőjét letépve, m int ördögűző izsóppal 
dörgölje végig a képernyőt a trikolór 
műronggyal. E partizánakció nyom án a 
kép elhalványul, majd a katódsugárzás 
fénye is kialszik.

A term et csákánnyélnyi gyertyák lo
bogják körül kísérteties lángjukkal, m i
közben valam i kivehetetlen, idegborzol# 
mormogás hallatszik több percen keresz
tül. Ekkor a gyertyák égő vége egyszer
re, m intha vezényszóra, a padlón kop- 
pan, sötét lesz, s e sötétből előbukkan 
egy miccentés alatt Bölcs Salamon, ha j
szálra ahogy Heym  megrémálmodta. Épp 
aranyozott ítélethozó székén pöffeszke- 
dik, és beszél, beszél, miközben zsírt iz
zadó ragadozó-ujja idegesen kasmolja- 
kaparássza a karfa kérúbjának bamba 
orrát. És csak e játékot m egunva tek in 
tünk  föl, és csak ekkor vesszük észre, 
hogy bizony, nem hangtalanul beszél, 
hanem  igenis kínverejtékesen tátog, 
m egduzzadt tokája mögül egy vak han
got sem bírván kipréselni, és csak tátog, 
és m ár tátogni is fog, az idők végeztéig, 
egyre elszántabban és céklaveresebben .*

Persze ez nem egy könnyű álom; főleg 
bőséges vacsora u tán  nem ajánlatos ál
modni, m ert az ember m aflául verejté- 
kes lesz, s a reggeli hűlő nedvesség föl
tétlenül fölidézi bennünk a kérdést:

„M ilyen hallgatás metaforája ez a 
hallgatás?“

III. (A z árulás szofizmáiból)

„Az bánt bennünket, hogy az átélte- 
ket nem lehet (vagy nem tudjuk) fogal
mi szigorral értelmezni, de nem m erünk 
elszakadni a fogalmiságtól. K énytelenek 
vagyunk tapasztalatainkról beszélni, meg 
kell próbálnunk értékeink értékességéről 
m ásokat is meggyőzni.“

Tamás Gáspár Miklós — Decemberi 
tézisek.

Öböl—dosszié 13.
SZEMIRÁMISZTÓL — SZADDAMIG

Egyáltalán nem  vonzó a kopár, sziklás vidék. Az 
ú t olyan rossz, még szekérrel is nehéz végigjárni, ezek
kel a nagy kocsikkal meg éppenséggel művészet. A ha
tártó l Moszulig a 160 km -t közel ha t óra a la tt te ttük  
meg, egyetlen kocsi sem úszta meg gum idefekt nélkül 
Volt, ami kilyukadjon, hiszen egyenként 18 keréken gu 
ru ltunk . Moszul szép város, egymillió lakossal Irak 
északi tartom ányainak  a központja. Nagyság szerint 
Bagdad u tán  m ind járt Moszul következik. Körösi Cso
rna Sándor innen indult tu ta jon  Bagdad irányába. Miu
tán  a gum ikat rendbe raktuk, a hátralevő 520 km -t 
könnyű volt m egtenni a fővárosig, Bagdadig. Négy vá
ros van itt egymás m ellett, összeolvadva. Én a legszél
ső legszélén szálltam  le, i tt  van a vám hivatal, ahova a 
kocsik jöttek. Bagdad központjáig még 14— 15 km a tá 
volság. Ism erkedem  a várossal. Több m int kétm illió 
ember. Sok zöldövezet m indenfelé, parkok, pálm afák, 
mecsetek, egzotikus növényzet, artézi kutak. K ényel
mesen, elégedetten gyalogoltam a végtelen utcákon. 
Bagdad nagyon szétterülve épült, üres telkek, kertek  
darabolják szét a nagyrészt szürke, földszínű épületcso
portokat. Angolul ritkán  beszélnek, de azért jól eliga
zodtam. Beültem  egy autóbuszba is, és nagyon elcso
dálkoztam , m ikor a vezető nem  ve tt el pénzt. Nekiin

dultam  K uvaitnak, hadd próbálok o tt is szerencsét. Az 
iraki és kuyaiti határh ivatalok  között közel 5 km a tá
volság. Ezt egy nagy iraki teherautón tettem  meg, az
tán  átgyalogolva-m agyarázva a kuvaiti vám hivatalon 
is, a túloldalon egy gazdag arab  ve tt fel a szem élygép
kocsijába. Lux-autom atic. Nyomta a gombot, és a rádió 
magától kereste az állomásokat. (Jakabos Ödön: Indiai 
útinapló, 1983.)

*  *  *

Egy korabeli egyiptomi okm ány tartalm azza a leg
régibb Biblián kívüli u talást Izraelre. A fáraó legyő
zött ellenségei között em lítik az izraelitákat. M ernep- 
tahnak sikerült m egállítania az északnyugatról érkező 
hódítókat, az úgynevezett tengeri népeket. Ezzel Egyip
tom biztonságban volt a népvándorlások következő h u l
láma érkezéséig, am ely Szírián és Kánaánon keresz
tül, valam int a tenger felől fenyegette a fáraó országát. 
Ezt a második hullám ot III. Ramszesz állíto tta  meg. 
M egsemmisítette a tengeri népek flo ttá já t és m egállít- 
totta előrenyom ulásukat, még m ielőtt Egyiptom ha tá 
raihoz érkeztek volna. III. Ramszesz rövid időre ismét 
fáraói uralom alá ha jto tta  K ánaánt. (Bibliai Kézikönyv.)

♦ * *
Józsue könyve a Mózes halála u táni korral kezdő

dik, leírja  Kánaán m eghódítását és Josué halálával f e 
jeződik be. A közelm últban fe ltárt régészeti leletek azt 
látszanak bizonyítani, hogy a honfoglalást Kr. e. 1240 
körül kezdették; a könyvet azonban a királyság korai 
szakaszában, Kr. e. 1045 körül írhatták , amikor még 
Sám uel életben volt, és Dávid még nem foglalta el

Jeruzsálem et (. ..)  Tavasz volt és a folyó megduzzadt 
az olvadó hótól, amikor Isten átvezette népét a Jo r 
dánon. Amikor a papok beleléptek a vízbe, vagy húsz 
kilom éterrel följebb egy torlasz keletkezhetett s így 
m integy 30—35 kilom éternyi távon száraz lett a folyó
meder. Ugyanazon a helyen 1927-ben földmozgások kö
vetkeztében leszakadt egy magas agyagpart és a Jo r
dán 21 órán át el volt torlaszolva. (. . .) K ét helyen ál
líto ttak  fel em lékköveket; az egyiket a folyó keleti 
partján , ott, ahol a papok a vízbe léptek, a m ásikat a 
nyugati partvidéken, a gilgali táborhelyen. A Jo rdán
nak ugyanezen a vidéken m űködött később Keresztelő 
János is, és itt keresztelkedett meg Jézus. (Bibliai a r
cheológia, 1985.)

* * *
A  héber költészet — a form át illetőleg — nem vette 

fel ugyan sem az időm értéket, sem a rím et; de költői 
szépsége megvolt a párhuzamosságban, mely hol a gon
dolatok egyöntetűségében, hol azok ellentétében fe 
küdt. A nem zeti költem ények és hymnusok, zsoltárok 
énekeltetni szoktak éspedig nagyszerű karokban, az e- 
gész nép által. Az ének művészete legnagyobb tökély
re  Dávid király a la tt fejlett, midőn nemegyszer tör
tént, hogy a nagy ünnepekre felgyűlt Izrael népének 
fele az Ebal, m ásik fele a Garizim hegyére s ezen óriá
si tömegek egyike a Jordánon innen a hym nust énekel
te, m íg a m ásik az ahhoz tartozó refrain t hangoztatá 
á t a Jordán  túlsó oldaláról. Oly nagyszerű nemzeti ün 
nepély lehetett ez, melyhez hasonlót ama korból más 
környező nem zetek példája fel nem m utat. (P. Szath- 
m áry: Az emberi mívelődés története, 1881.)
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GOETHE
GOETHE, Johann Wolfgang von (1749—1832): a né
met irodalom egyik legjelentősebb egyénisége, költő, 
iró. Előkelő polgárcsalád fia. Jogot végzett, rövid 
ideig ügyvédi gyakorlatot folytatott. Az 1770-es évek  
elején születtek első irodalmi alkotásai, rokokó ízlé
sű, majd népies hangú szerelmes dalok, a társadal
mi-szellem i elmaradottságot a felvilágosodás szellemé
ben elítélő Götz von Berlichingen  (1773) c. dráma és 
első világhírű műve, a W erther szerelm e és halála 
(1774) c. szentimentális regény. 1775-től a weimari her
cegi udvarban élt; mint vezető politikus (1815-től ál
lamminiszter) főként a kulturális ügyeket intézte. 
Olaszországi utazása (1786—88), az antik művészet köz
vetlen hatása érlelte meg klasszicizmusát (Római elé
giák, 1795; Iphigenia Tauriszban, dráma, 1787). A 
főművének tekintett kétrészes Fausí-dráma (1. rész 
1808, 2. rész 1832) — a szerző szerint „világkölte
m ény“ —, amely enciklopédikus igénnyel lép föl, tár
gya: minden, célja pedig az, hogy összefoglaló világ
képet adjon. A cselekmény magva Faust és Mefisztó 
szerződése: Mefisztó a földön teljesíti Faust minden 
vágyát, ennek fejében halála után Mefisztó a lelkét 
kívánja cserébe; az alku feltétele Faust részéről az, 
hogy megtalálja azt az állapotot, melyben „esengve“

így szólhat a „perchez“: „Szép vagy! Maradj! tied 
vagyok!" Ebből következik a történés: Faustnak — 
az ember jelképes megtestesítőjének — útja a világ
ban. Az első rész a „kis-világot“, a magánélet nyo
morúságos kisvilágát idézi föl. Ebbe szövi bele Goethe 
az elcsábított, teherbe ejtett, majd cserben hagyott 
polgárlány (Margaréta) történetét. A második rész a 
„nagy-világba“ vezeti Faustot: az élet teljességét is
meri meg. Egyénisége kitágul, részesévé válik az egész 
történelmi fejlődésnek, s végül megtalálja a választ 
az emberi lét legalapvetőbb kérdésére: szabad földön, 
szabad néppel, munkával alakítani a valóságot — ez 
az élet célja és egyben a cél megvalósítása: „Szabad
ság, élet nem jár csak azoknak, /  kiknek naponta 
kell kivívniuk! /  . . .  /  Ha láthatnám a síkon át /  e 
nyüzsgést, szabad nép szabad honát.“ Prózai munkás
ságából kiemelkedik W ilhelm  M eister tanulóévei 
(1796) és W ilhelm  M eister vándorévei (1821) c. kétré
szes fejlődésregénye és modern lélekábrázolásával a 
Vonzások és választások  (1809). Utolsó, tragikus sze
relme ihlette A szenvedély trilógiája  c. megrázó vers
ciklusát, s ebben az időben születtek költészetének 
csúcsát jelentő, a lét értelmén elmélkedő gondolati 
költeményei. Schillerhez 1794-től fűzte barátság, szel
lemiségük a korszak irodalmi szemléletére, esztétikai 
gondolkodására és a német irodalom további fejlődé
sére is meghatározó volt.

FAUST
(S zem elvények az első részből)

Magas boltozatú, szűk, gótikus szoba. Faust 
nyugtalanul ül székén  az íröpolc m ellett

rAUST

Tanultam filozófiát,
orvosi tudományt, jogot,
és sajnos teológiát,
buzgalmam nem lohadt, nem fogyott.
S most itt állok balgán! Mivel 
bölcsebb nem lettem  semmivel. 
Magiszter vagyok, sőt doktor: ím 
v.z éve, hogy tanítványaim  
orruknál fogva vezetem, 
árkon-bokron, völgyön-hegyen — 
és látom, semmit sem tudhat ember!
El kell égnem tüzes szivemmel.
Ha okosabb vagyok is sok csalónál, 
doktornál, papnál, írástudónál, 
ha nem is rág se aggály, se kétség, 
s nem ijeszt ördög, pokol, sötétség — 
örömöm mégsem teliik  benne semmi, 
mert nem hiszem: a tudás csak ennyi, 
mert nem hiszem, hogy bármit tanítván 
az embert megtérítném s megjavítnám. 
S nem kaptam másképpen se bért, 
kincset, hatalmat, pénzt, babért.
Eb, aki ilyen életre kárhoz!
Ezért fordul.am a mágiához; 
a szellemajkakon talán 
választ kap majd néhány talány; 
s míg sós verejtékem  csurog, 
nem kell csűrnöm, mit nam tudok; 
beláthatok sötét ködökbe; 
a világot mi tartja össze, 
mi hajtja, mily tűz, m ily e r ő ,— 
s nem leszek hitvány nyelvelő.

Utolszor kínjaimra bár 
ma hullnál, sárga holdsugár, 
kit annyi-annyi éjfelen  
vártam virrasztva székemen: 
vén könyvön, ó papiroson 
sápadt társam, hogy átosonj.
Ö, bár járnék hegyormokon, 
fényed csókolná homlokom, 
szellemek barlangja körül kerengnék, 
derengő mezőkön átderengnék, 
s tudás gőzétől elhagyottan 
újjászületnék harmatodban!
Jaj, házam mért e nyomorú 
tömlőéként fonnyasztó odú, 
hová a napfény is vakon 
tör be a színes ablakon!
Hol könyvek halma fojtogat, 
melyet szú rág és por borít, 
s íüs -ette papírrongyokat 
látsz érni az ívből okig; 
itt tégelyek, ott fiolák, 
üköm-használia lom között, 
s tetejükben vén eszközök, — 
ez a te világod! Ez a se-világ!
S még kérdezed, szived vajon 
kebledben mért fojtedik el?
S egy mondhatatlan fájdalom  
gyúló véredre mért lehel?
Az élő természet helyeit, 
melynek ölén toremténk. 
füstben-porban kaparsz helyet, 
holt bordák, csontok társaként.
Tág a világ! Fuss! Menekülj!
Veled e bűvös könyv, amit 
Nostradamus írt remekül, 
s minden titokra megtanít.
Ha már a föld titkát tudod, 
s a csillagokba les szemed, 
föl tárul a legfőbb titok: 
mint szólít szellem szellemet.
A száraz elmének haszon 
nélkül valók e szent jelek: 
ti lengő szellemek, ha szóm 
ha’ljrttok, hát feleljetek!

(Fö'üú a kö n yve’ s - 'eqv illan tja  a M akrokoz- 
m osz képletét)

Ah, mily gyönyörr é  árad el e kép 
egyszerre ittasult idegeimben! 
Érzem az ifjú élet szent hevét, 
lobogva nyargal szerte ereimben.
E jeleket egy isten írta itt, 
lelkem zajgását hogy csitítsák, 
szegény szivem megittasítsák, 
s a természetnek fátylait

köröttem rejtelmes erővel leszakítsák? 
Isten vagyok? Elönt a fény!
Lelkem e tiszta vonalakban 
a nagy természetet látja ezer alakban. 
A bölcs szavát csak mostan értem én: 
„A szellemország nincs bezárva, 
elméd szunnyad, szíved halott!
Merítsd hát a hajnalsugárba, 
tanítvány, földi homlokod!“

(A  kép le tet nézi)

Hogy nő sok részből egy egész!
S hogy él, hogy forr részben a rész!
Égi erőkként föl s alá remegve 
arany vödrök ömölnek egybe!
S eget-földet ha cserélnek, 
nem ér lengésük soha véget, 
átzengik mind a mindenséget!
Nagy színjáték! De színjáték csupán!
Hol érek, természet, nyomod után?
Élet forrása, hol vagy, drága emlő? 
amelyen csüng a föld, az ég.
Melyért eltikkadt ajkam ég — 
buggyansz, itatsz, s nedved nyelvemre nem

Dolgozószoba 
Faust es M efisztó

FAUST
Kopognak? Tessék? Ki háborgat ismét? 

MEFIS/.TU 
Én vagyok.

FAUST 
'i essek!

MEFISZTÓ
Mondd harmadszor is még.

FAUST
Tessek hát!

MEFISZTÓ 
Kedves, hogy segítsz.
Remélem, megférünk mi ketten!
Hogy aggályod elhessegessem, 
m ini nemes úrfi állok itt: 
ruhám veres, aranyszegélyes, 
raj .am selyemköpenyke, s ékes 
kaxastoü xeng ka.apomon, 
hosszú, hegyes tőr veri lábam, 
s nexed is azt tanácsolom, 
jelenj meg hasonló ruhában; 
hogy szaoadon amint lehet, 
megismerhesd az életet.

FAUST
A szűkös földi létnek kínja sajg 
szivemben bármilyen ruhában.
Vén vagyok arra, hogy csak játsszam, 
s vágy nélkül élni fiatal.
Mi jut nekem földi javakból?
Hogy mondj le erről! Mond le arról!
Ez az örök nóta, mely 
mindenkinek fülébe száll, 
s míg élni és kínlódni kell, 
minden óránk így kornyikál.
Minden reggel borzadva ébredek, 
szeretném párnám telesirni, 
látván, hogy a nap eífogy, ellebeg, 
s egyetlenegy vágyam se teljesíti.
S amint gyönyör sejtelme kél 
bennem, már csomót talál a kákán, 
és a teremtő szenvedély 
megtör torz gondok akadályán.
S akkor is, ha leszáll az éjszaka, 
gondok közt nyúlok el az ágyon, 
nyugalmam akkor sincs soha, 
íöl-fö'riaszt ezer vad álom.
Isten, ki lelkemben lakik, 
meg tudja bensőmet ragadni, 
minden erőmön ö uralkodik, 
s kifelé nem tud mégse hatni; 
és így a lét gyűlölt teher nekem, 
már csak halni kívánok, élni nem. 

MEFISZTÓ
Mégsem kedves vendég a halál sohasem. 

FAUST
Ó, boldog az a sápadó halánték, 
mit ő fon át véres babérlevéllel, 
s az, kit viharzó tánc után szép 
leány puha karjában ér el!
Nagy szellem, mért nem rogytam én eléd 
holtan, erődtől elvakítva!

MEFISZTÓ
Valaki mégis azt a barna lét 
azon az éjen meg nem itta.

FAUST
A kémkedés, úgy látom, passziód. 

MEFISZTÓ
Sokat tudó vagyok, bár nem mindentudó. 

FAUST
Noha a szörnyű zűrzavarba 
egy ismert, édes hang hatott,

s a boldog emlék fölkavarta, 
mi a gyermekből nem halott, 
most átkozom, ami a lelket 
szemfényvesztőn elködözi, 
és kápráztatva-hízelegve 
e gyászbarlanghoz kötözi!
Átok rád, szellemünk csalása, 
ki nagy vagy önmagad szerint! 
Átok rád, álmok általása, 
mely ostromlód érzékeink!
Átok rád, álmok általása, 
örök név, hír káprázata!
Átok rád, tulajdon varázsa, 
asszony, gyerek, kasza-kapa!
Átok rád, Mammon, s aranyodra, 
mely vakmerő tettekre bujt, 
vagy puha párnákat púpozva 
semmittevő gyönyörre gyújt! 
Átok a szőlő tűzlevére!
Átok rád, izzó szerelem!
Átok a hitre és reményre, 
s főként átok rád, türelem!

Hagyd bánatod, amely úgy falja 
életed, mint keselyű a dögöt; 
a társaságban érzed, bár legalja: 
ember vagy emberek között.
Ez nem annyit jelent, 
hogy korpa közé keverlek.
Bennem szellem -fejedelmet 
ne láss: de hogyha velem  
szövetkezel életutadra, 
nyomban vállalkozom arra, 
hogy szolgálatodra álljak.
Leszek az útitársad, 
s ha úgy akarod, 
leszek a szolgád, a rabod!

FAUST
És mit kell tennem ennek ellenében? 

MEFISZTÓ
Nem oly sürgős a visszafizetés. 

FAUST
Nem, nem! Az ördög egoista, és 
nem teszi meg isten nevében, 
aminek haszna másra néz.
Közöld velem feltételed; 
ingyen szolga veszélyes módfelett. 

MEFISZTÓ
I tt én tudnék szolgálatodra állni, 
lótok-futok, csak óhajod jelezd, 
s ha egymásra fogunk találni 
odaát, tedd te ugyanezt.

FAUST
Mit bánom én az odaátot; 
ha rommá döntőd e világot,
a másik majd helyébe kel; 
örömeim e földről, e világról 
valók, kínomra ez a nap világol, 
s ha elszakadtam tőlük távol, 
jöjjön, aminek jönni kell.
Nem érdekel, hogy a jövőben 
gyűlölnek-e, szeretnok-e, 
s ama szférák közt lebegőben 
fen t és alant lehetnek-e.

MEFISZTÓ
Okod tehát nincs habozásra.
Szerződj velem, és nemsokára 
örömöd lesz művészetem, 
olyat látsz, mit még ember sohasem. 

FAUST

Szegény ördög, mit adhatsz nékem?
Az ember szellemét, magas lendületében, 
magadfajta nem értheti.
Adj ételt, mely bendőnk nem éteti, 
rőt aranyat, amely teli 
markunkból elíoly, mint a kéneső, 
játékot, melyben nincs nyerő, 
lányt, ki most dőlt keblemre épp, 
s szeme már a szomszédon egerészik, 
a dicsőségnek gyönyörét, 
mely meteorként elenyészik!
Mutass gyümölcsöt, ágán rothadót, 
és fát, amely naponta újra zöldéi! 

MEFISZTÓ
A feladat nem oly irtóztató, 
eféle kincseket kaphatsz özönnel, 
de eljön majd, barátom, az a nap, 
mikor nyugodtan ülnénk jó ebédnél.

FAUST
Ha nyugton valaha heverőágyon érnél, 
átkos legyen a pillanat!
Ha hízelgésed arra csábít, 
hogy önmagámnak tetszhetem, 
vagy gyönyörökkel csalsz odáig — 
a nap végső napom legyen!
Fogadjunk!

MEFISZTÓ
Állom!

FAUST
Itt a tenyerem!
Ha a perchez szólnék csengve: 
szép vagy! Maradj! Tied vagyok!
Akkor verj engem rabbilincsbe, 
akkor akár meghalhatok!
Harang kondulhat búcsúszóra, 
akkor már szolgálnod se kell, 
megáll az óra, mutatója 
lehull: az én időm letelt 

MEFISZTÓ
Jól gondold meg, én semmit nem felejtek. 

FAUST
Ilyet el nem is várhatok; 
üres, fennhéjázó igét nem ejtek.
Ha megnyugszom, szolgálhatok, 
mindegy, téged vagy mást esetleg. 

MEFISZTÓ
Én meg, ha kész a doktori ebéd, 
nyomban megkezdem szolga-tisztem.
De mert szóban élet-halál van itten: 
pár sor írásért esdenék.

FAUST
Vaskalapos, írás is kell neked?
A férfi s férfiszó hírét nem ismered?
Nem elég az, hogy kimondott szavam 
napjaim fogytáig rabbá igézhet? 
Világfolyónk zubog folytonosan, 
míg engem megköt egy Ígéret?
De hóbortunk szívbőlnőtt gyökerű, 
ki vetné el önként magától?
Boldog, kinek a lelke tiszta, hű, 
és minden áldozatra bátor!
Viszont egy pergamen, rajta pecsét s betű 
kísérlet, melynek megfutunk szagától.
A szó a tollba halva hallgat, 
viasz meg bőr itt a hatalmak.
Mit kérsz, gonosz szellem, te most?
Ércet, márványt, bőrt papirost?
Betűm vesszővel, tollal vésve véssem? 
Válassz, választásod szabad.

MEFISZTÓ
Tyű, micsoda szóáradat!
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SCHILLER, Friedrich Johann 
Christoph (1759—1805): német 
költő, író, esztéta. A német 
klasszicizmus kiemelkedő a- 
lakja. Az egyén szabadságáért 
küzdött korai drámáiban 
(H aram iák, 1781; Á rm ány és 
szerelem , 1784; Don Carlos, 
1787). Goethével való barát
sága döntő hatással volt mű
vészi pályafutására; 1799-ben 
ő is Wcimarba költözött 
Nagyszabású filozófiai költe
ményei és balladái mestermű
vek. Lélektani sikon is kidol
gozott történelmi drámáival a 
német nemzeti dráma meg
teremtője (W allenstein , 1800;
Stuart Mária, 1801). Legéret
tebb színpadi alkotása a 
svájci nép szabadságharcát 
feldolgozó Teli V ilm os  (1804). 
Jelentősek történeti és eszté
tikai tanulmányai.

A KESZTYŰ

A ketrecek elé ült 
S viadalt nézni készült 
Ferenc király;
A feurak körülöt'e,
S az erkélyen fölötte 
A hö.gyek szép kara vár.

A király ujja intett:
A tág ketrec kinyílt s egy 
Oroszlán baktat elő nehéz 
Léptekkel és 
Hangtalanul 
Lapul,
Ásítva néz szét,
Megrázza sörényét,
Nyújtózik unotlan 
S elnyúlik a porban.

A király int, s nyomban 
Egy vasrácsos kapu föl- 
Nyílik emitt is,
S azon kitör 
Hevesen szökellve 
Egy tigris.
Az oroszlánt látva nagyot 
Ordít legott,
Fs farka vad 
Karikába csap.
Kinyúlik a nyelve;
Sunvítva, tompán 
Horkan, s az oroszlán 
Körül le-fel 
Jár, majd lehever 
Morogva odább.

A király új jelet ád,
S egyszerre kiugrik két kitárt 
Kapun át a porondra két leopárd 
És tüstént harciasam a 
Tigrisre rontana.

Az párszor rájuk emeli mancsát.
Az oroszlán felüvölt zordan, 
Feltápászkodik — erre nyomban
Csend lesz, s a homokon
Vért szomjazó.n
Lapulnak a szörnyű macskák.

S  m :st föntről egy kicsiny 
Kézből egy fél kesztyű esik ím 
Az oroszlán és tigris közé la 
Épp középre.
S Kunigunda kisasszony gunyorosan 
Ránéz De'orges lovagra:
. Lovagom, ha úgy imád, ahogyan 
Lép len-nyomon esküje vallja,
Nos, hozza fel azt a kesztyűt nekem.“

S a lovag lemegy sebesen,
Belép a porondra szilárdan,
Meg se remeg,
S az ijesztő szörnyetegek 
Közül a kesztyűt felveszi bátran.
A sok lovag és úri dáma 
Borzong s ámulva csodálja.
Ö hozza a kesztyűt, arca nyugodt. 
Dicsérete hangzik szájról szájra. 
Szeme tükrében szerelem ragyog — 
Az a boldogság Ígérete ott: — 
Kunigunda kisasszony epedve várja.
Ö a kesztyűt arcába veti:
..Kö'gyem, nem kellenek a kegyei!“ — 
S otthagyja nyomban utána.

RÓNAY GYÖRGY fordítása
A kesztyű  (Der Handschuh, 1797) 
kele tkezéstörténete: Schiller 
és Goethe 1797-ben „költői ver
senyben“ Írtak balladákat. Ferenc 
király: I. Ferenc francia k i
rály (1494— 1547).

Hogy tudsz szavalni ily hevessen?
Jó lesz bármily papírszelet.
Egy csöppnyi vérrel itt aláírod neved.

FAUST
Mi vagyok én, ha nincs mód, nem szabad 
az emberség-oromra érni, 
hová kívánkozik a férfi?

MEFISZTÓ
Az vagy végtére — ami vagy.
Ezer fürttől bodor parókát tégy fejedre, 
lábad koturnus ölnyivel emelje: 
az maradsz mindig, ami vagy.

FAUST
Érzem, a szellem kincseit hiába 
ragadta hozzám ész és akarat, 
ha letelepszem  végül tettre vágyva, 
lelkemben új erő mégsem fakad; 
több egy hajszálnyival se lettem, 
a titokhoz se közeledtem.

MEFISZTÖ
Drága uram, a dolgokat csak 
úgy látod, mint látni szokás; 
legyünk egy kissé okosabbak, 
mig rózsánk le nem tépi más.
Fenébel Tied testi lényed, 
kezed, lábad, fejed, t . . .  d; 
de miért kevésbé enyémek 
a frissen tépett örömök?
Ha vásároltam hat lovat, 
az erejük nem engem illet?
Használhatom huszonnégy lábomat, 
tolvajnak senki nem tekinthet.
A tépödést hát félrevesd, 
vágj a világba egyenest!
Én mondom: az, ki folyvást spekulál, 
barom, akit egy kósza lélek  
szikes pusztán terel körben, és nem talál 
füvet, holott körül zöldek a rétek.

FAUST
S mi módon kezdjük el?

MEFISZTÓ Menjünk, ne tétovázz.
Hisz kinzókamra ez a ház!
És amit élsz, m iféle élet, 
untatni magad s növendéked?
Engedd ezt Potroh úrnak át!
Üres szalmát csépelve mire juthatsz?
Hisz tudásodnak legjavát 
nem mondhatod el a fiúknak!

M árta kertje  
Margaréta, Faust

MARGARÉTA 
ígérd meg, Henrik!

FAUST Megteszem!
MARGARÉTA

Mondd, és a vallás dolgában hogy állsz?
Jó ember vagy, de azt hiszem, 
hitet magadban nem sokat találsz.

FAUST
Hagyd ezt, szívem! Érzed, hogy jó vagyok; 
kit szeretek, azért élek-halok, 
hitét és templomát meg senkinek se nézem. 

MARGARÉTA
Nem elég: hinni kell egészen.

FAUST
Kell?

MARGARÉTA
Ó, bárcsak vennéd szavam szivedre!
Nem tiszteled még a szentségeket se.

FAUST
De tisztelem.

MARGARÉTA És mégse kívánod.
Rég gyónhattál nagyon, misén senki se látott.
Istent hiszel?

FAUST Drágám, ki az, ki szólhat:
Istent hiszek?
Kérdezz papot, Írástudókat 
és csúfság lesz a felelet 
3 kérdezőre

MARGARÉTA Nem hiszel tehát?
FAUST

Szavam félre ne értsd, kis virág!
Ki szólíthatja, 
és ki valihatja: 
én hiszem?
S vajon ki érzi, 
és ki merészli 
mondani: nem hiszem?
A mindenthajtó, 
mindentfenntartó 
nem hajt és tart engem, 
téged, magát?
A mennybolt nem ível felettünk?
S a föld alattunk nem szilárd?
És nem kelnek szelíden 
lenéző örök csillagok?
Szemem szemedbe nem merül, 
fejed s szíved a lét 
árjába nem kerül

s a látható és láthatatlan 
rejtélyesen nem szó körül?
Töltsd el szived mindezzel, bármi »agy, 
s ha boldog érzéssel csordultig tele vagy, 
nevezd majd bármiképp, 
mondd: Boldogság! Szív! Isten!
Én nem tudok nevet 
reá! Minden az érzés: 
a név, hang — füst, hamis 
köd égi tüzmagon.

MARGARÉTA
Amit mondtál, az szép nagyon, 
nagyjában így beszél a pap is, 
legföljebb kissé más szavakkal.

FAUST
Ezl mondja éjiéi s nappal 
minden s z ív  a földkerekségen 
a maga nyelvén; az enyémen 
hát én miért ne mondjam? 

MARGARÉTA
Nem is ellenkezném, azonban 
valami még nincs benne rendjén: 
nem vagy igazi keresztény.

FAUST 
Szívem !

MARGARÉTA Már régen fáj nekem, 
hogy a társaságod helytelen.

FAUST
Hogyan?

MARGARÉTA Az embert, aki jár veled, 
Gyűlölöm, jobban már nem is lehet;
Még soha életembe
nem hasított úgy semmi szivembe,
mint e csufondáros pofa.

FAUST
Ne félj tőle, kis ostoba.

MARGARÉTA
Ha itt van, a vérem forrni kezd, 
pedig jó vagyok mindenkihez; 
s bármennyire vágylak látni téged, 
attól az embertől borzongva félek, 
s úgy érzem, hogy gonosz, irigy,
Isten bocsássa meg, ha nincsen így! 

FAUST
Vannak a földön ily különcök. 

MARGARÉTA
Ehhez hasonló forma nincs több.
Alighogy az ajtón belép, 
gúnyos, gonosz tekintetét 
reám veti;
látszik, hogy nem szent semmi sem neki;
rideg ennek a lelke-teste,
nem tud szeretni egy verebet se.
Ha a karodba búhatok, 
tiéd vagyok s szabad vagyok, 
s ha ő is odajön, szivem fázik, szorong. 

FAUST
Sejtelmeslelkű kis bolond!

MARGARÉTA 
S ez az érzés oly kemény, 
hogy elég, ha csupán közel van, 
s azt gondolom, nem is szeretlek én.
Imám szava, ha ő is ott van, elhal, 
s szívembe vág a rémület;
Henrik, nem épp így van veled?

FAUST
Ellenszenves — nincs más oka. 

MARGARÉTA
Most mennem kell.

FAUST Ó, hát soha 
nem tölthetek egy órácskát karodban, 
szív a szivén, lelkem lelkedbe forrtan? 

MARGARÉTA
Hiszen aludnék csak magam!
A zárat nyitva hagynám éjszakára; 
de anyám álma nyugtalan, 
s ha bennünket együtt találna, 
szörnyeLhalnék egy perc alatt!

FAUST
Emiatt ne emészd magad.
Itt egy üveg: italába önts 
három cseppet s nem ébred 
a mélyen alvó, kit besző a csönd. 

MARGARÉTA
Szívem, mit nem teszek meg érted?
A szer, remélem, nem veszélyes?

FAUST
Hogy adnám máskülönben, édes? 

MARGARÉTA
Drágám, csak rád nézek, s felém  
árad parancsoló akaratod; 
érted már oly sokat megtettem én, 
hogy többet tenni alig tudhatok.

(Távozik)

Börtön

FAUST (fö lnyitja  a zárat)
Hogy én leselkedem, nem érzi meg, 
a lánc csörög, a szalmazsúp zizeg.

(Belép)
MARGARÉTA (elrejtőzik fekhelyén)

Jaj, jönnek. Érzem végemet.
FAUST (halkan)

Csönd, csönd! közel szabadulásod. 
MARGARÉTA (elébe kúszik)

Ha ember vagy, ím lásd inségemat. 
FAUST

Az őröket álmukból fölkiáltod.
(A  láncokhoz nyúl, hogy m egnyissa őket) 

MARGARÉTA (föltérdelve)
Hóhér, kitől, honnan veszel 
ilyen hatalmat!
Éjféltájban már elviszel.
Hadd éljek még, irgalmat!
Holnap reggel késő, ha meghalok? (Föláll) 
Hiszen oly fiatal vagyok!
S már el kell vesznem!
Szép voltam, és éppen ez lett a vesztem. 
Most messze van, közel ki volt, 
elhullt virágom, koszorúm leomolt.
Ne ragadd meg oly durván kezemet. 
Kímélj, mit vétettem neked?
Könyörgöm, hallgass meg engem, 
hisz sosem láttalak még életemben! 

FAUST
Jaj! Kősziklának kéne lennem! 

MARGARÉTA 
Hatalmadban vagyok tehát.
De hadd szoptassam meg fiacskám. 
Csucsujgattam fél éjen át; 
elvették a gonoszok, aztán 
azt mondják, én öltem meg a babát.
S vidám már nem leszek sose.
Csufondáros dalokat dalol a nép fejemre! 
De mért fordítják a mese 
végét ellenemre?

FAUST (hangos kiáltással)
Margaréta!

MARGARÉTA (fölfigyel)
Ez kedvesem hivása!
(Fölugrik, láncai lehullanak)
Hol vagy? Ez az ő drága hangja.
Szabad vagyok! Nem állhat utamba 
senki. Ha nyakába hullnék, 
mellére rásimulnék!
Margaréta! kiáltott. Valahol 
ott állt. S míg üvöltött, zúgott a pokol 
ördögi gúnnyal, iszonyúan, 
fülembe ért az az angyali hang.

FAUST 
Én vagyok az!

MARGARÉTA Te vagy! Mondd újra hát! 
FAUST 

Elég!
Végem és véged,
ha nem jössz, míg van jönni módod. 

MARGARÉTA
S nincs már számomra csókod?
Alig szakadtál tőlem el, 
s már csók a csókra nem felel?
Szorongást most mért érzek melleden? 
Szabad nézésed máskor oly meleg volt, 
mintha belém költözne a menny, 
s úgy éreztem, tüzes csókokkal szinte

megfojtsz.
ö le lj meg!
Vagy én ölellek! (Átkarolja)
Ó, jaj! A szád oly néma és 
hideg.
Nagy szenvedélyed 
mivé lett?
Ki fosztott tőle meg? (Elfordul tőle)

FAUST
Jöjj, jöjj! Kövess! Drágám, ne rettegj! 
Ezerszer forróbban szeretlek, 
csak jöjj! Ezt kérem tőled, semmi mást! 

MARGARÉTA (újból feléje fordul)
Hát te vagy az? Te vagy? Nem ámitás? 

FAUST
Én, én! Jöjj hát!

MARGARÉTA Intesz, s lehull a lánc, 
öledbe kapsz, mint hajdanán.
Hogy van, hogy tőlem vissza nem riadsz?
S tudod, ki az, kit megszabadítasz?

FAUST
Jöjj, Jöjj! A hajnal már dereng. 

MARGARÉTA
Anyám megöltem, gyermekem  
vízbe vetettem.
Az égtől kaptuk őt mi ketten.
Te is . . .  Te vagy! Nem, nem lehet!
Add a kezed! Kedves kezed!
Nem álmodom tehát! De mért oly nedves? 
Töröld le! Miféle nedv ez?
Ember vére?
Mit tettél, isten nevére!
Ne forgasd kardod itt, 
esedezem!

FAUST
Ami elmúlt, a múlté, elveszítsz, 
ha nem jössz velem.

MARGARÉTA
Nem, élned kell, ha mondom!
S a sírokat ott a dombon 
gondozni neked kell, 
majd reggel;
legjobb hely anyámé legyen, 
a bátyámé közelében, 
az enyém odébb, de 
n* messze, mégse!
S pihenjen gyermekem jobb keblemen. 
Más úgyse feküdne le mellém! 
Megbújni a kedves mellén 
oly nagy boldogság volt valaha!
Nem érzem többé, csak olyanformán, 
mintha magam rád erőszakolnám, 
kezed meg visszataszítana; 
s mégis te vagy, s jóságod végtelen. 

FAUST
Ha érzed ezt, jöjj hát velem! 

MARGARÉTA 
Odaki?

FAUST 
A szabadba.

MARGARÉTA A halál, aki hi?
A sír, ami vár? Legyen!
Innét az örök nyugvóhelyig, 
tovább lépést se megyek.
Elmész? Henrik, mehetnék bár veled! 

FAUST
Jöhetsz! Csak akarj! Az ajtó nyitva áll. 

MARGARÉTA
Nem mehetek; a végzet rám talál. 
Meneküljek? Lesnek rám odakinn.
Oly szörnyű járni kolduskereszttel.
Hát még rossz lelkiismerettel!
Oly szörnyű bolyongani idegenben, 
s végül mégis elfognak engem!

FAUST
Veled maradok.

MARGARÉTA 
Eredj! Eredj!
Mentsd meg gyermekedet!
Menj! Mindig tovább 
a patak mentiben, 
a bürün át, 
erdő mélyire, 
balról, hol áll a gát, 
s a tó.
Ragadd meg, ó!
Föl fog merülni,
még rugdos, még kapdos,
jaj, menstd meg őt!

FAUST
Dereng a nap! Szivem! Szivem! 

MARGARÉTA
A nap! Igen! Éled a végső nap sugarai

Nesztelenül tolong a tömeg.
Tele utca, tér, 
harang zenél,
bíró a pálcát most töri meg.
Megkötnek, fölcibálnak 
a vérpad rossz fokain!
S a nyakakon sajog a bárdnak 
éle, míg enyémre suhint.
S most néma sír a világ!

FAUST
Ó, jaj, miért is születtem!

MEFISZTÓ (m egjelenik odakinn)
Hé! elvesztek mind a ketten.
Ne tétovázz, ne vitázz! Odakinn 
bokáznak jó lovaim, 
a reggel már dereng.

MARGARÉTA 
Föl a föld alól mi leng? 
ö  az! t'zd el hamar!
E szent helyen ö mit akar?
Engem!

FAUST
Jöjj, nem vagy veszve még!
Ítélő isten! Életem tiéd!

MEFISZTÖ (Fausthoz)
Jössz vagy maradsz! Tovább nem várhatok. 

MARGARETA
Ments meg, atyám! Tiéd vagyok!
Ti angyalok, ott a mennyben 
védelmezőn vegyetek körül engem!
Henrik! Borzadok tőled.

MEFISZTÖ
Mérlegre került!

HANG (a magasból) S megmenekült! 
MEFISZTÖ (Fausthoz) Ide, s előre!

(Fausttal együtt eltűnik)
HANG (belülről elhalón) Henrik! Henrik!

SÁRKÖZI GYÖRGY fordítása
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SIKLÓS ISTVÁN (Budapest, 1936) Angliában élő költő. 1956-ban hagyta el Ma
gyarországot, Londonban szanszkrit és magyar irodalmi tanulmányokat folytatott. 
1964-től a BBC magyar osz ályának munkatársa.

Vállalkozás, sponzor, 
produkció £ Az angol ku ltú ra  kis szubjektív 

gazdaságtana (részlet egy beszélgetésből 
Siklós Istvánnal)

James Joyce — Pancho karikatúrája.

. . Angliában már régen kia'akult az, ami 
Magyarországon most van kiforróban, s ami
re talán most már Erdélyben is reménysé
günk lehe.. hogy tudniillik nincs állami támo
gatás a kultúra számára, vagyis nincs olyan 
mértékben, mint volt például Magyarorszá
gon a csöndes forradalmi változásokat mege
lőzően. Még nem is olyan rég azzal volt di
vatos érvelni errefelé, hogy nem létezhet kul
turális élet á lami támogatás nélkül. Nos, Ang
liában igenis létezik, de persze tudnunk kell, 
hogy azért az állami támogatás fogalma ott 
sem teljesen ismeretlen. Kap például támo
gatást a British Concern, de az ő esetében a 
kulturá is érdek összekapcsolódik az állam 
érdekkel, lévén hogy a British Concern tu
lajdonképpen azt a feladatot látja el, hogy 
megismerteti az angol kultúrát a külfölddel. 
Érdekkörének lényeges része az angol nye’v 
oktatása, terjesztése (a British Concern-nek 
most már Budapesten is van fiók-hivatala). 
Ez a szervezet a kormánytól — nevezetesen a 
Külügyminisztériumtól — kapja a köHs^gve- 
tését. Hozzá, lényegét tekintve, igen hasonló 
az Arts Concern, am ely a munkás-kormányok 
ideje alatt nagyobb jelentőség jel bírt, nagyobb 
költs gvetés hordozója vö t, de az egymást 
követő konzervatív-párti kormányok hatalom
ra kerülésével, azt hiszem, va'am elyest meg- 
nyirbálódott a kapott támogatások összege. Az 
Árts Concern főleg sz'nházi és operaházi vál
lalkozásokat, kis példányszámban m^gje’enő 
irodalmi fo yőiratokat támogat és támoga ott, 
nemcsak Angliában, de Walesben és Skóciá
ban is.

A mecénási jelenségekhez példaként h.ozzá- 
vehetjük a BBC-t is. Külföldi Szolgálata, vagv 
ahogy újabban nevezik: Világszolgá’ata (World 
Service) szintén a Külügyminisztériumtól kap 
költségvetést. De meg kell jegyeznem, hogy 
a Külügyminisztériumnak csupán két dolog
ba van beleszólási joga. Egyrész\ hogy meg
határozhatja, mely nyelveken sugározzon a 
Világszolgálat, másrészt abba. ho«v mekkora 
időtartamban. De semmi másba (például „tar

talmi“ kérdésekbe semmiképpen sem). A BBC 
szerkesztősége tehát megőrzi függe Jenségét a 
Külügyminisztériumtól — és értelemszerűen 
a kormánytól is. A Világszolgálat különben 
egyfajta kultúrmissziót is folytat, mert nem
csak politikai műsorokkal, hírekkel áll a kül
földi hallgatók rendelkezésére —• hangsúlyoz
nom kell, valóban szolgálat ez —, hanem em el
lett az angol kulturális és tudományos élet 
egészét is megpróbálja megvilágítani.

A BBC persze nemcsak támogatott, hanem  
támogató is: igen intenzív mecénási szerepe 
van Angliában, mert hiszen — vehetjük pél
dául akár a Magyar Osztályt — igen sok kül
ső munkatársa volt és van, olyan írástudó em 
berek, akik időről időre előfordulhattak a BBC 
műsoraiban, s ez a rádió o’daláról nyilván 
önmagában is mecénási gesztus, mert igen 
gyakran éppen a szerkesztőség fordul kéréssel 
munkatársaihoz (és nem m indig  fordítva). 
Nyilvánosságot biztosít, nem is beszélve az 
igen tisztes honoráriumokról. A szerkesztőség 
gyakran rendel költőktől lírai műsorokat, szín
darab-íróktól rádiójátékokat; volt egy hosszá 
időszak például, amikor Samuel Beckett rá
diójátékaival állt a nyilvánosság elé és ez — 
visszanézve egy kicsit az időbe — egy meg
lehetősen fontos korszaka volt Beckett drá
maírói és költői tevékenységének (mert hát 
bátran mondhatjuk, hogy Beckett valójában 
költő volt, sokkal inkább költő, mint bármi 
más). Hosszú időszakon keresztül, egymás után 
közvetítette a BBC rendkívül érdekes, külön
leges hanghatásokkal színessé tett, de a szer
zői utasításokat szigorúan be.ártó rádiójáté
kait vagy rádiópoémáit vagy m onológjait. . .

Angliában egyre nyilvánvalóbban az a tö
rekvés a kulturális életben, hogy legyenek me
cénások. Szép példák adódnak erre a színházak 
között; egy-egy sz'nházi előadást különböző 
cégek, vállalkozások támogatnak, s ilyenkor 
nyilván rákerül a műsorlapra a támogató cég 
neve és az általa előállított termékek h ir d e s
se. 1989-ben például — hogy hozzánk közel 
álló esetet mondjak — kiemelkedő volt a Bár
óidon Centerben megrendezett magyar fesz
tivál. a magyar kultúra nagyszabású és óriási 
sikerű angliai bemutatkozása. Rengeteg pénz
be került persze. De nemcsak gazdag magán- 
személyek nyúltak a pénztárcájukba a fesz
tivál támogatására, hanem vá'lalatok is — m íg

japán cég is! Rendkívüli reklám leit e mecé
násoknak a sikeres fesztivál.

Ami a konzervatív kormányokat illeti, ők 
ennek örülnek, mert az ilyenszerű mecénási, 
sponzorálási akciók bizonyos értelemben még 
ha hatósabban segítik az önállóságot. Az önál
lóság szellemét.

Említettem az imént az Arts Concernt. Nos, 
ennek a szervezetnek, vagyis a kultúrát bi
zonyos pénzalappal támogató intézménynek 
némelyik akciója bizony gyakran botrányossá 
vált, mert előfordult például, hogy egy olyan 
színdarabot támogatott, amelyben erőszakos 
homoszexuális közösülés történt a színpadon, 
ráadásul a klasszikus római korban játszódik 
ez a darab — persze nagyon sokan zokon vet
ték, hogy ilyen sületlenségekre költik az adó
fizetők pénzét. De volt sok olyan folyóirat, 
tiszavirágéletű, kisebb irodalmi lap, amely el
fogadta a támogatást, és aztán olyan obszcén, 
tú l k ü ó n ö s  anyaggal jelentkezett, hogy az is 
botrányokat keltett.

De Angliában végső soron hovatovább min
dent szabad, a törvények nagyon visszafogot
tak, illetve a korlátok nagyon csekélyek, nem 
is tudom, mi az, ami tiltott. Talán a pornog
ráfiával kapcsolatos termékek esetében . . .

Egyébként pedig az igazi irodalomra vonat
kozó helyzet az, hogy a kiadók nagyon kis 
példányszámokkal és nagyon kis haszonkulcs
osai dolgoznak (különösen versköteteknél). De 
ennek is hagyománya van. Gondoljuk meg, 
hogy például T. S. Eliotnak, amikor tekinté
lyének magaslatán állt, négy-ötezer példány
ban jelengettek meg a kötetei. Magyar fül 
számára ez hallatlanul kis példányszám, te
kintve azt, hogy százezres nagyságrendben je
lentek meg a jelesebb magyarországi költők 
művei. Nem igazán üzlet kísérletező, igényes 
írónak lenni. Még Angliában sem. Talán még 
nehezebb fiatal írók műveit, „fiatal“ képző
művészetet, „fiatal“ színházi produkciót elad
ni, de az ilyesfajta kultúrtermék is valaho
gyan szervesen nő ki Angliában különböző vál
lalkozásokból Példán! zsebszínházakból, mie
gyebekből. ami aztán vagy kiugrik, kinövi ma
gát és lesz belö'e valami, és akkor esetleg m íg  
siker is adódhat, vagy eltűnik. Sok jeles drá
maíró kezdte úgy a pályafutását, hogy ilyen, 
úgynevezett Longstein Theatre-bemutatói vol
tak; még Tom Stoppardnak is vö t ilyen. A

Graham Green — Pancho karikatúrája.

jó és sikeres teljesítmény egészen szerves mó
don no ki a londoni zűrzavarból. A fiatal író
kat főként a kisebb, rövidebb-hosszabb ideig, 
életképes folyóiratok karolják fel. Nem is tu
dok olyan tradicionális, tekintélyes, kifejezet
ten irodalmi folyóiratot megnevezni, amelyik 
rendszeresen közölne fiatal íróktó1. Mindig 
egy újabb és újabb kísérlet, irányzat, csoport 
jelenik meg, kiad egy-két lapszámot, s ugyan
akkor, ugyanő e kis csoport tagjainak műveit 
is megpróbálja megjelentetni. Ezekben a kí
sérletekben mindig uralkodik az irányzati té
nyező. Ezeken persze nem lehet meggazdagod
ni. Még csak megélni sem. Amiből nem követ
kezik, hogy nem ugorhat ki valaki ebből a 
kis csoportból, és nem válhat hirtelen igen si
keres szerzővé.

Azért nagyon sokan vannak Angliában, a- 
kik pusz án írásból is meggazdagszanak. Na
gyon sokan. Gondoljunk például egy olyan 
szerzőre, mint Frederick Forsyte, aki ugyan 
kémregényekkel kezdte a pályafutását, de írói 
kvalitásait hamar megmutatta. A sikerszerzők, 
a szupsrbestsellerek szerzői között igen sok 
valóban jó író van. John Fowler például. A 
regényíró anyagi sikerének a titka a m egfil
mesítés vagy a televízióra való átdolgozás le
hetősége. Anthony Burgessnek, a rendkívülien 
jó írónak és jeles kritikusnak például a Clock
w ork Orange (Fö’húzható narancs) megírásá
val ugyan még nem, de megfilm esítésével igen
is egycsapásra megszűntek az anyagi gondjai 
El is költözött Angliából. Mert az angol adó
rendszer keményen bünteti a gazdag embe
reket. Olyan adórendszerünk van, hogy elkép
zelhető: valaki a megkeresett egy fontból csak 
egy pennyt tarthat meg. A progresszív adó
rendszer elöl elég sok írónk, művészünk el
menekült Angliából, mert máshol talán sok
kal kedvezőbbek az adófizetői körülmények

Költőknél persze a megzenésítés esélyei az 
izgalmasak. Ha egy olyan musical készül egy 
poémából, mint Eliot müvéből a M acskák, ak
kor bizony közel a gazdagság . . .

MÁK FERENC (1956. Öbecse) az Üjvidéki Egyetem Bölcsé
szettudományi Karán szerzett oklevelet. Volt tanár, újság
író, könyvtári szakmunkatárs. Jelenleg a kecskeméti Forrás 
szerkesztője; irodalomkritikus, esszéíró.

MÁK FERENC

A hamis
m esszeségek szolgái

A jugoszláviai magyar irodalom létezését irodalmi köztu
datunk ma is többnyire az avantgárd törekvések otthonos 
vidékeként tartja számon. A  merész kísérletek, a formabon
tó újítások új avantgardja még a hatvanas évek elején, a 
kibontakozó symposion-mozgaiom révén frissítő erővel ha
tott az „egyetemes“ magyar irodalomra, s a párizsi Magyar 
Műhely munkatársainak törekvéseivel együtt kétségtelenül 
hozott valam i üdeséget, va'ami újszerűt a magyar irodalmi 
gondolkodásba. Az újszerűség ti ka és jelentősége nem is 
a költői eszközök megújulásában rejlett, hanem abban az 
új szenzibilitásban, amely a symposion-mozgaiom fiataljainak 
széles látókörű emberi-gondolkodói világából a túlélt pártos 
hagyományok területére beszivárgott. Újszerű látomásaik és 
újszerű megszólalásuk forradalmi erejű volt, s az új avant
gárd máig legnagyobb eredményének tekinthető, hogy ké
pes volt kételyeket ébreszteni, kritikusi igényeket támasz
tani azzal a bénult világgal szemben, amely akkoriban az 
életet jellem ezte, valamennyi megnevezhető és m egnevezhe
tetlen értékrendjével egyetemben. A jugoszláviai magyar iro
dalom modernsége akkoriban magát az európaiságot jelen
tette az egyetem es magyar irodalomban, újító szellemisé
gükért tisztelték megnyilatkozásait, másságukért becsülték 
bátor hangadóit.

A tisztelet a jugoszláviai magyar irodalmat ma is több
nyire régi — ám mára már túlhajszolt, s ezért üresen csen
gő — forradalmaiért illeti meg, mérvadó körökben ma is 
ennek alapján vélekednek lényegéről és hiteléről egyaránt. 
Hogy az avantgárd ihletés m ellett léteztek és léteznek ma is 
másmilyen értékrendek alapján megfogalmazott szándékok, 
hogy továbbra is létezik klasszikus igényekre épített elhi
vatottság, hogy az elmúlt évtizedek során olyan életművek  
teljesedtek ki, mint amilyen a Herceg Jánosé, Németh Ist
váné, Fehér Ferencé vagy Gion Nándoré, máig nem jutott 
el a magyar irodalmi köztudatba. Pedig ha az irodalom ön
magára ügyelő kérdésein túl a közösségi gondok felől köze
lítünk a modernség és a klasszicitás, az avantgárd és a ha
gyomány kérdéséhez, s ha ettől létbölcseleti tanácstalansá
gunkra várunk feleletet, bizony másként kell mérlegelni az 
újító törekvéseket. Mert az avantgárd szándékkal nem is az 
a baj, hogy életerős korszakában kizárólagosságra töreke
dett, hanem hogy mai, fáradt hajtásai is fenntartják ma
guknak a kizárólagosság jogát.

Az új avantgárd az esetek többségében nem számol azzal, 
hogy a költői megnyilatkozásnak csak addig van hitele, amíg 
hiteles világ- és emberképet őriz, amíg — akár szemben
állásában, akár békéjében — magáról a világról és az em 

berről szól. Ha megfeledkezik emberi méreteiről, ha feladja 
emberi gondjait — aminek egyébként létezését is köszö.n- 
he'i —. e’veszíti őszinteségét és elhivatottságát, elveszíti vál
lalt törvényeinek megfelelő tisztaságát. Az új avantgárd 
szélsőséges áram’ataiban nem látott — s ma sem lát — túl 
a forma és az esztétikum kérdésén, ebből eredően érzéketlen 
mai'ad az emberi sorskérdések iránt, az iránt, amit az iro- 
da'om soha nem adhat fel. Az avantgárd irodalom a klasz- 
szikus fe'adatvállalás tagadásával együtt tagad a meg a sze - 
lemi cselekvés morális elkötelezettségét, szélsőséges meg
nyilatkozásai nem vettek és nem vesznek tudomást arról, 
hogy a költészet fe'adata az esztétikum hitelével és hitével 
szólni az élet erkö'csi kérdéseiről, hogy ezt csak egy em
berközpontú értékrend birtokában teheti meg, hogy hagyo
mány és modernség, gondolatiság és bölcselet, hit és hiva
tás csak emberi sorshelyzetekben nyilatkozhat meg, s hogy 
a sorshelyzetek lényege az ember történelmi létének egzisz
tenciális felmutatása. Formakultúrájában lehet modern, fo
ga1 om készletében lehet újító, megnevezéseiben lehet meg
hökkentő az avantgárd költészet, igazi. kö!t"szelbeli lénye
gét, emberközpontú világképét azonban soha nem veszít
heti el.

S mégis, hányszor volt, hogy elvesz tette, s amikor a ki
sebbségi sors egyéni és közösségi gondjairól kel’ett vo’na 
szólnia, amikor erkölcsi példamutatásában megtartó erőként 
kellett volna ielen lennie, az avantgárd költészet — felad
va minden elhivatottságát — harsány mutatványokba me
nekült. Kisebbségi helyzetben hata’massá nő az irodalom 
szerepe, szellemi örökséget jelent, amellett megtartó erőt 
is, hitb^li tisztaságával pedig a legszebb emberi szándékokat 
őrizhe'i. Minden titok őrzője, összes vágyaink megtartója 
lesz. Ha bátor, öntudatra nevel, ha határozott, segíti önis
meretünket, gyámolítja önbecsülésünket. Kisebbségi hely
zetben az irodalom a szellemi élet egyetlen formáját je
lenti, őrzi sorsunk minden magasságát és mélységét, őrzi ma
gyarságunk ránktestált hitét, s európaiságunk megszólító 
messzeségeit, őrzi történelmi otthonaink emlékét, s őrzi rej
tőzködő félelm eink sötét árnyékait, őrzi erkölcsi paran
csainkat, őrzi bűneink emlékét és a mindenkori megbocsáj- 
tást. Kisebbségi helyzetben az irodalom az az Aranypart, 
ahol egyszerre virrad és alkonyu1, s ahol a csillagok hal
vány fénye sorsunk legbelsőbb titkait őrzi. S ha mégsem, 
ha az irodalom minderről megfeledkezne, megbocsáthatat
lanul magunkra hagyna bennünket, aminthogy magunkra 
hagyott avantgárd szélsőségeiben, amikor feladta hiteles 
emberképét; töredékekhez és töredezettséghez menekült, 
amikor az egészet kellett volna őriznie, s azt hitte, ha a 
kozmoszról énekel, képes lesz egyszerre új világképet terem
teni. Pedig a kozmosz üressége, sötétsége vagy fényessége, 
érintetlensége és ősisége is csak emberi vonatkozásaiban 
nyer hitelt. De nem, az avantgárd kiárusította az irodalom  
közösségteremtő és közösségmegtartó szándékát, bűnösen in
dividualistává vált, s úgy űzött egyéni csodákat, hogy egy
szersmind azok kizárólagosságára is esküdött. Nem hitt 
abban, hogy az élet szociális tartalma reá is felelősséget ró. 
nem hitt abban, hogy történelmi voltában elkötelezettje 
kell hogy legyen az életnek. Joggal állapítja meg Vékás 
János az irodalmi avantgárd felelősségét mérlegelve, hogy 
a Symposion-mozgalommal egyidőben „az egészséges fejlő
dés érdekében hiányzott az ellenpólus, a kisebbségi kollek
tivitásban gondolkodó“, határozott igényességű szellemiség, 
„s ez az egyensúlyhiány komolyan veszélyeztette a magyar

kisebbség fennmaradását a rohamosan gyorsuló asszimiláció 
miatt“. Igen, ekkora szerepe volt az irodalomnak a kisebb
ségi közösség sorsának alakításában! Amikor a legfontosabb 
lett volna, nem volt költészet, am ely elmondta volna, hogy 
„mégis“, hogy „érdemes“, hogy van „feladat“, s hogy van 
„parancs“I A létében fenyegetett embernek vajmi kevés vi
gasztalást nyújt az „új szenzibilitás“, olyan tanításra van 
szüksége, amely mindenkor fogódzót jelent a számára. A 
kisebbségi ember tudati világának horizontján a megmara
dás biztató fényeit fürkészi, s meghallója kíván lenni min
den megtartó üzenetnek.

Mert könyörtelen a pusztítás, amit el kell szenvednie. 
„Kisebbségi vagy — írja Végei László leggyötrelmesebb 
számvetésében —, könnyen elfeledhe'ö kóbor misztikus, 
senkinek sincs rád szüksége, senkit sem bátorít fel homály
ba vesző utad. Észrevétlen lopakodnál bensőséges világod
ba, de belátod, nem adatott meg az eszményi elszigetelődés 
kegyelme. Kétértelmű belső világod fosztott meg tőle. Hisz 
személyiséged középpontja is olyan, mint az életed; ahol 
egynemű anyagban reménykedsz, széthulló mozaikkockákra 
lelsz, összeo’vaszthatatlan részelemekkel vívódsz. Nem ve
szett el a középpont, csak az életedhez idomult.“ Fájdalmas 
megfogalmazás, minden szavában igaz. Vívódó gondjaink 
mindent elborító áradásában csak a biztos támaszokra épí
tett egyéni és közösségi hit, s a hitből fakadó önbecsülés je
lenthet megtartó erőt. Gyámoltalanságunk feloldását pedig 
csak az erkölcsi üzenetével megszólító irodalom hozhat. Ezért 
bárul o ’y hatalmas felelősség az irodalomra, s ezért van, hogy 
minden felelőtlen kalandja egyént és közösséget egyaránt 
bizonytalanná tesz. S a bizonytalansággal sok mindent el
pusztít, mert kiközösít, s mert néma marad, amikor szólni, 
kiá’tani kellene.

Senki sem vitathatja el az irodalomtól a modernség, a 
megújulás jogát. De a jog csak addig érvényes, amíg hiteles 
ember- és világképében őrzi a közösség iránti felelősségét, 
amíg emberi sorshelyzeteiben megőrzi a morális fele
lősség felsőbbrendü hitét. Minden egyéb próbálkozása fe
lelőtlen kalandnak bizonyul. A jugoszláviai kisebbségi ma
gyar irodalom avantgárd felelőtlensége vétkes abban, hogy 
a közösség ma bot’adozva járja önbecsülése homályos ösvé
nyeit. Felelős, mert a legritkább esetben szólt hazavezető 
útjaink bejárható messzeségeiről, még akkor is, ha legsú
lyosabb sorskérd é sei nkkel számot vető költeménye, Domo
kos István K orm ányeltörésben  című verse adja a távlatta- 
lanság legtragikusabb megfogalmazását. Hozzá hasonló mó
don kevesen hajoltak lelki-szellem i mélységeink fölé. Vele 
szemben avantgárd költőink többsége maga oldozta fel ön
magát a felelősség súlyos terhei alól, miközben öröklött v i
lágunkban mindannyian nomádok lettünk. Fehér Ferenc 
Tisza-parti vallom ások  című versében elégiába foglalta lelke 
igazi kínjait:

Volt egy nagy tartozásod 
a mindenhez-tartozásod 
még sincsen hazád . . .

Innen már ki nem marnak, 
itt már rothadni hagynak 
ez végleges hazád . . .

Könnyedséget mímelő felelőtlenségével az avantgárd köl
tészet soha nem vállalta ezt a következetességet, soha nem  
mert történelmünk ama feneketlen kútjába nézni.
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Beszélgetek új amerikai ismerősömmel.
Bocsánat, mi is az ön »eve? — kérdi 

zavartan.
— Mister Cseh — mondom lassan, célta- 

datos erőfeszítéssel, hogy segítsem őt a kiej
tés megtanulásában.

— Hogyan? Mister ... Czé?
— Nem, kérem: Mister Cseh — ejtem ki 

eltúlzott szájmozgással.
— Ahá! Mister Kszeee!
— Nem, nem — mondom szelíden, de ha

tározottan. — Mister Csehi Elkomorodik.
— Hm. Mister. . ..  Mister ©ikszej — mond

ja és majdnem elharapja a nyelvét.
— C mm — só.'Ĥ &m. — Mr tér Cseh •- 

ly m, mint a . chtllcnge'1 első fele, lend:;* »éi- 
ku), de egy igín halk há-\al a végén

Szünet. Töprengve hallgat.
— Azt nem lehet kimondani.
— Vagy olyan, mint a „check“, ká nélkül 

és halk há-val.
•— Mister Csekk — mondja örömmel és két 

ká-val. — Érdekes név. Furcsa név. Bolondos 
néVj nem gondolja?

Az őseim nem láttak a jövőbe — men
tegetőzöm. — Nem tudták, hogy Amerikába 
fogok kerülni.

—  Nevéről ítélve, ön persze lengyel.
. — Nem. Magyar vagyok.
— Ó, magyar! Azért ilyen nehéz név. Ezek 

a szláv nyelvek annyira mások.
:•— Nem szláv nyelv — igazi tóm ki.
— Nem?? -— hüledezik. — Elnézéstl — Em

lékei közt kutatva maga elé mormogja: né
metek, osztrákok, Habsburgok, magyarok...  
Homlokára csap: Megvanl Germán nyelv!

— Az én őseim is Európából jöttek.
— Tényleg?
Sietve teszi hozzá:
— Persze már nagyon régen. — Elmereng

ve mosolyog. — Talán az is lehet, hogy az el
ső hajókkal. Vagy éppenséggel a Mayflower- 
rel.

— Mi, magyarok mindig lemaradtunk az 
első hajókról — válaszolok elgondolkozva. Rá
kóczit látom a Márvány tenger partján, Kos
suthot turini dolgozószobájában, s valami fur
csák képzettársítás révén Körösi Csornát a ti
beti kolostorban. S látom az őrtornyok pász
tázó fényeit, miközben átkúsztam a szögesdró
tok között az osztrák határon Rohonc alatt 
negyvennyolcban, száz évvel a szabadságharc 
és három évvel az emberi jogok ünnepélyes 
deklarációja után. A Hotel Europa kiégett, 
csonka üszkeit látom Salzburgban, mint az el
tiport kontinens riasztó szim bólum át. . .  s 
nyolc év múltával: az ötvenhatos menekültek 
százezres tömegeit.

— Nekünk nem voltak messzi óceánoknak 
vitorlát feszitő vikingjeink, vagy reneszánsz 
kalandoraink, akik aranyért még az anyjukat 
is eladták volna, de közben mellesleg felfe
dezték Amerikát. Minket csak koldus nyo
morúság, vagy a történelem korbácsa tudott 
kiverni a hazánkból.

Hosszas szünet Elakadunk, mintha a be
szélgetés folyama két ágra szakadt volna. A 
Mayflower romantikája és a magyar sors kö
zött tiil nagy a szakadék. Hirtelen hozzám
fordul:

— Hogyan betűzik az ön nevét?
— Szí-essz-í-écs — mondom gépies beideg-

va. De van egy katolikus sarka is 
ten, amit „Szentföldinek nevez a megye re
formátus népe, a falvak nevében ismétlődő 
szent szócska miatt: Szentkatolna, Kézdiszent- 
lé le k . .. Innen a „szentföldről“ zarándokol a 
falvak népe minden pünkösdkor Csík felé, a 
Kászon völgyén át a csiksomlyói búcsúra, ar
ra a Csíksomlyóra, ahol az obszerváns feren
cesek kolostora immár az ötszázadik évfordu 
lóját ünnepli.

Elcseréljem hát a nevemet O’Shay-re, vagy 
akármire? A névcserének csak egy tisztessé
ges útia van: a lélek metamorfózisa. így lesz 
Petrovichból Petőfi, vagy Moherből Marosi. 
Az én lelkemnek minden hajszálgyökere Há
romszék humuszán át táplálkozik a magyar
ságból. Koktélját kevergetö barátomnak csak 
ennyit mondtam:

— Én ragaszkodom a nevemhez, családom
hagyományaihoz és szőkébb pátriámhoz, Há
romszékhez, s mindezeken át a magyarsághoz. 
Ez a ragaszkodás az én amerikai magyarsá
gom gyökere. ,

Restelkedve válaszolt:
—  Nem akartam megbántani. Csak segíteni 

akartam. Jól megválasztott név csak segít az 
életharcban. Más lesz az emberről alkotott 
kép, az „imédzs“. S az „imédzs“ a valóságnál, 
a tudásnál, s  talán még a pénznél is többet 
számit Amerikában.

Majd érdeklődve tette hozzá:
— Hol van közelebbről ez a Háromszék?
— Erdélyben. — Transzilvéniát mondtam, 

hogy az angolban is használt névvel jobban 
megértse.

Felcsillant a szeme:
— Istenem, milyen érdekes, egzotikus föld 

lehet az: a vámpírok földje! Meséljen róla.
Elkomorodtam. Újból beleütköztem hát Dra- 

culába, mint eddig minden alkalommal, ami
kor amerikaiaknak Erdélyt említettem. Sze
gény Erdély! Eleinte azt hittem, hogy a Dra- 
cuia történetek, képregények, es tevédrámak 
eredete a hollywoodi iiimstúdiokra vezet.ietó 
vissza, a század harmincas éveinek korában, 
amiKor ezeK a filmek d ívdba jöttek. Az em 
berek s különösen az amerikaiak naiv hiszé
kenységé bőséges lehetőséget nyújt a film i
par pénzsevar vezetőinek idióta és hátborzon
gató történetek valószínűsítő tálalására, ami
vel a pénzt ki lehet csalogatni az emberek 
zsebéből. De uzuian utánanéztem ennek az Er
dély nevenez AmeiikáDan makacsul hozzára
gadt Dracula legendának. Kutatásokat végez
tem amerikai könyvtárakban. Rájöttem, hogy 
az immár több ezer formában elcsépelt Dra- 
cuia mesék közös eredete egy írországi író re
gényére vezethető vissza. 1897-ben jelent meg 
Londonban a dublini születésű Bram Stoker 
Dracula, című regénye. Stoker sohasem járt 
sem Erdélyben, sa n  Romániában. (J alkotta 
meg Dracula gróf nevét és fogalmát. (Maga 
a szó ördögöcskét, kis ördögöt jelent romá
nul.) A vérszomjas vámpir történetéhez Euró
pának egy olyan táját kereste hátterül, mely 
tavoieső, vadregényes és romantikus. A Bri
tish Museum könyvtárában végzett kutatásai 
során így bukkant rá Erdélyre s így találta 
meg az ideálisnak gondolt színteret „a Kárpá
tok hegységében, mely egyike Európa legva
dabb és legkevésbé ismert részeinek“. A táj 
megválasztásában valószínű Verne Gyula 
Várkastély a Kárpátokban, című regénye is 
inspirálta. Dracula gróf kastélyát a történel
mi Magyarország területére, Beszterce megyé
be helyezte, a Borgói hágóra, közel a bukovi
nai határhoz. Stoker igen alapos könyvtári 
kutatást végzett a regény megírása elöti. 
Ezért tájleírása, emberábrázolása és egyéb 
részletei is meglepően találók. így például 
Jonathan Harker, a történet fő mesélője a re
gényben, egy éjszakát Besztercén töltött az 
Arany Korona szállóban, mielőtt Dracula gró
fot kastélyában meglátogatta. Ez a szálloda 
valóban létezett Besztercén a századforduló 
idején s azóta a román hatóságok — a legen
da ápolására — egy modern szállodát építet
tek ugyanazon néven. A kommunista évtize
dekben, Különösen a Ceau$escu-korszakban Ro
mánia jó pénzforráshoz jutott a Dracula m e
sével. A hiszékeny amerikai turistát Dracula 
körútra vitték Romániában. Megmutatták 
Besztercét, majd felvitték a Borgói hágóra 
(amit ma Tihuja-szorosnak hívnak). Azon a 
helyen, ahová Dracula gróf kastélyát helyezte 
Stoker termékeny fantáziája, ma a Tihu^a 
szálló áll, 1300 méteres magasságban. A szál
ló stílusa, berendezése és egész atmoszférája 
szándékosan az elvarázsolt kastély illúzióját 
táplálja. A jámbor turistát dollárjaiért még 
elvitték néhány moldvai kastélyba is, ahol 
hajdanában Vlad Tepes, a kegyetlenségéről 
hírhedt román vajda élt. A vérszomjas TePes 
legyőzött ellenfeleit könyörtelenül karóba hu
zatra, vagy megnyúzatta. A turistáknak szánt 
történet szerint TePeS alakjából született meg 
a nép fantáziájában Dracula gróf alakja. Az 
igazság azonban az, hogy a Dracula legenda 
sohasem létezett sem Moldvában, sem Erdély
ben, csupán Bram Stoker gazdag képzelőere
jében.

Mindezt tömören elmondtam amerikai bará
tomnak. Csalódottan nézett rám, mint a kis
gyermek, akinek egy gonosz bácsi megsúgta, 
hogy a karácsonyfát nem a Jézuska hozza.

— Hát mi érdekes dolog van akkor Erdély
ben? — kérdezte kimért udvariassággal.

— öreg városok régi templomokkal s öreg 
falvak dombok oldalán, melyeknek házai úgy 
húzódnak templomtornyuk köré, mint a csibék 
a kotlós szárnyai alá. Egymás közelében élnek 
bennük románok, magyarok, németek, ukrá
nok, szerbek, zsidók, örmények, cigányok — 
csodálatos szinpompájú mozaikban. A romá
niai kommunista diktatúrát elsöprő népi forra
dalom Erdély peremvidékén, Temesváron rob
bant ki és néhány nap alatt felszabadította 
egész Románia népét. Egy magyar pap gyüle
kezetét védő, hősi bátorsága inspirálta a forra
dalmárokat. De a forradalom nem ért véget, 
tovább folyik a lelkekben. Egyik oldalon az 
elvakult nacionalizmus visszahúzó erői, a so 
vinizmus gyűlölködő túlkapásai, a múlt fasisz
ta árnyainak visszalopakodása, hogy a nemzeti
ségeket elnyomják, beolvasszák, hogy szürke, 
semmitmondó földdé, egy Dracula-hazugsággá 
változtassák Erdély földjét. De a másik oldalon 
az új Európát építők embersége, hite és bátor 
küzdelme! S tudom, hgy győzni fognak. Tudora, 
hogy Erdély Közép-Európa  új Elzász-Lotharin- 
giája lesz, ahol megbékél egymással és közös 
jövöt épít két ősi ellenfél, a román és a magyar 
— mint a német és a francia tette Nyugat-Eu- 
rópában. Itt az ideje hát, hogy az am erikai 
nép is végleg elfelejtse Draculát és m egtanulja  
Tőkés László nevét!

VERESS GERZSON

S O S E M V O L T
A N T O L Ó G I A
kiadják egyszer összes 
meg-nem-írott verseinket: 
az lesz a Nagy Kaland!

tudata latti-fölötti-inögütlt 
antológia.

még a bölcsek sem értik 
pedig a művelet 
fölöttébb egyszerű:
betáplálják egy irdatlan számítógépi»« 
mindazt amit megírtunk

és az összes lehetséges 
gondo.at- és szóváltozatok 
egészéből kivonják.

a Szent Maradék lesz 
ez a végeláthatatlan verskolosszus 
manapság úgyis ország-világszert« 
dívik a gigantománia — 
legalább éljük totálisan 
a leg-ek évadát!

nyugodjatok meg 
nem lesz semmi kökkenő: 
végül is minden jó vers elnyeri 
a maga méltatlan költőjét.

J U T A L O M J Á T É K

A vers-cselekvő számtalan sorokba» 
leképezi a Janus-arc időt, 
részeseként az álmatlan jelennek, 
magában sejtve, ki jelölte őt

a szövegkönyvben látszat-főszerepre, 
s mellé-mögé a statiszták hadát, 
tudva, hogy sorsa azonos szavával: 
ne csak élje, de írja önmagát 
s a maga körött forduló világot, 
mely feje fölött végképp összecsap . . .  
m in t ahogy ez a vers is megír engem  
— s lesz ki közöljön, bármiféle lap —

mindazzal együtt, mit általam látott 
innen s túl erodált vasfüggönyön . . .
A szerep lejár, tartsuk a tapsrendet; 
hölgyek, uraim: szívből köszönöm!

R E N D

tapsrendjelt kap a kisügyes 
aki a tapsrendet betartja 
két összecsapódó tenyér 
háromszínü szivárvány rajta

táncrendjeit kap a pörge pár 
amely a táncrendet betartja 
két ihaj-csuhajos alak 
háromszínü szivárvány rajta

még csókrendjel is osztatik 
ki a csókok rendjét betartja
ide puszi oda puszi 
háromszínü szivárvány rajta

rendjelesedünk így van rendjé» 
hitte volna valaha kend 
— milyen rendjelre lesz ítélve 
akit nem tartott be a Rend?

Ez már nem érdekelte barátomat. Arcán a 
tudományos vitamin-egyensúly rózsás pírja 
mélyebb tónust kapott. Órájára nézett és fel
ugrott.

— Bocsánat, rohannom kell.
— Hová? — tenném fel hozzá tűnődve mil

liók kérdését, de már el is tűnt az ajtóban. 
Csupán az utca felől hallom autója motorjának 
sebes hördülését.

Csöng a telefon. Fölveszem a kagylót.
— Ki beszél? — kérdi egy ismeretlen hang.
— Mister Cseh.
— Nem értem. Hogyan betűzné?
— Szi-essz-í-écs — tagolom lassan, behunyt 

szemmel, és apám óriásira nőtt alakját látom  
szülőfalum, Csemáton felett, amint lélekruhá- 
ban, felhőről felhőre lépve, szemét hunyoritva 
vigyáz reám a háromszéki égbolton. Ez a lá
tomás már régóta kísért és vissza-visszatér, 
mióta meghalt az apám, jó másfél évtizede 
már annak. De most Apám kitárja karját, in
teget felém. Szólni akar, által akarja az eget 
kiáltani. Hangja nem jut el hozzám. De kitért 
karjának maga felé húzó mozdulata és szájá
nak mozgása azt jelezte:

— Gyere haza, édes fiam. Itt a helyed. Ne
ked itt dolgod van!

*

A nyáron otthon jártam Erdélyben. Három 
jóbarátom — egymástól függetlenül — egy 
háromszéki költő, egy marosvásárhelyi diák és 
a Művelődés kolozsvári főmunkatársa, mellem
nek szegezték a sürgető kérést:

— Gyere haza, Tibor, köztünk a helyed. Ne
ked itt dolgod van! Nagyon megritkultak a so
raink, állj be közénk jövőt építeni!

Lelkemben elérkezett a döntés órája. A 
SAS behívót a majdnem agyonvert Sütő And
rás szelíd válasza jelentette a francia riporter 
kérdésére, hogy mit szándékozik tenni, ha sé
rüléseiből felépül? Azt felelte:

— Hazamegyek Vásárhelyre. Nekem ott dol
gom van.

Ha Sütő András — 1990. március 20-i élmé
nye után — hazamegy Vásárhelyre, mert ott 
dolga van, akkor Cseh Tibor, aki az elmúlt 
szörnyű évtizedeket polgári békében átvészel
te Amerikában, hazatér Csernátonba, mert ne
ki is dolga van: segíteni, építeni közösen ma
gyarok és románok, meg németek, meg zsidók, 
meg szerbek, meg örmények, meg ukránok, 
mind-mind erdélyi emberek — közös, szép jö
vőjét. S mikor most karácsony előtt, egy éjjel 
újból megjelent apám ködalakja Csernáton fe
lett, olyan hangosan rikkantottam álmomba», 
hogy felriadtam:

— Édesapám, megyek haza. é

CSEH TIBOR

SZÍ-ESSZ
— Nem, kérem, nem germán nyelv — mon

dom, kicsit sértődötten és arra gondolok, va
jon mit tanulhatott tizenkét évig az elem i
ben és a középiskolában, az egyetemről nem 
is beszélve? Vajon mit tud a differenciál
egyenletekről, Szókratész elveiről, Szolón né
zeteiről, vagy Anatoie France szkepticizmusá
ról? Az ö földjén született a XX. század egyik  
lenagyobb írója, aki az emlékezetes 
könyvet írta: Akiért a harang szól. De vajon 
6 tudja-e, hogy miért kong a déli harangszó? 
Eszembe jut, hogy mennyi mindent megta
nultam én Guatemaláról, vagy Nicaraguáról 
a, magyar gimnáziumi nevelés és földrajzta
nárom jóvoltából. Eszembe villannak hetedi
kes gimnazista koromból az önképzoköri órák, 
ahol Walt Whitman költészetéről, amerikai é- 
letmámortól hömpölygő, diadalittas ódáiról, 
vagy Rubén Dário, a latin-amerikai Ady mo
dernizmusáról vitatkoztunk.

— Nem vagyunk sem szlovákok, sem ger
mánok. Latinok sem — magyaráztam csügged
ten. — Ezer éve be vagyunk ékelve közéjük, 
rokontalan, árván. Ebbe pusztulunk-veszünk. 
Elődeink nem voltak jó telekszakértők — te
szem hozzá, hogy érthetőbb legyen.

Részvéttel néz rám:
— Európában mindig bajok voltak és van

nak.
— Európában mindig bajok vannak — mor

mogom.
Hozzámhajol bizalmasan, mint aki nagy ti

tok, megosztására készül:

íl

BORS ISTVÁN, Dózsa kereszt

í —ÉCS
zettséggel s olyan idegennek érzem nevemet 
így angolul felboncolva, mintha semmi kö
zöm nem lenne hozzá. Olyan furcsának, mint
ha saját agysejtjeimet nézném mikroszkóp a- 
latt, azon tűnődve, hogy vajon miről isme
rem meg, hogy az enyém.

— Szí-essz-í-écs? — ism étli hitetlenkedve. 
—- Nem különös, hogy egyes népek mennyire 
másképpen mondják ki a szavakat, mint a- 
hogy leírják.

— Valóban? — derülök magamban, s eszem
be jut az „ought“, vagy a „though“, meg „Wor- 
chestershire“.

— ö n  régen eljött a hazájából? — kérdi 
érdeklődve.

— O, igen, elég régen „eljöttem“. Nem is 
egyszer, hanem kétszer.

— Kétszer? — kérdezi meglepetten.
— Igen. Először 1931-ben, hat éves korom

ban, amikor a román kormány erőteljesen hoz
zákezdett a magyarság elrománosításához, az 
első világháború utáni trianoni békében neki 
juttatott kelet-magyarországi területeken. Be
tiltották a felekezeti elemi iskolákat, ahol a- 
nyanyelvünkön, magyarul tanulhattunk. Szü
leim ekkor — nagyanyám végrendeleti 
végzését végrehajtva — Budapestre küldtek ro
konokhoz, hogy biztosítsák magyar nevelése
met. Ot hosszú év után, a nyári szünidőben 
látogathattam meg a szülői házat. Nekem 
mint kisgyermeknek anyámtól-apámtól való 
megfosztást hozott a trianoni béke. Ezért két
szeresen drága nekem a magyar, nyelv és a 
magyar kultúra: nagy árat fizettem érte. Má
sodszor 1948-ban „jöttem el“, immár Magyar- 
országból, a jaltai és potsdami egyezmények
kel ránk szabadított kommunista szennyára
dat embertelensége^ kegyetlensége és szürke 
reménytelensége elől.

— Felvette már az amerikai állampolgársá
got?

— Már régen. Eleinte húzódoztam tóle, de 
aztán rájöttem, hogy a befogadó ország iránt 
kötelezettségeim vannak, és a hála is ezt su
gallta.

öröm m el villant a szeme.
— Akkor joga van a neve megváltoztatásá

ra. Én a maga helyében O’Shay-t választanék. 
Ennek angol kiejtése emlékeztet az ön mosta
ni nevére, de van valami arisztokratikus ir 
csengése.

— Az én nevem Cseh. így: Szi-essz-i-écs. 
Apámé is ez volt, nagyapámé is, dédapámé 
is. A család egyik tagja Konstantinápolyban 
van eltemetve, ahová 1849 telén menekült, 
amikor „nemcsak Magyarország, hanem im
már a mi szépséges Háromszékünk is Franz 
Josephus békóitól nyög“— amint búcsúlevelé
ben irta. Baj társai közül sokan mohamedá
nok lettek és török nevet vettek fel. Az ő sír
kövén azonban ez áll: Cseh Imre. Így: Szi- 
essz-i-écs.

A név magában hordja minden ősömet s 
nemcsak az apai ágat. hanem betűinek min
den hajlatához hozzásimulnak a nőágak. a 
Balók, a Sylvesterek, a Vajdak, a Farkasok, a 
Jancsók, a Vitályos, a Szot'ori, a Kovács és 
a Nagy famíliák nevei és elvegyülnek a csa
ládi névben, miképpen a folyó magában hord
ja a beléömló patakok minden cseppjét. De 
benne rejlenek a többiek is, akikről nincs Írá
sos emlék, névtelenül porladnak a név hu
muszában, mert templomainkat felperzselte a 
tatár, városainkat, falvainkat török dúlta, 
irattáraink t német fosztogatta, okmányain
kat román hatóság hurcolta Bukarestbe, 
családi levelesládáinkon muszka lovak és száz 
év múltán vörös hordák tapostak . . .  és hány
szor pusztítottuk sajátmagunk az önmagun
két! S ezt adjam fel? A nevemet? Amelyik 
túlélte a történelmet? Hiszen ez a múlt lege
rősebb gyökere bennem, mely Háromszék 
földjéhez köt. Mikes Kelemené ez a föld, a 
nagyságos úrfié, aki még századok múltján is 
Zágont keresi, ősi föld ez, s ahol Szent Ist
ván király után kétszáz évvel is mindent- 
tudó táltosok éltek, s ahol a pásztorok 
ma is meggyűjtják a tavasztüzeket a havason. 
Református föld ez, ahol a vártemplomokból 
reménykedve, magyarul száll a zsoltár a hall
gató egek felé: Tebenned bíztunk eleitől fog
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Székely Jánossal — a teh e tség rő l |
Régebben, amikor egyszer elgondolkoztam az emberi tehetségről (Bolyai János 

kapcsán), azt írtam róla, hogy az talán nem is más, mint a gondolkodás rendkívüli 
bátorsága. írói vonatkozásban azt lehetne mondani: sok mindenki írhatott szép 
verseket, drámákat, regényeket, de fontosakat csak az Írhatott, akinek rendkívül 
bá'or volt a gondolkodása. Ezek különleges, egyéni „skurcból“ látták a világot, 
olyannak mutatták, mint előttük senki, olyasmit mertek mondani róla, amit mások 
nem tudtak, nem mertek. A fontos művek nemcsak esztétikai, hanem egyúttal szel
lemi teljesítm ények — ezt mindmáig így gondolom. Minden azon múlik, hogy van-e 
valakinek saját világképe (saját feje), képes-e valódi reflexióra. És az már csak 
egy másik (bár éppolyan fontos) követelmény, hogy amit bátran elgondol, azt 
művészileg frappánsan formálja meg.

Megbocsáss, kedves Ervin, képtelen vagyok magamról, pályámról, munkáim
ról értekezni. Csinálgattam. amit tudtam; aki kíváncsi rá, elolvassa, aki nem, abba
hagyja — többre nem voltam képes. Ha valamit felhozhatok saját mentségemre, az 
éppen csak annyi, hogy magáért a dologért írtam, amit írtam; a siker, a meg
becsülés (az önérvényesítés) sosem volt szempont nekem. Megkérlek szépen, ne 
kívánj tőlem részletesebb választ kérdéseidre,

M ikó Ervin Beszélgető Könyvéből

Kerengő jövő
De arról miért nem beszél

nek, hogy mi vált be a jós
latokból és mi nem? Hiszen 
már a század végén vagyunk; 
a híres huszadik század ki- 
m ulóban; nem volna érdekes 
megvizsgálni, hogy miket jó
soltak a századvégen, már
mint a múltkorin, erről a szá
zadvégről, amely most futja 
utolsó köreit; úgy értem, mit 
jósoltak komoly emberek? — 
nem is egy olvasó és levele
ző férfi és nő szokta ezeket 
megpengetni; hozzátéve, hogy 
sajtó és közirás különösen 
felelős ezekért a jósla'okérl, 
hiszen mindég fel szokta őket 
kapni, lobogta'ni; aztán el
feledkezik róluk: holott ki 
tydja, hány embernek ku- 
szálták össze a jövőképét, 
csíráztattak ki hiú ábrándokat 
vagy ültettek el nem kevésbé 
hiú rémlátomásokat; nem 
sSólva arról, hogy a jövöoe 
lá*üs‘ e nevezték fu urológiá
nak a tudomány talárját bo
giivá vállaira.

Bes-.-'-'ni beszélnek. Csak az 
a baj, hogy a következteté
seket nem vonják le, mert az 
nem egy tudományág érdeke
it sértené; másrészt mindegy
re felszínre hozná: mi az, ami 
spontánul zajlik — feltartóz
tathatatlanul, eltérithe tétlenül 
az időben, s mi az, ami kény
szerpályán mozog?

Egy biztos: annak ellenére, 
h így annyit magoltuk dialek
tika órákon, a dolgok soha
sem a szintézis, a kiegyenlí
tődés, a magasabb szintre 
emelkedés jegyében folynak. 
A rabszolgaság nem úgy: ért 
véget, hogy a rabszolgák le
győzték volna a rabszolgatar
tókat és a továbbiakban ők 
lettek a várurak, s volt gaz
dáik a jobbágyok, s a pol- 
gárság-proletáriátus mérkőzés 
sem a pályán levők közt dőlt 
el, mint ahogy a rövid szo
cialista korszak sem zárult az
zal, hogy a ha'adó elem ek le
győzték volna a „maradia
kat“ . . .  vagy a kollektív szel
leműek az individualistákat. . .

Ez a természetben is igy 
van: ugyebár az állatvilág 
„fejlettebb“, mint a növény
világ; mégis, nem a csodála
tos eukaliptusz, sem a lúdláb- 
fenyő, vagy éppenséggel nem

a mimóza az, amelynek csú
csán megjelent a legalacso
nyabb állati lét, a sokfajta 
tömlősbelü; s nem a legfej
lettebb rovari lét — méhecs
ke, termesz, hangya — hoz
za létre a gerincesek maga- 
sabbrendű osztályát — ; és to
vább ne is folytassuk.

A dolgok már jóval a vég
kifejlet előtt eldőlnek; s ha 
van futurológia, az akkor jár
na el helyesen, ha nem a je
len tendenciáit vizsgálná, ha
nem a m jltéf; mert mindaz, 
ami például most be fog kö
vetkezni, az már tegnap el
dőlt. Am a tegnapot, úgy tű
nik, szörnyűbb dolog tárgyi
lagosan elemezni, mint a mát.

Annak idején ezt már a 
gnjsziikusok is tudni vélték. 
Hermes Triszmegisztos — a 
háromszorosan, nagy hernyász 
— nagyon nyomatékosan 
hangsilyozgatta: M indaz, ami 
van, az m ár volt. M indaz, 
am i volt, az m  g lesz. Akár
milyen megrenditöen hangzik, 
nem iön. hnay elgondolkoz
zam rajta. Föltételezem, hogy 
még sokaknak nem. Nem is 
érdemes ezért olyan nagyon 
m é’yro nyúlni — maradjunk 
csak a közelmúltnál.

Húsz év után újraolvas'.am 
Oriana Faliad könyvét, Ha 
■meghal a nap címűt, mert em
lékeztem, hogy jócskán tar
talmaz jóslatokat, amelyeknek 
be kellett volna azóta telje
sedniük. E jóslatokat nem ká
véscsészék fenekéből olvasták 
ki. hanem számítógépekből, és 
nem epekedő háziasszonyok, 
hanem, olyan igazi tudósok, 
akik megtervezték és létre
hozták a bolygóközi utazáso
kat. Olyanok, mint például 
W. von Braun, az űrrakéták 
egyik atyja. (Most ne akadé
koskodjon senki azon, hogy 
egy gyereknek csak egy atyja 
lehet — a génsebészet korsza
kában ez már nem áll, és kü
lönben is Amerikáról van szó, 
s ott teremte ki föld és lé
lek azt az indián regét is, 
amelyikben a főhősnek két 
anyja van! Bármilyen képte
lenség, de ma, az átültetett- 
beültetett emberpeték korsza
kában ez is valósággá vált!)

Az űrhajósok megalapozott 
jóslataiból — ők inkább meg

alapozott terv-célkitűzéseknek 
nevez .ék — csak hármat ra
gadok ki; olyanokat, am elye
ket alig negyedszázada tettek. 
1. Évtizedünk, vagyis a ki
lencvenes évek kezdetére 
rendszeressé válik az, hogy a 
Holdra utazó űrhajók „civil“ 
tudósokat is vihessenek ma
gukkal . . .  2. 1990-ben a tá
volsági légi járatokban lega
lább annyi rakéta fog utaso
kat szállítani, mint repülő
gép . . .  3. 1986-ban, de legké
sőbb 1990-ben elindul a Mars 
bolygó felé az az űrhajó, ame
lyiknek felszereléséhez élő 
ember is hozzá fog tartozni.

E három jóslat egyikéből 
sem lett semmi; annak elle
nére, hogy — lehetett volna! 
Amiből kitetszik, hogy a jövő 
sohasem követi a legkínálko- 
zebb lehetőségek útját. Nem  
attól lesz valami, hogy — le
het.

A régebbi jóslatokhoz nyúl
ni még csiklandósabb. Olvas
tam például egy század eleji 
utópisztikus regényben egy 
világvárosról, hogy abban, a 
század végén, ötszáz színház 
fog virágozni. Nos, jelenleg 
legfeljebb öt van virágjában, 
a többi — húsz: teng.

Am egy múlt század eleji 
jóslat annál derekasabban be
vált: ez igy szólt: am int a k i
válóság eszm éjét a nem zeti 
eszm e kiszorítja, Európát a 
vér és a szenny hullám ai fog
já k  elborítani. Ez sajnos be
jött. Aki pedig a jóslatot tet
te, az egy — történelem tü
körében — rendkívül ellen
szenves alak volt: maga Met
ternich herceg. Az a bizo
nyos.

Vajon, az ellenszenves ala
kok jóslatai képesebbek be
válni. mint másokéi?

Érdemes volna immár szem
benézni A  jövő század regé
nyével is! Levelezőim és -nő
im között pályázatot hirde
tek: találnak-e Jókaiban ily 
vonatkozásban valami izgal
masat? A sikeres pályázók 
között Metternich szellem
csókja kerül majd kisorso
lásra.

CSŐSZ

MOLNÁR JÁNOS

K E R T É S Z E K  É S  M Ű V I R Á G O K

A völgyek lilioma és sáron rózsája
és az elcsatolt árvalányhaj
meg a Kőhöz ragadt gyopár
meg a halkan  nyíló kikerics
nem beszélve az öntudatos fodorm entáról
az egészséges életmód szektavezéréről
a bögyös paraszttu lipánokat se feledjük
és a kietlenben megkapaszkodó portulácskát
m ind m ind akik szirm aikkal bibéikkel porzóikkal
önfenn tartják  nem zetségüket
igyekszenek és törekszenek és alkalmazkodnak
hogy semmi meg ne különböztesse őket a ró luk m intázott
m űvirágoktól
em lékezzünk rájuk
m ert a kertészek parancsot kaptak
ny írják  ki m ind aki élő
és a helyzeten nem sokat változtat
hogy a legbecsületesebb kertészek
átváltoztak m űvirággá

Ki micsoda?
Szerelném, ha az olvasó 

emlékeznék arra, amit a He
likon ez évi 9. számában 
Márton Jenőről, a kolozsvári 
születésű, Bukarestben tanult, 
Nagyváradon tanár kodott,
majd világgá ment és 1990. 
december 22-én Lagoszban el
hunyt zeneszerzőről írtam — 
vagy ha újraolvasná. Itt csak 
az írás két mozzanatát idézem  
föl. Először: kifejeztem afö
lötti sajnálatomat, hogy bar 
becsültem, kezdő korában ír
tam is róla, olykor levelez
tünk is, „alig ismertem, . . . 
mivel igencsak zárkózó.t em 
ber volt“. Másodszor: bár oly 
kevéssé ismertem, megkockáz
tattam annak az aggodalmam
nak a kifejezését, hogy „félő, 
sehol sem érezte magát iga
zán otthon, sem Németország
ban, ahonnan néhányszor még 
irt nekem, sem Dél-Ameriká- 
ban, ahol tudtommal hossza
sabban tartózkodott, sem Af
rikában, ahol utolsó életé
veit töltötte, csak a maga 
zenéjének öntörvényű világá
ban“.

Ma nem várt Már'.on Jenö- 
dokumentumot hozott a posta, 
mely mélyen megrendített. A 
Ben.sbergi Thomas Morus A- 
kadémia A  hosszú éjszaka  
vége? Románia katolikusai a 
dikta túra  után  címmel m eg
rendezett, háromnapos konfe
renciája keretében Camilla 
Hoitenga amerikai fuvolamü- 
vésznö csupa román szerze
ményekből összeállított műsort 
adott elő, melynek gyűjtőcí
me egy Márton Jenő-cim volt 
és melynek műsorlapján, a- 
melyet megkaptam, egyedül az 
ő művéről szerepelt szerzői 
ismertetés. Nem is csak is
mertetés, hanem vallomás, 
mely megerősíti, amire gyér 
érintkezéseink alkalmából rá- 
crcz.em, me'y nár-m ár kul
csot nyújt az elhunyt sorsá
hoz. Idefordítom:

„A távoli fenyőliget galambja“

E basszusfuvo’a-darabot az 
66. zsoltár ihlette. A „néma 
ga amb az idegenek k-üzött“- 
rói van benne szó — a fi- 
lisztousok fenyegette Izrael 
népének a képéről. Számomra 
nemcsak a néma galamb ké
pe fontos, hanem a „távoli 
fenyőliget“-bcn való létezése 
is. Hiszen az én saját léte
met írja le, a hazátlanság egy 
nemét, mely egész életemben 
elkísért.

Ez az azonosságprobléma 
romániai, félzsidó magyar ere
detem alapján adódott szá
momra. A románoknak ma
gyar voltam, a magyaroknak 
zsidó és a zsidóknak román. 
Ma érzem, hogy Izrael bár 
része, de éppen csak egy ré
sze az én hazámnak. Sokféle 
„gyökereim“ a magam saját 
útjának keresése során fon
tosabbakká és ugyanakkor 
idegenebbé váltak számomra.

Eddig a vallomás. Az alá
írás: Eugen-Mihai Márton.
Ahogyan a félzsidó magyar 
újszülöttet 1946-ban Kolozs
várott a román anyakönyvbe 
bevezették.

A címnek az egész műsora 
elmeként való kiemelése olyan 
fénybe állítja az amerikai 
fuvolamüvésznő megszólaltat
ta repertoárt, mintha mind a 
hat darab a hazátlanságról 
és vagy a zeneszerző azonos- 
ságkereséséröl szólna. Van 
benne valami. Enescu Can
tabile és Presto című dipti- 
chonja Párizsban keletkezett, 
mondhatni, román—francia 
mű. Violeta Dinescu évek óta 
Németországban él, ahol ki
válóan beilleszkedett és si
kert sikerre halmoz, mindaz- 
á'tal ennek a művének a ro- 
m n Imagini címet adta, nem 
azt, hogy „Bilder“ vagy netán 
„Images“. A Bákó környékén 
született, föltehetőleg német 
és úgyszintén Németországban 
letelepedett — mellesleg: két
szeres végzettségű, mérnök és 
zeneszerző — Eugen Wendel 
müve is Aulódia, ami a bal
káni örökség vállalására mu
tat. Tiberiu Oláh, akit mi 
Oláh Tibornak hívunk, és 
akitől Hoitenga egy Szonátát 
játszott, aligha az az ember, 
akinek ne volnának azonos- 
ságnroblémái, ha nem írja is 
ki őket magából, mint néhai 
barátunk. Csak a bukaresti, 
tudtommal színromán Doina 
Nemteanu-Rotaru Dór című 
müvével kapcsolatban nem  
gondolható, hogy illik  rá á

Márton kiválasztotta bibliai 
kép.

Megrendítő Márton Jenő 
vallomása, mivel nemcsak 
magáról irta, és nem is csak 
az em lített zeneszerzőkre al
kalmazható, hanem valame
lyest rólunk, sokunkról is 
szól, akiket kettős vagy hár
mas azonosságunkkal járó 
vívódások fenyege.nek, to
vábbá társadalmunkról is, 
mely a valló szerint nem sze
reti a nemzeti kevertséget.

A zenetörténet régebbi kor
szakaiban ez a kérdés nem 
vetődött fel. Még a bűnös 
tizenkilencedik században is, 
amelytől a nacionalista ideo
lógiák zömét örököltük, sza
badott egy Liszt Ferencnek 
a maga magyarjai között jó 
magyarnak, a maga franciái 
között jó franciának és a 
maga németjei között jó né
metnek lennie. Érték innen- 
onnan támadások, de túl 
jelentéktelenek ahhoz, hogy 
lelkiismereti válságba sodor
hatták volna.

Az egyértelmű színvallás 
csak a századforduló táján 
vált megkerülhetetlen erköl
csi kötelességgé — a min
denféle nacionalizmusok ege
kig lángolásának idején. Bar
tók, aki úgy született bán
sági dél-kelet-középeurópai- 
nak, hogy leszármazását il
letőleg háromnyolcad részt 
volt német, ugyanolyan a- 
rányban bunyevác és csak 
kétnyolcad részt magyar, már 
fiatalemberként az apai ágon 
örökölt magyarság mellett 
döntött. Magyarság-vállalása 
tartalmában sokat érett, tisz
tult, nemesedett, de ami az 
eltökéltséget, a kimondás 
egyértelműségét, a nyilatko
zatok és a tettek tökéletes 
egybevágását illeti, nem szo
rult revízióra. Akkor is hi
tet tett magyarsága mellett, 
amikor zenéje román és szlo
vák hangzásai miatt a belső 
reakció árulással, a külső v i
szont az 6 értékeik megha
misításával, afféle kulturális 
beavatkozással vádolta, vagy 
éppenséggel ki akarta magá
nak sajátítani: „magyar zene
szerzőnek tartom magamat“ 
(1931). Bartók felfogása és 
műve ebben a vonatkozásban 
kétszeresen is példaértékű: 
e'öször. mert igen öleg dön
tött és döntéséhez élete utol
só percéig hű maradt, másod
szor, mert magyarként, ma
gyarságának megtartásával is 
messzemenően nyitott tudott 
lenni minden másmilyen ér
ték felé; nemcsak B eethoven. 
Liszt, Strauss és Debussy örö
köse volt, nemcsak két leg
nagyobb kortársa, az oroszból 
lett világpolgár Stravinsky és 
a német-zsidó Schönberg ha
tását fogadta be harmoniku
san, hanem a magyar m el
lett a román, a szlovák, a 
bolgár, a délszláv, a török az 
ukrán és az arab népi-nem
zeti idióma elemeit is úgv ol
vasztotta be művébe, hogy 
mindeme nemzetek sajátos 
muzikalitását az egyetemesség 
értékkörébe tudta emelni.

Nem akarom itt Márton 
Jenőt, a zeneszerzőt a Bartók 
Béla-i értékkategóriába bele
magyarázni, de mint tépelő- 
désre ítélt, döntésre kénysze- 
rített kelet-európait merem 
m elléje állítani — ellenpél
da gyanánt. Bartóknak lenni 
sem volt könnyű sors (tessék 
elolvasni a nagy magyar el
meszakorvos, Pethö Bertalan 
B artók re jtekú tja  című köny
vét, Gondolat Kiadó. 19841), 
de őneki sikerült alkotásában 
kiverekednie magát minden 
alkatilag veleszületett és/il- 
letve történelmi-földrajzi 
meghatározottságú hátrány 
szorításából. Amennyire Már
ton Jenő nézeteit és művét 
ismerem, 6 abban hibázott 
végzetesen, hogy ebben a kér
désben, mely itt és most lega
lább annyira megkerülhetet
len, mint Bartók ifjúságában 
volt, tagadólag döntött. Há
romszoros, magyar-zsidó-ro- 
mán hovatartozását nem 
előnyként, hanem háromszo
ros idegenségként élte meg. 
Tanúsítom, hogy örömest be
fogadtuk volna magyarnak, 
amiképpen sosem is beszél
tünk úgy a romániai magyar 
zenéről, hogy ne gondoltunk 
volna, például, Fischer-De- 
mián Vilmosra és Hubbesz 
Valterre, valamint Eisikovits 
Max-Mihály magyar kötődésű 
műveire is. Hiszem, hogy ha

aknria, a Románok is elfo
gadták volna a magukénak, 
ahogyan egy Mátéi Socort, egy 
Oláh Tibort, egy Wilhelm G. 
Bergert elfogadtak. Nem kép
zelhetem, hogy épp a zsidók 
tagadták volna meg, ha felé
jük közelit. Ö azonban e há
rom sorsa-meghatározó nem
zet egyikével sem tudott, s 
nem is akart azonosulni, és  
mindhármójukkal sem, A- 
kárhol élt is, magában hor
dozta önnön közegidegensé- 
gét, Lagoszig, ahol föltéte
lezésem szerint szintúgy nem  
vált elkötelezett nigériaivá.,

örvendek, hogy ha a r a tá 
sában föloldani nem tudta is 
ezt a tragikus életérzést, lega
lább művészi formába öntöt
te. A tény, hogy hivatkozott 
művének a címe mottóként 
szerepelt egy igényes előadó
művészi vállalkozás műsor
lapján, mutatja, hogy üzenetét 
megértették.

Szeretném, hogy ha már 
életében oly kategorikusan 
elhatárolta magát tőlünk, és  
annvira megszenvedte ezt a 
nemleges döntését, bár hol
tában befogadnék. Sem a 
Romániai Zeneszerzők és Ze
netudósok Szövetsége, sem a 
Romániai Magvar Zenetársa- 
ság nem iktatta be szerve
zeti szabályzatába a posztu
musz tagság lehetőségét, én 
azonban mindkét közösség 
vezetőségének javasolni fo- 
pom. hogy azért tekintsük 
Márton Jenőt a magunkénak, 
bár egy olyan szerzői est ere
jéig, mely megnyithassa az 
utat műve hazai érvényesülé
se előtt. Ha van a honi zsidó 
szórványnak olyan közműve
lődési szerve, mely betársul
hat egy ilyen kegyeletes vál
lalkozásba, természetesen azt 
is iparkodom majd megnyer
ni az ügynek. Hadd mutas
suk ki: amikor Márton Jenő 
valamennyiünk elől elzárkóz
ván oly tragikusan vétkezett 
maga ellen, benne volt a hi
ba. Túlérzékenységében téve
sen értelmezte a zenésztársa- 
dalom vele szembeni megnyil
vánulásait. Mi, a honi zenei 
élet kisebb-nagyobb súlyú té
nyezői igenis több-mint-to- 
leránsak vagyunk mindenki 
többé-kevésbé-másmilyensége, 
faji és kulturális összetett
sége iránt, igenis becsüljük 
azt, aki a maga többgyöke- 
rüségét közösségünk javára 
tudja gyümölcsöztetni.

Annak az olvasónak o^dig. 
aki netán már a múltkori 
Márton Jenö-cikkem olvastán 
fölszisszent, ezután pedig 
újult indulattal kérdi, hogy 
ugyanbizony mi lelt engem, 
miért csinálok nagy ügyet 
ebből az ismeretlenből, aki 
ráadásul megtagadta velünk 
a közösséget, a következőket 
válaszolom:

Kisebbségi zenei életünk  
Szent Péterének, a Romániai 
Magyar Zenetársaság diszei- 
nökének, Jagamas Jánosnak 
is megvan a maga gyöngéje: 
egyéb zenetudományos és ze
nepolitikai kötelességeiről
már-már megfeledkezvén egy  
idő óta semmi sem foglalkoz
tatja oly intenzíven, mint az 
a kegyes szándék, hogy to- 
vábbéltesse a dési Csíki End
re zeneszerzői emlékét, holott 
semmi esélye rá, mivel ne
vezettnek egyetlen zeneműve 
sem ismeretes és a nevét is. 
csak igen kevesen hallották 
Csíki Endrével szemben a ko
lozsvári születésű Márton Je
nő egy viszonylag mégiscsak 
ismert és a modern zene 
számos világfórumán elismert, 
termékeny zeneszerző volt, 
akinek szülővárosában alkal
masint sosem adták elő sem 
minemű m űvét,, de másutt 
annál többet és gyakrabban, 
és akinek minden percnyi 
zon*ie. amit csak eddig meg
ismerhettem, magán hordozza 
a korszerűség és a hiteles al
kotói habitus pecsétjét. Csak 
nyerhetünk azon, ha műveit 
megismerjük.

Hátha sz'vünkbe is befo
gadjuk őket!

LÁSZLÓ FERENC

Utóirat. Zsebemben volt ez 
a cikk, mondhatni, útban vol
tam a szerkesztőség felé, a- 
mikor találkoztam dr. Cornel 
Táranuval, a Zeneszerzőszö
vetség alelnökével, a kolozs
vári fiók elnökével, az Ars 
nova  együttes vezetőjével. Azt 
mondta: hogyne hangzott vol
na el Kolozsvárott Márton Je- 
nő-mű! ö  maga vezényelte, 
1988-ban. Hogy le ne vágják 
a fejét már csak a bemutató 
gondolatáért is, hamis címen 
adta elő, John Casken Fi- 
rewere című műveként. A mű 
eredeti címe Danza sin ritor- 
no volt, amit nyugodtan for
díthatunk Haláltáncnak. 1988- 
ban Bremenben is előadta, a 
zeneszerző jelenlétében, ugyan
csak Casken nevén, hogy ma
gára ne haragítsa hatóságain
kat.

Érdekes adalék újabbkori 
zenetörténetünkhöz. Üj lap a 
Márton Jenő-dossziéba.



SASZET GÉZA

Maiv dialektika
M iután Isten m egterem tette a világot, a világos

ságot elválasztotta a sötétségtől, valam int a vizet 
elválaszotta a szárazföldtől és m egalkotta a hegye
ket, folyókat, növényeket, állatokat és m ina a többi 
dolgokat a föld a la tt és a föld színén —

és látta, hogy
az jó, m ind járt a rra  gondolU h og /an  óvhatná meg 
m űvét a pL/'.z'.alástól, az ördö«., m esterkedéseitől és 
a kritikusoktól; ezért m egalkotta a látszatot és m in

den dolgot külön-külön, m inden egészet, s a nagy 
egészet is beburkolta és e lre jte tte  a látszatba. Az 
Ür megszemlélte m űvét —

és látta, hogy az jó, sőt 
még kívánatosabb lett, m inden a látszat csábításá
ban és igézetében, ezért eszébe ju to tt, hogy nem á r
tana megóvni a látszatot is, hogy a terem tett világ 
ellenállhasson m inden kísértésnek, ezért kitalálta  a 
vélem ényt, ehhez meg kelle tt alkotnia az em bert, el- 
méikedő lelket lehelt belé, s az em ber rögtön cso
dálkozni kezdett —

Az Ür látta, hogy az jó, m ert az 
em ber vélem ényét, sohasem tud ja  m ajd m egkülön
böztetni a dolgoktól, sem önmagától és vélem ényét

nem  tudja m ajd elrejteni, m ert csak ebben tudja m a
gát k itün tetn i a dolgok között, pedig ehhez nem volt 
semmiféle joga és felhatalm azása, ezért az Ür elha
tározta, hogy elrejti a gondolatnak álcázott véle
m ényt is, és kitalálta  a beszédet —

és amikor látta ,
hogy ez jó, megnyugodott, m ert a beszédhez nem 
volt semmi hozzátennivalója. Ám az ember a csodál
kozásból m egalkotta a filozófiát és a véleményből 
m egalkotta az igazságot, s az igazságból m egalkotta 
a bürökpoharat, a m áglyát és a többi kínzóeszközt, 
és Isten mosolygott, amikor ezeket látta, m ert előre 
tudta, hogy a filozófiának és m inden emberi vé le
kedésnek a vége is a csodálkozás lesz.

Radu Maier: Kompozíció.

Radu Maier új festményei egy 
dzsessz-muzsikus eszméletében

Dzsessz muzsikus vagyok, 
egyszeri vakmerő rögtönzések, 

nyaktörő zongora-kockázatok 
önfeledt szerelmese. Negyed- 
százada dzsessz-pajtásom új 
festményeihez villamos mér
nökként elektromágneses in
dukció csatol, szorosan, kény
szerítőn, elkerülhetetlenül. A 
sajtó, a papír zsugori ja, az idő 
korbácsa sürget, ha tudom, 
hát csak a legtolakodóbb ér
zet-, érzéklet-, képzet-szinesz- 
téziák idehevenyészésére szo
rítkozom.

Elég néhány képével ölel
keznem; a többi legyen más 
látogatók élménye.

A 36 =  POARTA FANTO- 
MÄ dzsessz-zoagora építmé
nye, minden hangköve hang- 
zaiot épít s eretnek billentés, 
térben-idöben változó, sőt 
helyben átalakuló geometriá- 
jú Mohy-tömegeivel csapódik 
be, lenüúl legjobbnak remélt 
helyére, ivei át intervallumo
kat. Mint Ellingtonnál — 
már mondtam 1971-ben —, pö- 
rölyözése éle nem bánt: ne
vei, a kifejező befejezéssel. 
De Radu festm énye nemcsak 
ízesülő szerkezet s a touché 
ehelyt konok körvonal azott- 
sága: szinzuhatag és Izek for
gataga is; itt történetesen a 
háttérben: feketévé sürüsitett 
vörös, vörös felé feltámasz
tott fekete két pólusú együvé- 
tartozása, időben két múlt és 
egyazon jelen (?). Marad a 
kérdés, nyitva mint mindig, 
mindenhol, kimeríthetetlen 
kérdő- és felkiáltójeleivel. Bi- 
terciáíis, s  kétalapú hang- 

zat —1 vörös és fekete — té- 
pelődése, dölyfe és csüggedé- 
se, egymást taszító, mégis 
egymást termékenyítő, szet- 
hangzó és összhangzó szem
beállása és görcsös egymásba 
kapaszkodása. Hát igen!

De vannak itt feketéből har
madik utasként máshová lo
pakodó, más fajtájú nem-kö- 
zetok, szálak, zöldbe merész
kedő, kiszámíthatatlanul i- 
rányt váltó fel- és eltűnő (ki
tűnő) növényi képződmények, 
bele- és kiszólások, mint The
lonius Monknál (s csekély
ségemnél), hibából erényt ko
vácsoló talpraállások. Ők is 
már az alapok körül (vegyük 
kérem szépen észre!) — he
lyüket lelik, polgárjogot kap
nak. Úgyhogy mindez zongo- 
raközpantúság. de nem tota
litarizmus. Akkőrdozó kép, 
dzsesszben (szűk fekvésű zsú
foltságban) block-chord felfo
gásnak nevezzük. Természe
temhez közel áll e tömött ak- 
Lcriozás; a március végi nagy

szebeni nemzetközi dzsessz- 
fesztivál gála-éjszakáján Harry 
Tavitian barátommal létre
hozott zongorakettősünk döb
bentett rá: öregségemre ilyen, 
locked-hand vonzásában ma
gamra találó. Miit Buckner-ro- 
ko.n lettem. Névjegye megvan, 
megírnám neki örvendezve, 
de a sírba az amerikai pos
ta se kézbesíti a leveleket.

A 2 =  SUB SEMNUL LUI 
HORUS már nem ennyire 
zongoraközpontú. A központo
sító oszlopként mindent meg- 
és alátámasztó zongora körül 
itt a zenekar: balra a nyi
rettyűikkel felül rámát átbö
kő vonósok, előttük dombo
rú tompora érzékiségével az 

, ínyenc-élvetegen lüktető gi
tár, jobbra ezüstszin szaxofo
nok gömbölyű hasú, öblösen 
behízelgő bugása s fémjük fá
jó fája, meg a trombiták s 
trombonok vázafülekké véko
nyodott, rezesen sárgálló vi
sítása s vázatalpazattá törde
lő, rekedtté fátyolosodé hang
ja. Középen — mondom — a 
zongora, képlékeny kőzetként 
módosuló hangközei halmazá
val, bizonytalanul szűkített- 
bővített, dzsesszben oly ho
nos lila kvint, a kis- és bő
vített nóna barna búja és re
ménykedő narancsszine, a le- 
hetet’enbe markolón tűltor- 
nyozott hangzatok, a tonikák 
és nagyszeptimek húsára szórt 
szürkés mocsárzöld bors s a 
sötétbarnával incselkedő szeg
fűszeg többértelműsége/több- 
értéküsége.

A legfontosabbat persze 
csaknem elfelejtettem, a 
dzsesszben legfontosabbat: 6 = 
=  FORESTA MALATA. A 
repró sajnos, — előre látom, 
nincs mit csinálnom — kima
rad a lapból. Ezért szavak
ban irlefestem, idezongorázom. 
Bud Powell he yett. Az 6 
szólója vágtat át alul az alap
nál; balról jött, betörve új 
idő új őrületével, jobbra gá
tat törve már el is tűnt. De 
átrohanása fel sértett, mások 
lettünk örökre. Fórra'alom  
tornádója, tornádó forradal
ma? Őt elvitte 64-ben szegé
nyen. tuberkulózisa és őrüle
te, 42 volt. A hornlik" piano, 
a zenekarszerű klasszikus zon
gorázást felváltó hideglelő» 
ideeesséegel kürtszerflvé uj
jazott játék, az elefántcsont 
kemény, hisztérikussá csúcso
sodó fehér kopogások g' öney- 
sorá, á fekete billentyűk ko
porsóit nyitogató. feszegető 
fuikározás, az énekhang zon- 
gorítása, a zongora é.o''khang- 
gá rikácsolása. Ba’esetek se- 
bez'ék vágtatásában, megbi

csaklások göcseit látom (s u- 
gye, látod velem, olvasóm?). 
Ha keresztül-kasul szabdalta, 
igenelte és tagadta a külvi
lág szines, lilás-zöldes-kékes- 
sárgás belemarása, Búd rohant 
tovább. A csodálatos meg
semmisülésbe.

Radu talán nem tudta — 
de ez már az egész élet ze
néje: kövek építményeivel, 
sebzett vörös szívekkel, csal
fa csövek alamuszi settenke- 
désével, akkordok diszharmó- 
niás harmóniával, a melos 
érthetetlennek tűnő irányvál
tásaival, bukással és megdi
csőüléssel — de (mondom, ál
lítom szívem-lelkem szerint) 
ráérzett. Ezért mind csak er
ről festett. Jó öntudatlanul, 
ahogy Szervátiusz Jenő bácsi 
mondta régesrég, nemcsak ne
kem, a falaknak is.

Bevált fényképészünk. Sza
bó Tomi, a kiállitóterem rossz 
világítását, a képek torzító 
üveglapjait átkozva, az esz- 
köztelenséggel birokra kelve 
még csinált egy felvételt ma
ga is felbolydulva, a feladat
tól felcsigázottan. Számát, cí
mét elfelejtettük felírni, de 
kisegyüttesre utal dörömbölő 
dohogó dobbal, cintányérok 
sistergő csillogásával. S a 
zongora — vagy csak én lá
tok mindenütt zongorát (ma
gamat?) a dolgok és történé
sek közepén? —, felette a fú
vósok hanggyümölcsei szín- 
forgatagával.

Radu —, ma reggel lát
tam: lefüggönyözték a termet, 
— elvitte képeit. Mondják: 
mikrobusszal. Már viheti. 
Nem?

GYÖRGY ZSOLT

k i  emberi kapcsolatok érdekelnek
— Beszélgetés SEREGI ZOLTÁNnal, a budapesti Thúlia 

Színház rendezőjével, a Szigligeti Társulat vendégével —

— Utálom az interjúkat és 
nem tudom elviselni, ha fény
képeznek — mondta a fiatal 
rendező, amikor megismertem  
és megkértem, beszélgessünk 
a színházról és egyebekről. 
Türelmes, kitartó „meggyőző 
munka“ eredményeként mégis 
sikerült mikrofonvégre csábí
tanom. Egy nagyváradi be
mutató után édesapját. Seregi 
Lászlót kérdeztem a fiáról.

— Remek fiú. Nagyon jó 
barátok vagyunk. Az egyete
men magyar-néprajz szakon 
harmadéves volt, amikor kö
zölte velem, hogy bejutott a 
főiskolára, rendezői szakra. 
Jó-jó, mondtam, de valahogy 
el kellene végezni az egye
temet is, hiszen óriási az 
anyagi és szellemi befektetés, 
kár lenne veszni hagyni. Zo
li becsületszóra megígérte, 
hogy levelezőszakon befejezi. 
Telt az idó, valahányszor 
megkérdeztem, hogy haladnak 
a dolgok, a fiam azt vála
szolta: most fontosabb a fő
iskola, majd megcsinálom . . .  
Három év múlva születés- 
napi ajándékként kaptam a 
fiam egyetemi diplomáját. Ügy 
végez te el a főiskola mellett, 
hogy végig hazudta, de köz
ben csinálta.

— M űvész  úr, hogyan ke
rü lt kapcsolatba Váraddal, a 
Szigligeti Társulattal?
— Nem vagyok művész, 

színházi rendezőnek tartom 
magam. 1990. januárjában fe
leségemmel, aki tanárnő, 
könyveket hoztunk az Ady 
Líceumba. Megismertem Haj
dú Gézát, aki elmondta, hogy 
nincs rendező Váradon. En 
felajánlottam, hogy eljövök. 
Csak azért húzódott eddig a 
megvalósítás, mert nem tud
tuk az időpontot egyeztetni.

— M iért éppen  Ugo Betti 
Bűntény a Kecske szigeten 
cím ű darabjára esett u v á 
lasztás?
— Erre a kérdésre valami 

hangzatos filozófiai, társadal
mi, politikai vagy esztétikai 
magyarázatot kellene adnom. 
Egyszerűen azért választottam  
ezt a darabot, mert szeretem.

Mert számomra az éleiben is, 
a színpadon is az emberi kap
csolatok a legfontosabbak. Ez 
a lényege az életnek és a 
művészet is erről szól. Soha
sem érdekelt a karrier, az 
életem filozófiai, esztétikai 
megfogalmazása, meg effélék  
— ezek jói hangzó frázisok 
melyekkel ki lehet tűnni. A 
Bűntény a Kecskeszigeten 
furcsa emberi kapcsolatokról 
szól. Olyanokról, amik csak 
különleges helyzetekben jö
hetnek létre. Borzasztóan 
szenvedélyesen és kegyetle
nül mutatja be, hogy milyen 
iszonyatos erők dolgoznak az 
emberben, aki gondolkodik és 
érez, de kerülhet olyan hely
zetbe, hogy még a saját 
gyermekét is megtagadja egy 
férfiért. Három nő drámája: 
anya, leánya és a sógornő. 
Három különböző korú, értel
miségi nő, akik elzártan él
nek a viálgtól, az emberektől. 
Megjelenik egy kedves szélhá
mos, aki kihasználja a hely
zetét és a legvadabb, legálla
tibb ösztönöket hozza ki a 
nőkből. A munkámról külön
ben nem szeretek beszélni. A 
művészetet nem lehet magya
rázni. Meg kell nézni és az 
alkotás vagy beszél, vagy 
nem — akkor meg magyaráz
ni sincs értelme.

— Kérem , m ondja  el vé 
lem ényét a kritika  létjogo
sultságáról.
— Magyarországon beköve- 

se lett a kritika, egyéni Ízlés
világot tükröz. Sajnos sokan 
írnak kritikát, akik nem ér
tenek hozzá. EzeK a legár
talmasabbak, de ezekről nem  
beszélek. A jó kritikus ru
galmas kell legyen, a műfa
jon belül kell gondolkodnia. 
Általában a „magas művésze
tet“ kérik számon, még ak
kor is, ha egy operettről van 
szó. Tudomásul kellene vég
re venni, hogy a közönség 
szórakozni jár a színházba, 
nem pedig azért, hogy saját 
gondjait élje tovább. Kellenek 
a művészszínházi előadások, 
de nem lehet minden produk
ción számonkérni. Felemelni

a közönséget — ez marxista 
duma —, az érdeklődést kell 
íeike'tem, Kinevelni. A szín
háznak ott kell lennie min
dene«, működnie kell, még
ha kicsit tolakodóan is. Azt 
mondják, a színház a pilla
nat művészete. Az élet finto
ra, abszurduma, hogy egy-egy 
előadás a kritikában marad 
meg. Lehet, hogy nem volt 
közönségsiker, hogy nem ért 
meg egyetlen teltházat sem, 
de ha jó volt a szakma véle
ménye, az utókor így fog rá 
emlékezni.

— Engedje meg, hogy 
megkérdezzem , Ö n szerint 
m ilyen  a jó rendező?
— A sorsszerű dolgokban 

hiszek, szerintem nem lehet 
tudatosan irányítani a sorsot. 
Mint minden művészethez, 
ehhez is predesztináció szük
ségeltetik. Egy jó rendező 
különös érzékenységgel kell 
rende kezzen a világ dolgai 
iránt, ismernie kell a színpa
dot, az életet — amit csak 
emberi kapcsolatokon keresz
tül tud megvalósítani — és 
nagyon fontos, hogy a színé
szekkel bensőséges, jó kap- 
csola ot alakítson ki.

— Hogyan sikerült ez Vá
radon? M ilyennek látja a 
Szigligeti Társulatot?
— A színház mindenütt a 

vi'ágon színház. Ha belépsz, 
tudod, hogy mi hol van. 
Otthon talán ren 'ezettebb a 
helyzet. A leglényegesebb kü
lönbség, ahogy a színészek vi
szonyulnak a színházhoz. Itt 
sokkal nagyobb szakmai elhi- 
vatot ságot érzek. A váradi- 
akkal elmentem kiszállásra, 
iszonyú körülmények között 
játszottak. Nálunk vagy nin
csenek ennyire elhanyagolt 
helyek, vagy oda színész el 
nem megy. Ügy érzem, hogy 
aki itt vállalja, hogy színész 
legyen, az mindent egy lapra 
tesz fel. És van ereje jókedv
vel, humorral, alázattal végez
ni a szolgálatot. Ezért nem 
csodálkozom azokon, akik el
mennek, de minden tisztele
tem azoké, akik maradnak . . .

Beszélgetőpartner: 
BARTOS CSILLA

Nulla valóságérzet ?!
Lépten-nyomon belebukka- 

nunx egy-egy olyan kijelen
tésbe, hogy a rendező, az iró, 
a költő a valóságot, a „rea
litást“ vetíti, tárja olvasói, 
nézői elé. Ez rég közhellyé 
vált. Mondhatni, közhelynek 
is közhely. Persze, szegény 
alkotó mit tehetne mást? A 
körülötte áiidogáió realitás
ból merít témát, szereplőt. . .  
Hiszen ugyanazt látja, olvas
sa, mint több millió társa a 
világon, csakhogy . . .  Csak
hogy mindenki más szemüve
gen keresztül nézi azt, amit 
realitásnak nevezünk. Éppen 
ezór. lehet elfogadni Nyikita 
Mihalkov mondatát: „A film 
rendező illúziókat gyárt, és a 
nézőnek hinni kell bennük.“ 
És a néző elmegy a moziba, 
megnézi, amit éppen vetíte
nek, és legjobb esetben, ideig- 
óráig, a film lepergése alatt, 
hisz is benne.

Nézzük meg az egyik pla
kátot. Ez áll rajta: Kabaré, 
rendezte Bob Fosse, fősze
replők Liza Minnelli, Michael 
York, 1972-es Oscar-díjas film, 
Tekintsünk most el attól a 
közönségtől, amely nem tud
ja, hogy a film az 1931-es 
Berlinben játszódik le. Aki 
ellenben mindezzel tisztában 
van, más várakozással, talán 
éppen szorongással ül be a 
nézőtérre. S » vásznon meg- 

I jelenő kepék nétü oldják a 
I szorongást, csak fokozzák. Pe- 
! dig előre tudja, hogy a fasiz- 
| mus uralomra jutásának elő- 
I estéjén vagyunk, s nem vé- 
I let’énül je’enik meg a dátum

már az első képek után.
Szorongását semmiképp sem 
oldhatják a néha már-már 
csömört előidéző képek. Mert 
a rendezőt nem a kor külső 
jegyei érdeklik, hanem a kor 
pulzusa. Nem az ob jektív  tör
ténelmet tárja fel, s nem oszt
hat igazságot sem. Az a tör
ténelem dolga. Az övé, hogy 
élményeket, érzelmeket toljon 
előtérbe. Pedig ez csak egy 
keret. Egy jól megszerkesztett 
keret, amibe minden belefér.

Ha úgy tetszik, idézhetem a 
filmben elhangzó végmonda- 
tok egyikét, hogy az élet csak 
egy kabaré. Ez hiába tűnik 
egetverö igazságnak, mégsem  
ez a lényeg. Az idők lüktetó 
pulzusa mondja ki, hogy 
semmi sem az, ami.

Ha azt mondjuk, hogy van 
keretes regény, ez a film iga
zán „keretes“ film. Első és 
utolsó képei a berlini kaba
ré színpadát hozzák. Az úgy
nevezett cselekmény közben is 
fel-felvillannak a kabaréest 
képei. Objektiv dokumentu
mai a kor szubjektív való
ságának. Minden díszlet, ám 
groteszk dekórum. Álcázott 
tündöklés és pompa. Álcázott 
jókedv. Vaskos mókával, iró
niával, paródiával fűszerezve. 
Éppen ezekben a legkomiku- 
sabbnak szánt jelenetekben a 
leggroteszkebb megoldásokat 
va aszúja' á rendező. Válság, 
halál szorul a színfalak közé. 
A festék, a rafináltan felöl
töztetett meztelenség a sem- 
mi-sem-igazi-t rejti magába. 
Csupán a máz dominál. Jól

látható ez akkor is, hisz ezt 
a rendező ki is emeli, amikor 
a főszereplő hölgy személyes 
élményekhez kötődő dalt éne
kel a kabaré színpadán, 
mondjuk úgy, igazi érzelmek
kel telítve. De látszólag tel
jesen üres a nézőtér, utána 
gyér taps hallatszik. Senki 
sem kíváncsi rá. A közönsé
get csak a benti „jólét“ ér
dekli, ami kint történik, az 
nincs is. Pedig a fasizmus 
már szedi áldozatait. A kint- 
bent, a maszk és maszk-nél
küliség, „jókedv“ és a min
dennapok gondjai, a makett- 
szerűség-mesterkéltség és vé- 
resre-halálra rugdalt emberek 
kettős világa nem a bizton
ságérzetet rejti. A lappangó 
hisztériát. Ebből nő ki a két 

világ összeegyeztethetetlensége.
A kongóan üres élet biz

tonsága eltűnt. Nem látják 
még a veszélyt, csupán érzik. 
De még nem tudatosan. A 
brit fiatalember talán már 
tudja, mit jelenthet a kis fe- 
kete-nyakkendős éneke, s a 
szakaszok után visszatérő ref
rén; enyém lesz a jövő, a 
holnap. Talán ezért, talán 
csak ezért, mert befejezte a 
doktorátusához szükséges a- 
nyag gyűjtését, elhagyja Ber
lint. Utolsó képként még 
egyszer megjelenik a műsor
vezető, több nyelven mond
ja: Viszörttlátásra, s a füg
göny összecsapódik háta me- 
gett.

M FAZAKAS EMESE

n
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A farkaslaki
Tamási Áron Művelődési Egyesület 

tisztelettel meghívja Önt 
1991. május 26-ára,

a  T A M Á S I - N A P R A ,
melyet az író halálának 

25. évfordulója alkalmából 
szervezünk.

M Ű S O R
10 órától -  Koszorúzás a sírnál
11 órától -  Szentmise
13-15 óra között - Ebédszünet
15 órától -  Folklór és néprajzi vetélkedő
18 órától -  író-olvasó találkozó

EUROHÍD
O S Z T R Á K -M A G Y A R  
KERESKEDELMI
VEGYESVÁLLALAT

termelőt, nagykereskedőt keres 
folyamatos együttműködés cél
jából. JOINT-VENTURE ala
pítás is lehetséges.

Érdeklődés, jelentkezés: 
EUROHlD KFT 7625 PÉCS, 
HUNYADI ÜT 84.
TEL/FAX (3672) 33944.

•  A Rom ániai M agyar Zenetársaság  május 5-én, Kolozs
várott tartott közgyűlésén dr. Szenik Ilona főtitkár számolt 
be a társaság egyévi munkájáról. A közgyűlés egyhangúlag 
választotta meg a társaság elnökéül László Ferencet, a bu
karesti zeneakadémia tanszékvezető tanárát, aki záróbe
szédében nagy elism eréssel méltatta az első, dr. Benkő And
rás elnöksége alatt úttörő munkát végzett választmány te
vékenységét, és vázolta programját. Az új választmány rö
videsen sajtóértekezletet tart.

•  Az Erdélyi M úzeum  Egyesület Bölcsészet-, N yelv- és 
Történettudom ányi Szakosztálya  május 10-én a kolozsvári 
Apáczai Csere János L íceum  dísztermében tudományos 
ülésszakot rendezett A  m ai pszichológia panorám ája  cím
mel, amelyen hazai és külföldi szakemberek tartottak elő
adást.

® Újvidéken kiosztották a Forum  lap- és könyvkiadó idei 
dijait. A Hid  diját Gerold László kapta a Száz év színház 
című könyvéért, a képzőművészeti díjat Penovac Endre fes
tőművésznek ítélték oda, mig a regénypályázati dijat Beder 
István nyerte el.

e  Június 1-ig tart nyitva Gál Éva Emese erdélyi vára
kat ábrázoló linómetszet-ciklusából nyílt kiállítása, amely 
Kolozsvárott, a főtéri református esperesi hivatalban te
kinthető meg

•  A Kortárs 5. számában Csapody Miklós recenzálja Mó
zes Attilának a K riterion K önyvkiadónál megjelent Y ester
day, A z  O roszlán Hava és egyéb történetek  című elbeszé
léskötetét.

•  A köröndi FIRTO S M űvelődési Egylet (Hazanéző) című 
kiadványának II. évfolyama 1-es számának tartalmából: 
Páll Lajos Házbontásnál; Ferenczi István A parajdi Rap- 
sonné-vára „kincsei“; Aprily Lajos Tetőn, Kós Károly, az 
író; Tóth Márton Hazanéző; Ambrus Lajos Játékváros a 
hóban; Gub Ernő N épi gyógyászat a Sóvidéken; Molnos 
Lajos M egközelítések; Bálint András Szonáta első szobrá
sza; Simó Márton Ballada, Tűnődés; Szőcs István Júlia és 
Izisz; Szilágyi Sándor A z indulás felelőssége; Majla Sán
dor A m i lehetnél; István Lajos Hagyományos határhasz
nálat a Sóvidéken; Bölöni Domokos Hol a kakas, Jánas?; 
Tófalvi Zoltán A sóvidéki népoktatás története; Ráduly Já
nos A fü lem üle  és a kullancs, A z  egér büntetése; Kiss Dé
nes Petőfi.

•  A pozsonyi Vasárnap  18. számában Hervay Gizella 
Gépmese című Kobak-története olvasható.

•  A S zéke ly  K özélet című lap május 6. számában Tő
kés László református püspök nyilatkozik az Egerben meg
tartott Erdély-konferencia ügyében. „Pontosításának“ címe: 
N em  vagyok irredenta.

•  Az eszéki Magyar Képes Üjság május 2-i számában 
Zsilinszky Zoltán Á B éke N obel-díjra jelö lt erdélyi refor
m átus püspök Jugoszláviában  cím alatt készít interjút Tő
kés Lászlóval. A szám közli Farkas Árpád Lábnyom ok a 
tavaszban  című írását.

•  A K elet — N yugat 18. számának költője Tóth István, 
Horgas Béla, és Fábián Imre. Cikket, tanulmányt, em lé

kezést közöl Indig Ottó (Szem ellenzős nem zetiségi politi
ka), Tőkés László (Tem esvár ostroma 1989), Bogdán Lász
ló (A z őrült suszter álma), Radu Enescu (Románia ú tja  — 
sem erre), Antonia Rados (A  szekuritá té összeesküvése, Ro
m ánia elárult forradalm a) és Györffy László (Előbb egy 
kis „madaras légiparádé“!). A szám riportját Tófalvi Zol
tán jegyzi („Egy rögeszme genezise").

•  Az V j M agyar H írek  májusi számában Liszkay Ist
ván Illyés Kinga, magasan, m entőháló nélkü l cím alatt mél
tatja a színésznő művészetét. |

•  A Hargita Népe  május 4-i számának M űvelődés olda- | 
Ián részleteket közöl Nagy László Rege a tűzről és a já- J 
cintról és Juhász Ferenc A  szarvassá vá ltozo tt fiú  kiáltó- I 
zása a titko k  kapujából című verséből, valamint Csingiz j 
Ajtmatov V esztőhely  című elbeszéléséből. I

•  Karácsony előtt rövid időre fölbukkant a BBC  stúdió- I 
jában Salman Rushdie, az indiai származású angol író, aki 
Khomeini ajatollah halálos fenyegetése miatt már évek óta 
illegalitásban él; sőt, London egyik peremkerületében, a 
Waterstone könyvkereskedésben dedikálta is a Granta Books 
Kia :ó által megjelentetett legújabb könyvét, melynek cí
me: Haroun and the Sea of Stories. Ebben egy, a felesége 
által elhagyott apa mesél fantasztikus történeteket kisfiá
nak, miközben a tengeren át Gup Citybe tartanak, leküzd- 
vén a sötétség birodalmában rejtőzködő ármányt, ami a 
Khattom-Shud („vég“) névre hallgat. Kígyófejü madarak, 
pávatollú halak, árnyékbokszoló fekete harcosok nyüzsög
nek a regényben, amelynek végső mondanivalója: a törté- 1 
netok e ’mondásához, az ezerszínű irodalom szabadságához 
való ragaszkodás, a szabad szólást elfojtani akaró hatalom  
elleniben.

•  Kolumbia új himnuszán do’gozik Gabriel García Már- 
quez a N obel-dijas  író, aki annyi hányattatás után meg- 
békült hazájával. Garcia Márquez nem kételkedik abban, ! 
hogy fölülmúlja Rafael Núiiez költő száz éve írott versét, í 
amelyet eleddig himnuszként énekeltek: egyidőben még há
rom művön dolgozik. Az Eduardo de Carrabza-dí) átadásá
ra Cartagena de Indiasba sereglett újságíróknak csak any- ; 
nyit áru't el. hogv egyik új könyvében életének jelentős e- 1 
seménveiről is szót ejt. Várhatóan arra készül, ami minden j 
valamire való, kalandos életű hatvankét éves írót megkí- j 
sért: hogv megírja visszaemlékezéseit.

•  Koha.n Miller pszichoanalitikus szerint a donjuani at- j 
ti tüdőkkel megáldott apa iránt csodálat volt az egyik oka l 
annak, hogv Jorge Luis Borgesnek problémái voltak a sze
relemben. Nem valam iféle egyszerű impotenciáról volt szó
az esetében — vé’i az argentin írót 1946 és 49 között ke
zelő pszichoanalitikus —, sokkal inkább valam iféle álta
lános gátlásról, amely életének jelentős pillanataiban meg
bénította. Szinte már anekdotaszámba ment, hogy ha Bor
ges egy-egv kötetének megjelenése után elment vacsorázni 
a bará*aival, előre megírta a gratuláló szavakra adandó vá
laszt. és ha nem volt képes megszólalni, a papírlapot oda
csúsztatta a mellette ülőnek, aki fölolvasta a leírt szöve
get.

§3.

S z é p  m ir tu sz , su so g j  csak!
Clemens Brentano versének első szakaszát idézzük a víz

szintes 1., 60., 24., függőleges 53., vi: s intés 105., függőleges 26., 
vízszintes 27. és tiigg .ieges 31. számú sorban. Keresztury Dezső 
fordítása.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet e ’sö sora (zárt büük: M, S). 18.
. .. Vancea, hazai zeneszerző. 19. Számítástechnikai feladatok 
megoldására kidolgozott programelv. 20. Spanyol váios a Gua
diana mentén. 21. De, németül. 22. Délkelet-ázsiai állam, fővá
rosa: Luang-Prabang. 24. Az idézet harmadik sora (zárt betűk: 
A, Z, R, A). 25. Szakácsinas. 27. Az idézet hetedik sora (zárt 
betű:’ .1). 28. . . .  de Barbu, román operaénekesnő (1893—1958). 
30. Idő, románul. 32. Megzavart rab! 33. Trópusi eredetű érté
kes faanyag. 36. Kóceráj páros betűi. 37. Becézett Imre. 40. 
Gabonanövény. 42. Börtön, zárka régi neve. 44. Fogsor közepe! 
45. Tábornok, németül. 47. Káté! 48. ír fizikus, az elektron név
adója (George Johnstone, 1826— 1911). 49. Csaholás. 50. Orvos, 
bizalmasan. 52. A kacsa tudományos neve. 54. FT. 55. „Boldog 
Arábia“ mai neve. 56. 1876-ban született magyar jellemszínész 
(Oszkár). 58. Országos Tervhivatal. 59. Hires portugál földrajzi 
felfedező (Fernando). 60. Az idézet második sora. 64. Graecia 
része! 65. Fluor és hidrogén. 66. Alkalom az ünneplésre. 67. 
Bernhardt személyneve. 68. Holland gépkocsik jelzése. 69. Idő, 
németül. 71. Németországi városka Emden közelében. 72.
. . .  frénia: tudathasadás. 73. Keringő. 75. Szamárium vegyjele. 
76. Ai-vitamin. 77. Elek! 79. Felsülés, szégyenvallás. 81. Női 
név. 82. Igemód egynevü hangzói. 83. Vissza: Uj-Zélandon élt 
óriási madárfaj. 85. Megvan. 87. Visszakér! 89. Libanon Ny-i ré
szén élő arab nyelvű nép. 91. Hirosima folyója. 92. . . .  búza
mezőkről, Móra mű. 97. Mesterségének folytatására kapott hi
vatalos engedélye. 98. Japán fővárosa volt 710—784 között. 100.

Független. 102. Divatos. 104. Egyiptomi napisten. 105. Az idézet 
ötödik sora (zárt betűk: A, É). ,

FÜGGŐLEGES: 1. . . .  ember, specialista.' 2. Afrikai púpos 
tulokfaj. 3. Dal. 4. A török nagyvezir székhelye. 5. Edmond 
Dantes várbörtöne. 6. Rock and . . .  7. Hirtelen bekövetkező 
testi-lelki megrázkódtatás. 8. Leszármazottja. 9. Szoros egy- 
neműi. 10. Más szemében ó a szálkát /m egleli . . . övében a ge
rendát /F eled i/ — Petőfi. 11. Érdektelennek tart. 12. Szibériai 
folyam. 13. Az öröklődő tulajdonságok anyagi hordozója. 14. 
Térj vissza! 15. Régi fajta naptár. 16. Fizesd vissza! 17. Kicsi
nyítő képző. 23. Zsidó vallásbölcsész (Uriel d' . .., 1585—1640). 
26. Az idézet hatodik sora (zárt betű: E). 27. Francia város, 
Pas-de-Calais székhelye. 28. Több spártai király neve. 29. Szov- 
j°t repülőgép-tervező. 31. Az idézet utolsó sora (zárt betűig: 
M, R, Á, L). 34. Arrafelé! 35. Rebreanu-regény. 38. Felvesz,,“ 
s egy kis idő múlva letesz, valamit. 39. Ellenség, románul. 41. 
Lengyel autók betűjelzése. 43. Félig ütemes! 46. Női név rövid 
alakja. 47. Kosztolányi-hös (Esti). 50. A ber..., skóciai kiköto- 
város. 51. Genus. 53. Az idézet negyedik sora (zárt betű: G).
54. Fogakkal ellátom. 56. A tanítónő írójának monogramja 57. 
München folyója. 59. Hegység a Déli-Kárpátokban. 61. U S A - 
beli metropolis. 62. Amerikai hírszolgálati iroda. 63. .. .-hegyi 
adó, rádióadó Magyarországon. 69. Lócsemege. 70. Rozsda. . ., 
Fejes Endre-regény. 72. Este, spanyolul. 74. Részlet. 76 A tete
jére. 78. Lotharingia román neve. 80. Zene-darab! 81. Hatszár
nyú angyal. 84. Kényszerítő helyzet. 86. . . .  út, Korda István- 
mű. 88. A mályvafélékhez tartozó rostnövény. 90. A sátor ne
met neve. 93. Neves amerikai sarkutazó (Elisha Kent, 1820— 
57). 94. Név, németül. 95. Mózes bátyja. 96. Páratlan kilója! 97. 
Középen kilép! 99. Angol" női név. 100. Felhő! 101. Görög légi- 
forgalmi társaság. 102. Fonetikus betű. 103. Esel!
 ̂ (Nagy Elek Tibor)

A HELIKON 19. számában közölt. Tavasz van! Gyönyörű! 
című rejtvény megfejtése: Távasz van, tavasz van, gyönyörű
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tavasz,/ A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,/Tavasz van! 
Hallod-e? Nézd, hogy karikázik/ Mezei szagokkal a tavaszi 
szél.
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TOMPA ISTVÁN

„Tegnap' üzenetei <»
T izenhat hónapja m ár, hogy 

nem kell dugdosni kézira'.ot, 
nem kell a rra  gon tolni, ha 
mégis civilruhás, h ívatlan  
„vendég" érkezik, vajon fel
fedezi-e, hogy sok évre visz- 
szamenö szolgála.i fc jeg y z  - 
s e k k  ‘arta 'm azó  füzetek so
rakoznak abban az eldugott 
sarokban s ha igen, h iva ta
li titkok  őrzésére hozott ren 
delkezések m egsértésének nyil
ván itja-e ezt.

Nyolcvankilenc decem bere 
előtt életveszélyes m ondatok 
egy csapásra m egszám lálha
ta tlan  változatban e hangzó, 
közhelyszerű igazságokká ̂  vá l
tak. N éhány hónapig inkább 
azon lehete tt töprengeni, van-e 
egyálta 'án  értelm e tovább 
fűzni őket. Ugyan kit é rde
kelhet még, hogy mi m iért és 
hogyan történhetett?!

A lényeg — am int azt elő t
tem  mások m ár sokszor m eg
fogalm azták —, hogy most a- 
kárm it le írhatunk, az öncen
zúra szinte észrevétlen nyű
geit., beidegzéseit is lehánt- 
hatjuk  m agunkról. A kkor mi 
az oka annak, hogy több m in t 
egy esztendeje csak lassan 
szaporodnak a kéziratlapok, s 
még az a törvényszerűség is 

a 'ig  érvényesül, hogy ha m eny- 
nyiségük a „kritikus tömeg" 
h a tá rá t átlépi, szinte kiköve
telik m aguknak a folytatást, 
a m inél gyorsabb befejezést?

M agyarázatként a ’ig szol
gálhat, hogy a ’89 decem beri 
fordulat egészen váratlan , e- 
löre alig láto tt következm é
nyeként a „szabaddá“ vált i- 
rodalom , am i még annak  m e
részeli ta rtan i magát, h irte 
len, még a nemzeti pénznem - 
in. 1 is gyorsabb ü.em ben vesz

KÁNTOR LAJOS

Ék szabédi 
emléktábla alatt

A költő és a tudós Szabédi László életének színhelyei kö
zött — az i t t  e ltö ltö tt napokat tek in tve — Szabédinak nem 
ju th a tn a  k itü n te te tt hely, m égis azt kell m ondanunk, hogy iro 
dalm unk e nagy fo rm átum ú szem élyiségének szellemi szülő
földjén állunk. Az egykori Székely László nevében is fölvál
la lta  ezt a mezőségi falu t, „am ely úgy búv ik  meg a szelíd h a j
lású dom bok között, m in t a világ képe egy nagy m osdótálban“. 
A családi örökséget tudatosan  folytató költői névválasztás tu 
la jdonképpen egy belső hangra, a Szabédi Lászlót egész p á 
lyáján  elkísérő kínzó szükségletre felel: tartozn i valahová. Ö, 
ak it ap ja  foglalkozása és életform ája gyerm ekkorában ide-oda 
vetett, ak i állom ásról állom ásra haladt, kölözött — és aki ta lán  
innen is hozta m agával a  „külön kerék“ értei m iségi-tudati nya
va lyá já t —, vágyta az egyetlen  otthont, a szülőföldet, ahonnan 
m ajd kalandozni lehet a nagyvilágba. S trasbourgba, Budapestre, 
B ukarestbe és M oszkvába, közelebbi és távolabbi szellemi tá 
ja k ra  — de ahová m indig vissza lehet térn i. Negyvennyolc 
évvel ezelőtt egy rádióelőadásában vallo tta  meg a legközvetle
nebbül ezt az o tthon-vágyat, szülőföld-tudatot, így em lékezve 
a  gyerm ekévekre:

„Alig egy éve lak tunk  Kolozsvárt, akkor az apám  egy kis 
házat v e tt a hóstátban, s oda zárkózott be a  család, hogy nyu- 
godtabban álm odhassunk. A kaput ugyan se nappal, se éjjel 
nem  zár uk kulcsra, de am i a  kapun kívül tö rtén t, azt mi csak 
egy lyukon keresztül szem léltük, nem  vettünk  benne semmi 
részt. Ügy éltünk  Kolozsvárt, m intha nem  is K olozsvárt éltünk  
volna, a kapun belül az apám  fákat ü lte te tt, az anyám  v irá
gokat, s ez a kis telek, m a m ár világosan látom , csak telek-

könyvileg tartozo tt Kolozsvárhoz, lelkiekben szervesen foly
ta tta  azt a  szabédi telket, m elyet az apám  azért ado tt el, hogy 
a gyerm ekeit K olozsvárt neveltethesse. Amíg gyerm ek voltam , 
nem tud tam , de m ost egész világosan áll előttem, hogy én  a 
gyerm ekkorom at tu la jdonképpen  nem  K olozsvárt töltöttem , 
ahol — egyik barátom  helyes megjegyzése szerin t — m áig is 
csak s atisztikai ada t vagyok, hanem  egy légies, irracionális 
mezőségi faluban, ahol pedig tizenkilenc éves koromig nem  is 
jártam , de am ely az apám  és az anyám  em lékein keresztül 
állandóan körüllebegett. Szabódon.“

Szabédi László 84. születésnapján  — harm inckét évvel h a 
lála u tán  — fölösleges volna bizonygatni, hogy a költő több 
évtizedes kolozsvári je len léte korántsem  csupán „statisztikai“ 
tény. A szülői elhatározás, a gyerm ekek neveltetésének anyagi 
és széllel ni biztosítása m eghozta gyümölcsét: az erdélyi m űve
lődés, a rom ániai m agyar irodalom , az egyetem es m agyar ku l
tú ra  látta , lá tja  hasznát e sajátos keresztezésnek: az „irracio
nális" mezőségi falu, a településeken kívüli vasútállom ások, 
az un itá riu s iskola, a kolozsvári és strasbourgi egyetem, a 
mélységesen á té lt szellemi kalandok nyom ait őrző és egysé
gesítő életm ű igazán nem  „helyi érdekű“ teljesitm ény. Ha most 
inkább csak e tá jék  s a közvetlen környék em berei, rokonok, 
barátok  jö ttek  el (szép számban) az első Szabédi-em lékszoba 
m egnyitására, annak  m agyarázatá t nem abban kell kene-snünk, 
hogy a „Szabédi-legenda“ az idő m úlásával, a kortársak, ta n ít
ványok gyérülésével foszladozik. A legendánál ugyanis van 
egy m egbízhatóbb, k ikezdhetetlenebb bizonyságunk: kezünk 
ügyében egy jellegzetesen XX. századi, éppen ellentm ondásai
ban rendkívüli, a ma ú jra  — vagy változatlanul? — irányát 
kereső v ilág figyelm ére érdem es írói, értelm iségi mű; am elyet 
éppen csak b irtokunkba kellene vennünk. Persze, ez nem köny- 
nyű, nem  olyan egyszerű feladat, m int elolvasni néhány Sza- 
bédi-verset, -novellát, -tanu lm ányt. Szabédi László gondolataival 
kellene végre — folyam atosan és tartósan  — szem besülnünk, 
hogy közelebb k erü ljünk  e térség, Erdély és Közép-Kelet- 
Európa, a m agyarság s a vele együtt keveredve vagy körülötte, 
v itában-harcban-keresésben élő népek vélt és valós tö rténe
tének, igazságának megismeréséhez.

Szabéd, „a világ képe egy nagy m osdótálban“ erre  figyel
meztet.

te tte értékét, devalválódott, 
társadalom ban já tszo tt szere
pe tek in te tében  az érdeklődés 
perifé riá já ra  szorult, a könyv 
pedig jól ism ert gazdasági és 
„kon junk tu rális“ okokból egy
szerűen nem  képes, vagy a- 
lig k pes m egjelenni. Hiszen 
nyolcvankilenc decem bere e- 
lő tt még mi, a  „berkeken“ k í
vül levők is írtu n k  nekikese
redve, „csak azért is“, bár 
közzétételnek, m egjelenésnek 
a legkisebb rem énye sem 
volt, az illető  kézirat pedig 
csak oktalan, érte lm eden  ön
veszélyeztetésnek tűnt.

K ínos bevallani, de a m últ 
esztendő még az önkényura
lom sötét esztendeinél is ke
vésbé bizonyult volna a lka l
m asnak az elm élyült, folyam a
tos m unkára . Azelőtt világos 
volt, ha valaki kiszorult a 
„pá’vá-ó i“, s betevő fa la tja  
nem  hiányzott, de kedve volt 
hozzá, nap m in t nap m egír
hatta, re jtegethette  a maga 
„adag ját“.

Nyo’evanlrilenc decem bere 
óta — a jám bor lelkesedés 
és eufória hetei, hónapjai ti
tán — kapkodjuk  a fejünket. 
Televíziót nézünk, rád ió t hall
gatunk, még az ára iciMé da 
gad ' ponyva egy-egy te r
m ékét is habzsolva olvassuk 
v ''p :g. hiszen je’enkori tör- 
téne’m ünlt ’ égi z^a! masabb,
sorsdöntő esem ényeit, tömeg- 
pvilkosságokfől hatalom váltá
sig, vág nélküli, ú jabb és ú- 
t i h s  változatokban -úism éte't 
k rim i—regényfolyam m á vál
t o z a t a  a hazugság m ellébe
szélés, bűnösöket m entő cin- 
kossác. M-ncs nyugalom, m ert 
sokak elemi igazságérzete ki- 
e ’égítetlen marad*. F rusz’r a b 
ság, düh és elégedetlenség u- 
ralkodik  el m indazokon, kik 
egyre indokoltabban fe 'ez ik  
fel, hogy baleknek tek in tik  ö- 
ket.

S nyilván, mi sem tudunk
megnyugodni. Nemcsak a-
zért, m ert ra jtu n k  is e lu ra l
kodik az általános tá rsad al
mi közérzet. Külön okunk is 
van a nyugtalanságra. Szinte 
elhinni sem tud tuk . m iként 
boru lt be lépésről lépésre az 
ág felettünk, az egym ásraía- 
lálás derű je  helyett hopvan 
kapott láb ra  velünk szemben 
a hatalom  cinkos mosolyától 
bá to ríto tt gyűlölet és tü re l
metlenség.

Van, ki a v ita iratok, a vé
dekezés-m agyarázkodás vég 
nélküli és hálátlan  m űfajára 
vált át, m ely annál kim erítőbb 
és hálátlanabb , m ert a másik 
fél nem ak a rja  hallani, o l
vasni m ondanivalónkat, s így 
r ’szónkról jórészt — am int 
m ár sokszor elhangzott — 
mindez csak süketek párbe
szédeként folyik.

K sérte tt a szándék is, hogy 
tegyünk va 'am it. Szervezzük, 
ép ítjük  az összefogást, ér- 
-ekvédelm et. Értekezletekre 
járunk , sokat és hosszasan 
beszélünk, m agyarázzuk egy
m ásnak — s meg szeretnénk 
m agyarázni m indenkinek —, 
hogy mi csak jó t akarunk, ab 
ból, am it jogként m agunk szá
m ára kívánunk, m ásnak nem 
iut kevesebb, azzal m inden
ki gyarapodik . .

A sok tennivaló között az

tán kiderül, sem m ire sem ju t 
elég idő. Most m ár nem csak 
a hatalom ra haragszunk, hogy 
jo 'ennel, jövővel rosszul gaz
d a 1 kodik, de sa já t m agunkra 
is hogy túl sok m egbízatást 
válla va szétforgácsolódunk, 
azt a keveset sem visszük 
végbe, am ire még telne erőnk
ből . . .

De ne folytassuk, nem  az a 
fontos, hogy személy szerint 
ki m ért nem érzi jól magát. 
Elégedetlenkedésből, rosszked
vű morfondírozásokból csak 
annak  van némi jogosultsá
ga arra, hogy elmondassék, 
ami á lta 'ánasabb  következte
tés khez vezet.

. . . A rra a nagy kérdésre 
k szülne a néhány száz ol- 
da i.s, 1986-ban elkezdett vá
lasz, hogy „M iként tö rténhe
te d 0“ M ilyen módszerekkel, 
a rászedés, becsapás, torzítás, 
leheletfinom  kezeléssel és 
durva ököllel széles skálán 
végzett lelki te rro r milyen 
eszközeivel, a lelkiism eret és 
önbecsülés bén ítására milyen 
furfangos érzéstelenítéssel si
k e r’ It negyvenegynehány év 
a la tt tehetetlenné, teljesen ki- 
sro’gáltato ttá zülleszteni a 
társadalm at, szinte a fizikai 
lét veszélyeztetettségének h a 
táráig m egakadá'yozni a lá 
zadást.

S míg bizonyára másokkal 
együtt — kiknek életpályája 
im m ár négy történelm i idő
szak esztendein ível át, — 
kínlódva, kevervesen keres
sük a választ — pontosabban 
azt, am it a m ár m egfogalm a
zott, kimondott, le írt nagy i- 
pazságokhoz m agunk m éreg
drágán m egfizetett tap asz ta la 
taiból hozzá tehetünk —, m ell
be ver a megdöbbentő felfe
dezés.

Ügy hittük, a m últ árnyal 
között kuta tunk , a nagy föld
rengés nyom án beom lott, e l
p u sz tu l világ törvényszerűsé
gei' ku ta tjuk  azért, hogy é r
vényességük soha vissza ne 
térhessen, bolyongó k ísérle
teivel nézünk szembe rebbe- 
nés nélkül, így parancsolva 
vissza őket a holtak birodal
m ába s bizonyítva, hogy nem  
félünk többet tőlük.

Úgy hittük , de nem úgy 
van!

Nem a m ii t  árnyai között 
kutatunk, hanem  a ma va
lóságai között ta lá ljuk  m a
gunkat. A nnyira hasonlítanak 
egymáshoz, hogy szinte m ir  
m agunk józan ítélőképességé
ben kételkedünk. Lázálom nak 
tűnik, m elyben tegnap és je 
len képei gúnyos fintorral 
váltogatják  egymást.

Lassan tudom ásul vesszük: 
nem  a ’-ró! van szó, hogy egy 
összeomlott világ rom jai, tö
redékei, darabja*, szennyei 
kavarognak előttünk. m int á r
víz után a hordalék. Ezek a 
m últ összefüggő, a r ’ikulált, 
működő szerkezetei. És em 
berei!

Nem om’o’.tak  össze, nem 
seperte el őket az ár.

Csak épp, hogy most (még 
egyelőre?) nevükön lehet ne
vezni őket. Ha a rra  keressük 
a választ „m iként tö rténhe
te tt?“ — nem csak a múltról, 
hanem  a jelenről kérdezünk. 
A következtetések riasztó idő
szerűséget nyernek.

M it tegyünk? H agyjuk abba 
az elm últ fél évszázad tö rté
netének szám bavételét, sze
mélyes értelm ezését? De tú 
szon a m egdöbbentő felfede
zés nyomán a vizsgálódás még 
ak tuálisabbá vált.

Vagy arról is p róbáljunk  
m ondani néha egyet s mást, 
am it a Tegnap vizsga’a a ü- 
zen a je’ennek . .
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SZABÓ GYÖRGY

KO LO ZSVÁRI
EM LÉKÍRÓK

Idestova ötven esztendeje, hogy lete
lepedtem  Kolozsvárott, s bár eleget for
gattam  K elem en Lajos olvasmányos ta
nulm ányait, egy nap rádöbbentem  arra, 
hogy még m indig keveset tudok lakóhe
lyem ről. Így esett aztán, hogy a m inap 
részt vettem  egy városnéző sétán, ahol 
többek között hallo ttam  egyet-m ást az 
egykori kolozsvári főbíróról, Linczigh J á 
nosról is. Bővebbet akarva m egtudni ró 
la, felütöttem , m ajd tanulm ányozni kezd
tem ezt a kö tete t (Kolozsvári em lékírók 
1603— 1720, a bevezető tanulm ányt írta  
es az időrendi á ttek in tést összeállította 
Bálint József, a forrásokat válogatta és 
jegyzetekkel e llá tta  Pataki József, K rl- 
terion, B ukarest 1990), s úgy éreztem , él
m ényeim et m ásokkal is meg kell oszta
nom. Nincs szó teh á t arról, hogy a köny
vet „reklám ozás“ végett ism ertetem , hisz 
m egjelenése u tán  nem  sokkal elfogyott 
a félreeső üzletekben is. Ehhez az elő
történethez m ég csak annyi tartozik, 
hogy a szóban forgó kiadvány m ár a dik
ta tú ra  idején m egjelenés előtt állott, de 
betiltották.

Egészében a m ű Kolozsvár régi életé
be enged betekintést, fe ltárja  azt a fe j
lődést, am elynek során az anyagi és szel
lem i fejlettsége m iatt eleinktől a „kin
cses“ jelzővel k itün te te tt település Er
dély első városának rangjára em elkedett,

annak ellenére, hogy a fejedelm ek G yu
lafehérvárt székeltek. Persze, a rra  is 
fény derül, hogy az idegen betörések, 
dúlások, fosztogatások, sarcolások, to
vábbá a sok tűzvész, járvány nyom án a 
város m iként szegényedett le.

Ez a régi Kolozsvár két részből állo tt: 
az itt-o ít ma is látható  kőfallal bekerí
te tt  városból, és a hóstátokból, vagyis 
külterületekből, am elyek egyedül a déli 
oldalon hiányoztak (itt m ár 1585-ben 
m egnyito tták  a Házsongárdi tem etőt). A 
várfalak  építésére Zsigmond k irá ly  adott 
engedélyt, ezeket kb. húsz bástya és to
rony szakította meg; m indegyik bástyát 
tám adás esetén m ás-más céh kézművesei 
védték. Felépültek a máig is legneveze
tesebb épületek, például M átyás király 
szülőháza, a Szent M ihály tem plom  
(1993-ban lesz 380 éve, hogy benne 
Bethlen G ábort Erdély fejedelm évé vá
lasztották!), a Farkas utcai tem plom  stb.

A „kincses“ jelzőt Kolozsvár legalább 
olyan m értékben köszönhette szellemi 
eredm ényeinek is: iskolái, írói számának, 
színvonalának, úgyszintén jelentős 
könyvkiadásának. Csupán egyetlen adat: 
fennállásának 110 éve a la tt a Heltai-féle 
nyom da 252 könyvet adott ki — abban 
az időben ez páratlan  teljesítm énynek 
szám ított! — , mégpedig jórészt m agyar 
nyelven, egy olyan korban, am ikor az 
értelm iségiek elsősorban latinul, a tudo
m ányok nyelvén írtak. Maga Heltai pe
dig, aki tizenhat éves koráig nem is tu 
dott m agyarul, oroszlánszerepet játszott 
a m agyar irodalmi nyelv m egterem tésé
ben és helyesírás egységesítésében.

A szerzők — névtelenek, továbbá ifj. 
Heltai Gáspár, Segesvári Bálint, LinGzigh 
János, A uner M árton, Brozer Péter, 
Gálffy Mihály, Vizaknai Bereczk György, 
M isztótfalusi Kis Miklós és Szakái Fe
renc — személyes élm ényeik nyom án 
jegyezték fel szülőhelyük és sajá t életük 
kiemelkedőbb eseményeit. O lvashatunk 
érdekes dolgokat arról, hogyan űzték  ki

innen a jezsuitákat, akiknek vezetője 
visszatérésük alkalm ával, 1603 októberé
ben védelm ébe vette  az unitáriusokat, 
köztük a katolikus sekrestyés gyilkosát;; 
feljegyzéseket a szürke hétköznapokról; 
szükségállapot bevezetéséről akkor, am i
kor 1611-ben idegen hadak közeledtek; 
hol és m ikor zajlottak le csaták; a lefa
gyott szőlőskertekről, villám csapásokról, 
jégesőről; a szélviharról, m ely a Farkas 
utcai tem plom  akkor még meglevő to r
nyáról leverte a kakast stb.

Természetesen, a kor tudom ányos szín
vonalának megfelelően, sok szó esik 
olyan jelenségekről is, am elyeket a mai 
olvasó hitetlenkedve vesz tudom ásul. 
Így Segesvári Bálint írja  1609-ről, hogy 
„az várban  az kőfalból vér forro tt k i“ ; 
ugyanazon évben „Enyeden is vérforrás 
volt“ ; az ilyen jelek alapján az akko
riak  nagy veszedelm ek közeli eljövete
lé t sejtették. Ugyanez a szerző 1609. 
október 10-i feljegyzésében beszámol a r 
ról, hogy egy lány a K irály utcában kü 
lönös álm ot láto tt: egyazon éjszaka meg
fordult a pokolban is, az égben is, és 
megjósolta, hogy pontosan egy esztendő 
m úlva meghal, am i be is következett. 
Mellesleg szólva, a látom ásnak vallási 
tendenciája is van, m ert a túlvilágon a 
lány figyelm eztetést kap, hogy „három - 
ságos ne legyen“, vagyis m aradjon meg 
a Szenthárom ságot tagadó unitárius val
láson.

I tt  jegyezzük meg, hogy abban a vá
rosban, m elynek lakosai szinte kivétel 
nélkül á tá llo ttak  a lu theránus, m ajd — 
Dávid Ferenc hatására — az unitárius 
h itre , eltekintve a jezsuiták kiűzésétől, a 
különböző vallások követői a korhoz ké
pest meglepő békességben m egfértek 
egymás m ellett, s a felekezeti v iták  nem 
éleződtek ki annyira, m int m ásutt.

Az em lékírók közül egyik legrokon
szenvesebb a m ár em lített Linczig J á 
nos szűcsm ester, kolozsvári főbíró, aki
nek a feljegyzései 54 évet ölelnek fel.

őse i az ausztriai Linzből vándoroltak be; 
szárm azásának, családjának bem utatása 
m ellett soraiból m egismerünk egy józa
nul gondolkodó, nemcsak csalódja, ha
nem városa boldogulását is szívén viselő 
talpig em bert, aki a török rabság ke
serveit is megismerte hivatali tisztségé
nek viselőjeként.

Sem Linczigh, sem mások sorait nem 
lehet m egrenülés nélkül olvasni. A mai 
em berben önkéntelenül az a gondolat 
fogamzik meg, hogy ha a Szamos parti 
szép föld annyi rettenetes csapást kibírt, 
és m indig sikerült ú jra  felélednie, ak
kor m a sincs okunk csüggedésre: erre 
tan ít az elődök példája.

Patak i József akadémikus és m unka
társai m intaszerű kiadványt bocsátottak 
ú tjára. A filológus szemmel olvasók szá
m ára a tulajdonképpeni emlékiratokhoz 
m érve is „izgalmas“ olvasmány a Jegy
zetek című fejezet, mely — m iután ál
talános jegyzéseket nyú jt a kiadványra 
nézve — tárgyi m agyarázatokkal szol
gál, szó- és kifejezés jegyzékkel bővíti 
ism ereteinket, név és helym utatót közöl, 
időrendi á ttek in tést ad a várost érintő 
fontosabb esem ényekről (ezek közül 
hadd em eljük ki azt, hogy 1993-ban lesz 
780 éve, hogy — castrum  Clus néven — 
először em lítik írásban), végül jegyzék
ben ism erteti a kötet jól összeválogatott, 
változatos képanyagát.

A Kolozsvári em lékírók  10 130 pél
dányban jelen t meg; kíváncsi volnék, 
hány kerü lt a kolozsvári könyvesboltok
ból az itteni lakosok otthonába. Min
denesetre ott volna helye a városához 
ragaszkodó, az ősöket tisztelő, a hagyo
m ányokat ápoló m inden kolozsvári pol
gár házában. Éppen ezért meg m erném  
kockáztatni azt a — mai papírszűk vi
lágban nagyon merész — javaslatot, 
hogy elkelne belőle egy második kiadás. 
Addig is: köszönet a nagyszerű könyvért 
Pataki Józsefnek és m unkatársainak!

M egjegyzések  a KOLOZSVÁRI EMLÉKÍRÓK névmutatójához
Aki egy kicsit is járatos volt a Kriterion 

Könyvkiadónál, tudja, hogy a Kolozsvári em 
lékírók  című kötet a diktatúra éveiben nem 
jelenhetett meg. A cenzorok ellenezték a 
17—18. század kolozsvári, többségükben szász 
szerzők által magyarul írt évkönyvének és em
lékiratainak megjelenését. Az alábbi sorok cél
ja nem recenzió, nem bírálat, de azt hangsú
lyozni szeretnék, hogy múltunk eme becses 
emlékeinek kiadása egyaránt érdeme Pataki 
József professzornak és Bálint Józsefnek, va
lamint a Kriterion Könyvkiadónak.

A kötet az első fejezet után — Feljegyzések, 
tanúvallomások a század eleji eseményekről 
(1603—1608) — több kolozsvári emlékíró tör
téneti feljegyzéseit közli. Mivel ekkor Kolozs
vár polgárságának lakossága közismerten ma
gyarokból és szászokból állott, a magyar fel- 
jegyzéskészitök közül Gálffy Mihály és Misz
tótfalusi Kis Miklós a magyar, ifjú Heltai Gás
pár, Segesvári Bálint, Linczigh János, Auner 
Márton, Brozer Péter és Szakái Ferenc a szász 
nációhoz tartozott. Vizaknai Bereczk (Briccius) 
György helyzete ebből a szempontból bizony
talan.

A mai olvasóban felmerülhet, hogy a közölt 
hat vagy hét krónikás tulajdonképpen magyar 
volna-e vagy szász. Mivel magyarul írtak, mun
káik természetszerűleg az erdélyi magyar iro
dalom, illetve történetírás szerves részei. 
Azonban a szerzők magyar nyelvű írásműve
lése még nem zárja ki azt, hogy ők Kolozsvá
ron a szász náció tagjai voltak, s szász részen 
vettek részt a város vezetésében.. Ifjú Heltai 
Gáspár apja. a közismert Heltai Gáspár, alias 
Kaspar Heltai a szászok prédikátora volt, és 
fia 1617-ben Caspar Helthi néven szerepel a 
szász cerítümpáterek lajstromában (Binder 
Pál: Közös m ú ltú ik ,  Bukarest, 1982. 295. old.) 
Segesvári Bálint testvére Casper Schespurger 
néven bukkan fel a „Cata'ogus Dominorum  
Centumpatrum“ 1623. évi összeírásában (Binder 
id.m. 301). Linczigh János napló,ró 1647-be.o 
Hannes Linczig néven van beírva a szászok 
tanácsába (Rinder id.m. 302). Auner Márton 
szász neve Merton Auner, Brozer Péter pedig 
Pitter Brozer. Szakái Ferenc asztalosmester 
1665-ben Francz Barth néven található a ko
lozsvári külső tanácsban (Binder id.m. 306).

Ugyanez a helyzet a könyv névmutatójában 
szereplő polgárokkal is. A könyv szerkesztői 
természetesem csak azokat a neveket írták be, 
melyeket az emlékírók szövegeiben talá'tak. 
Eléggé ismeretes, hogy a 15—18. században a 
maoyar szövegekben a szász családneveket 
rendszerint magyarra fordítva közölték. Ebben 
akkor semmit magvarosítási szándék nem volt. 
Segesvári Bálintnál a brassói szász főbíró, 
Michael Weiss neve Fejér Mihály, a szebeni 
Hans Rehner pedig Rég°ni János. A névfor- 
ditás a magyarul író szász krónikásoknál el
terjedt jelenség, de más téren is megtalálhat
juk ezt a sajátosságot. A fogarasi vár 1632. évi 
inventáriumában többek között feljegyezték  
a pincében őrzött „Nagy Sink-széki. pénzen 
vött borok számai“-t, s ebben a felsorolásban a 
szász bortermelők nevei nagyrészt magyar for
dításban vannak feltüntetve: Sárosi Molnár 
Jakab. Sárosi Hnnner György, Sárosi Sullier 
András, Margondai Kis András, Margondai 
Kádár Jakab. Kissinki Boltos Márton. Kissin- 
ki Magyar Lukács, Nádpataki Michel Leorinez, 
Nádpataki Hidegkúti András, Vessződi Lukács 
Orling stb. (vö. Urbariile Tärii Fägärasului vol. 
I. 1601—1650.)

Visszatérve Kolozsvárra: Segesvári Bálint 
feljegyzéseiben sok következetlenséget tapasz
talunk. A legtöbb kolozsvári szász neve ma
gyar formában szerepel, de néhol német for

mában írja a neveket. A reformátusokhoz át
alló „Adams Gitschner hidelvi fiú“ neve né- 
metesen szerepel, majd 1633-ban több kolozs
vári ács neve szászosan van írva: Gergh Hann, 
Mechel Merkler, Gergh Schwarz, Chrestel 
Lutsch, Medel Coberer (166. old.)

Véleményünk szerint az lenne a helyes, hogy 
ha erdélyi szászok bukkannak fel magyar szö
vegekben, tüntessük fel a név anyanyelvi, te
hát szász változatát is. Mutatóban közlünk né
hányat a kolozsvári emlékírók névmutatójá
ban szereplő kolozsvári szász polgárok szász 
neveiből:

Adóm János — Hannes Adam; Ágoston 
Péter — Pitter Augustin 1647-ben centumpáter; 
Almer András — Endres Almer; Auner (vagy 
Aug.ner) Gábor deák — Gábriel Auner; Balk 
Mihály — Mechel Balek 1607—1623-ban cen
tumpáter; Bek János — Hannes Bek; Beel Já
nos szőcsmester — Hannes Beyl; Bel Márton
— Merten Bell; Beytsch Szöcs — Casper 
Beitsch 1617—1641 centumpáter; Brassai 
György — Görig vagy Gerig Kroner; Bungard 
János — Johannes Baumgarten; Éppel János
— Hannes Éppel: Fenesi Márton — Merten 
Fenescher: Filip Márton — Merten Philip 
centumpáter 1697—-1659; Gazner György —- 
Gergh Gazner; Gazner Szabó Ambrus — 
Ambrosius Gassner Schneider' Hosszú Ta
más — Thumes Langh a’ias Lang; Hajdú 
György — Gerich Hajdú centumpáter 1659— 
1665; Harno Christianus pathicarius 1659 (igazi 
neve Farno: „Christianus Farno apotecarius 
natione germana cives novus“ 1653-ban buk
kan fel a kolozsvári új polgárok névjegyzé
keiben); Hejzel János — Hannes Heizel cen
tumpáter 1647—1654; Kannagyártó Márton — 
Merten Kannegieser 1603—1647; Kerekes Pál
— Paul Wogner; Lu hy Péter szenterzsébeti 
ispotálymester — Pytter Lutsch; Mekkl Imre
— Emrich Mekkel centumpáter 1659—1664; Ör
dög András — Endres Deivel alias Teuffel 
centumpáter 1619 1623; Radecius Bálint — V el
ten Radek: Raw alias Szőrös Mátyás — Matthes 
Rau; Veres Tamás — Thomas Rótt centumpáter 
1577—1600; Satz János — Hannes Satcz; Var
ga György — Georg Schauster: Stamp János 
—Hannes Stamp: Kerekes Pál — Paul Wog
ner: Verner Mihály — Mechel Werner.

A 17. századi unitár us és református kolozs
vári szászok, mivel Erdélyben a lutheránus 
szászoktól nemigen kaphat'ak mepfe'e'ö pré
dikátorokat, messze földről, leginkább Len
gyelországból hoztak papokat. A magyarul író 
Segesvári Bálint 1632-ben jegyezte fel: .18 
Augusti. Éjjel hova 1-ma holt meg amaz jám 
bor, bölcs és istenfélő Valentinus Radecius, az 
ko’ozsvári föplébánus és püspök a-» szász na
tion. német nemzet, az kinek az deák szó mint 
az méz, úgy folyt ki az szájából. . .  22 Oc- 
tobris Érkezének meg az új pappal Lengyel- 
országból, Rakoviáró! Rózsás István uram és az 
város nó áriusa. Kau.odert István uram. 31 
Octobris. Prédikállott elsőben az kis templom
ban az új pap, kinek neve Joachimus Steg- 
mannus, kit is Rakov áról hoztak; jó termetű 
ember s jó magaviselő.“

Véleményem szerint az a népcsoport, amely 
saját nyelvén igényli a prédikációt, még nem  
vesztette el nemzetiségét. A kolozsvári szászok 
jórésze vegyes házasságból származott, sokuk 
„anyanye’ve“ már magyar, ám a náció apai 
ágon öröklődik, s ha sokan már családi hasz
nálatra szánt feljegyzéseiket is magyarul vé
gezték, mindamellett náció szerint szászok vol
tak, a szászok prédikációira jártak a nagy 
(Szent Mihály) vagy kis templomba.

A kolozsvári és más erdélyi szászok körében 
a fő különbség a vallás s nem a nemzetiség

volt. A  törvénykezési jegyzőkönyv tanúvallo
másai (1606—1608) világosan jelzik, hogy a 
kolozsvári szászok szász anyanyelvükön kívül 
folyékonyan beszéltek németül, s adott esetben 
a kolozsvári szász náció a magyar nációtól el
térő magatartást tanúsított: „Hallottam ugyan
azon Filstich Péternek szájából ezt mondván: 
mikor — úgymond — az mi natiónk, a szász 
natio, az Óvárban egybegyűltek vala, engemet 
is közikbe hívatván, kívánták vala ez követ
ségbeli munkámat, Bastához való menésemet, 
kire magamat ígértem vala és meg is csele
kedtem.“ (98—99. old.) „Nireo Miklós, az vá
ros között esküdt személy, arra a hütre vallja, 
akivel az városnak köteles. Tudom azt, hogy 
én 1604-ben méltatlan voltomra bíró lévén, az 
foglyoknak, ez actoroknak törekedésekre, én 
Szeöch Casparral — királybíróm lévén —, és 
velünk lévén Eötwes András és Viczei Mété 
uramék, tanácsbeli uraim, menénk Krauseneg 
Pálhoz törekedni, és német nyelven szóivá,? 
Szeöch Caspar királybíróm, én eszembe nem 
vehettem (minthogy annyera az nyelvet nem  
tudtam), minemű választ tött Krauseneg, ha
nem az tolmácstól értém, hogy Krauseneg azt 
mondja, hogy miért könyörgök érettek, ha ti 
fogtátok meg“ (114—115. old.) . . .  „Elvégez
vén szavát Krauseneg, mindjárt legelsőben is 
az szász nation való tanácsbeli uraimékat, az 
bírón kívöl, feltartván az ég felé két ujjokat, 
németül megeskütteték őket. Azonképpen 
mindjárást azon módon és formán magyarul 
az magyar tanácsbeli uraimékat.“ (122. old.)

Conrad Jacob Hildebrandt (1629—1679) svéd 
szolgálatban levő német útleíró az 1650-es 
években Gotthárd Welling társaságában két
szer is megfordult Kolozsvárott. Útleírásaiból 
(közölve a Cálátori straini despre tárile románé 
című munkában) azokat a részleteket idézzük, 
melyek a német, illetve szász nyelv tovább
élését bizonyítják: „Vásárlás céljából többször 
voltunk Kolozsvárott s ott ismeretséget kö
töttünk egy Holsteinből származó gyógysze
résszel. aki unitárius volt. Szintén megismer
kedtünk egy református prédikátorral, aki e l
mesélte, hogy milyen fondorlatokkal terjesz
tették az unitáriusok hittételeiket: az ariánus 
írásokat bedobták a református vagy luteráns 
vallású emberek házába. Itt élt Michael Baum
gart az unitárius iskola rektora, aki összeba
rátkozott Gotthárd Welling követ úrral .. . 
Egyszer elmentem a sarkon fekvő református 
(lutheránus?) templomba A prédikátor ima
órát tartott, amiből nem sokat értettem, mivel 
az erdélyi szászok dialektusában olvasott. Egy 
darabig hallgattam az unitárius prédikátort 
i s . . . “ (A danzigi születésű Baumgart nem 
Michael, hanem Valentinus: 1648—1661 között 
volt a kolozsvári unitárius kollégium rektora, 
1661-ben szász részről vá ’asztották fópapnakJ 
Hildebrandt útijegyzeteiből is kiviláglik, hogy 
Kolozsvárott több templomban prédikáltak né
met és szász nyelven. Egy más helyen a svéd 
követ azt is feljegyzi, hogy Kolozsváron rz 
unitáriusok nagyon erősek, nyomdájuk, temp
lomuk és gimnáziumuk van. Miután Bongar- 
r’us főpap lett, igen képzett ember és jó német 
prédikátor lévén, sok egyszerű embert és 
lutheránus céhlegényt térített át az unitárius 
hitre, akik pedig csak a magyar nyelv tanu
lása kedvéért jöttek a kincses városba.

Jelenkori történetünkből tudjuk, mit jelent 
a csángósodás. Közismert, hogy Moldvában 
máig vannak csángók, kiknek nevét a hivata
los iratokban román fordításban használják, 
így  lett Zöldből Verde, Veresből Ro$u stb. Ha 
nem akarunk mi is ebbe a hibába esni, igye
kezzünk megérteni „saját“ csángóinkat: a 
16—18. századi kolozsvári szászokat. Anya

nyelvi családneve mellett mindegyiküknek volt 
egy magyar neve is, ha azonban tudjuk ere
deti családnevüket is, véleményem szerint ezt 
is kell használni, jelezni kell.

Befejezésül még csak annyit, hogy a nevek  
fordítása távolról sem csak magyar vagy ro
mán sajátosság. A Szászföldre a 16—17. század 
folyamán letelepedett székelyek nevei a hiva
talos envangélikus egyházi iratokban máig né
metül szerepelnek. Tavaly a brassó-bertalani 
templomot felkeresve találkoztam az öreg 
templomőrrel; herr Schneider Szásztyúkosról 
származott a Cenk alji városba, s m ivel szász 
anyanyelvű, tört németséggel közölte, hogy 5 
buletin szerint Schneider, de falutársai csa
ládját máig Zabo (Szabó)-nak nevezik. A ne
vek fordítása elterjedt erdélyi jelenség, s ezért 
erre a jelenségre figyelemmel kell lennünk 
a történeti forrásoknál.

BINDER PÄL

Szabó Tamás f Ívétele
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