
$ A S Z E T G É Z A

k n ú
fényünknél
Istenek 
születtek

1. Az ember halhatatlan. A történe
lem minden egyes korszaka egyfajta kí
sérlet az emberré válásra.

2 .
Soha nem az ember, mindig csak a 

nem sikerült emberré válások szűnnek 
meg.

3.
A meg nem valósult ember istenben 

rejtőzik el.
4.
Ahhoz, hogy az ember megszülethes- 

sék, istennek meg kellett halnia.
5.
Isten nélkül pedig nem születhet meg.
6 .

Ha isten meghal, nem marad ember 
sem.

7.
Az ember isten arca nélkül csak ál

lampolgár, vagy biológiai fogalom.
8 .

Az állampolgár az ember arca nélkül 
pusztán statisztikai fogalom.

9.
Hogy ember maradhasson, hasonlíta

nia kellett istenre.
10 .

Ezért hitet kellett szereznie.
11 .

A hit vallássá fetisizálódott.
12.
A vallás közösséggé.
13.
A közösség állammá.
14.
A közösség és a társadalom egyetlen 

megtalált fétise a törvény.
15.
A törvény negáció. Tiltásokat tartal

maz. Semmit sem ad hozzá az ember 
tartalmához!

16.
A törvény negációja a hit.
17.
A hit tartalma az Ige.
18.
Az Ige állítás az emberré válás szük-

s ágességéről.
19.
Az ige üres állítás, mert alanya nincs 

meghatározva.
20 .

Ezért az Ige az igazság mezét vette fel.
21 .

Az igazság megölte az istent. Az óm
éért üres fogalommá változtatta, amit 
csak tiltások határolnak.

Í R Á S A !

22.
Az ember végül visszatért a termé

szethez.
23 .
Szüksége volt önmagára biológiai ér

telemben, mint lehetőségre az emberré 
váláshoz.

24 .
A természet nem isten, de több mint 

ember.
25.
Az embernek be kellett látnia, hogy 

nem ura, hanem láncszeme a természet
nek.

26.
Az ember egyetlen pozitív tartalma a 

megértett természet.
27.
A társadalmi ember azonban nem teszi 

lehetővé a természetet.
28.
Ekkor meghal a természet is, az em

berré válás utolsó lehetősége.
29.
Már csak magamnak mondom:

A  c s i l la p í th a ta t la n  é t v á g y  
é s  a l e r á g o t t  a lm a c s u tk a  k ö z ö t t  
v a n  m é g  v a la m i:  
k e l l  l e g y e n  e g y  p i r o s ló  a lm a  is.
L é t  é s  n e m l é t  k ö z ö t t  
k e l l  l e g y e n  é l e t  is.
E le t  é s  ha lá l  k ö z ö t t ,
a  fö ld  ö le lő  k a r ja i  k ö z ö t t
ha c sa k  e g y  s z ív d o b b a n á s n y i r a  is  —
s z i v ü n k  v i lá g í t ;
h is z e n
a m i  f é n y ü n k n é l  i s t e n e k  s z ü le t t e k !

És a m ik o r  a t ö r t é n e l e m
e g y  b ú z a s z e m b e n  f e j e z i  k i  m a g á t
— n e m  ó r á k b a n  és  é v s z á z a d o k b a n  —,

a z  id ő  is  l e r á z z a  a d e n e v é r e k e t ,  
s a  (ö ld  e m b e r b e n  f e j e z i  k i  m a g á t ,  
a k i  m a j d  in k á b b  h a s o n l í t  e g y  
k á p r á z a to s  k é k  b o ly g ó h o z ,  
m i n t  e g y  m e g v a k u l t  tü k ö rh ö z ,  
a m i t  s z a v a k k a l  f o n c s o r o z ta k  
j e l e n t é s  n é lk ü l i  fo g a lo m m á :
M i l y  r a g y o g ó  c s i l la g  s z ü le t ik ,
a m ik o r  a t ö r t é n e le m
e g y  b ú z a s z e m h ^ n  f e j e z i  k i  m a g á t!

Ä munka
A V A G Y , H O G Y A N  V Á L T A K  A  S Z A 

V A K  S Z I S Z Ü P H O S Z  S O R S Á V Á ?

Mindenki úgy tudja, hogy a könyv- 
nyomtatást Guttenberg találta ki.

Én másképp tudom.
Előbb azt is tudni 

kell, ki találta ki az írást?
Az írást Sziszüphosz találta ki, és hoz

zá az ólombetűt.
Ezt jó vagy rossz okból mind ez idáig 

elhallgatták.
Az a legenda járja, hogy 

mivel eltaszította magától az emberi 
sorsot és fortélyosan kétszer is kiszaba
dult a holtak birodalmából, azt a bün
tetést rótták ki rá, hogy szüntelenül egy 
követ kell a hegy csúcsára görgetnie, s 
mielőtt célt érne, a kő mindig alágu
rul.

Arra a naiv istenek nem gondoltak, 
hogy a munka nemcsak megnemesíti az 
embert, nemcsak szabaddá teszi, hanem 
erőssé is. Az isteneknél is erősebbé.

Tessék csak egy kicsi súlyzóval gya
korolni naponta: ugye, milyen pompás 
muszklira teszünk vele szert? Hát még 
egy sziklával?!

Ha a mondában egy csöpp 
igazság volna, Sziszüphosz nem a sziklát, 
magát a földet is el tudta volna görget
ni ez idáig, valahová, ahol nem laknak 
istenek.

Az istenek, akármennyit is ci
vakodnak, egy csöppet sem buták, és 
egyáltalán nem naivak.

Sziszüphosznak, a- 
kárcsak Prométheusznak, azért kellett 
lakolnia, mert miközben versenyre kelt 
Hermész fiával, a Tolvaj Királlyal, fel
találta az írást és az embereknek ado
mányozta, ezért kellett lakolnia.

Mielőtt a
művész-tolvaj, Autolükosz, ellopta Szi
szüphosz nyáját, az ugyancsak művész
lelkű cselszövő ólmot öntött a marhák 
patájának réseibe betű formájában, s az 
elhajtott nyáj patái nyomán ez a szö
veg maradt a porban: „Autolükosz ellő-' 
pott engem“.

Autolükosz, aki ugyancsak — mint min
den tolvaj — igazi művészlélek volt, 
egyáltalán nem haragudott meg, sőt leá
nya hálókamrájába vitte vendégét, hogy 
nemzené meg a ravaszok legravasszab- 
bikát, Odüsszeuszt.

Az istenek okkal ha
ragudtak, hogy az ő szavuk elszáll az 
áldozati füsttel, míg az ember szava ma
radandó lesz, ezért azt a büntetést szab
ták ki Sziszüphoszra, hogy a szavakat, 
amelyeket oly szívesen vettek kölcsön, 
vagy lopkodtak el a költők, naponta egy 
karámba kellett terelnie, egy szótárba. 
S alighogy nagy vesződséggel és fáradt
sággal sikerült rendet teremtenie a sza
vak között ésA-tól Zs-ig minden szót a 
helyére terelt, már másnap reggelre az 
egészet valaki összekuszálta:

az é r zé s t ,
minden rendszer nélkül a s z í v  mellé he
lyezte,

a g o n d o la to t  a fejhez,
a tű z h ö z  a

m e le g e t ,
az éghez a N a p o t  s a többi égi

egyebet és így tovább össze-vissza, míg 
a szavak tökéletesen áttekinthetetlenek- 
ké lettek.

Sziszüphosz sokszor gondolt vágya
kozva a régi szép napokra, amikor Auto
lükosz lopkodta el a marháit s arra gon
dolt, bárcsak a Tolvaj Király nyom nél
kül ellopta volna az egészet, vagy ma
radt volna Thanatosz vendége a Hadász
ban. Ám mit tehetett? Éjt nappallá té
ve, sziszükhoszi kitartással dolgozott, hogy 
amit a természet s a költők összekuszál
tak, megint és újra áttekinthető és vi
lágos legyen.

A virágtól elvette az i l la 
to t ,  mert annak az i ld o m ta la n  és az i l -  
l e d e l e m  között van a pontosan megálla
pított helye.

A m a d á r  nem s z á r n y a lh a to t t ,  
mert a szárny ismét más lapra tarto
zott.

Az ég Nap nélkül maradt, a Nap 
fény nélkül — de minek folytassam a 
sort: minden a pontosan kijelölt helyre 
került.

Egv-egy elborult pillanatában Szi
szüphosz elátkozta a költészetet és arra 
gondolt, hogy a betűk és a szavak ma
guk szöknek meg a karámból és szabály - 
ellenesen párzanak a teliholdnál s más
napra a legképtelenebb szabad asszociá
ciókat szülik —

mint például „Szép vagy“, 
„Szókratész halandó“ — vagy „Kéjmá- 
rnoros bájgyönyör.“

Néha azon merengett, 
nem ártana valamiféle lakattal örökre 
elzárni a szavakat, mert hajmeresztő, 
hogy bárki szabadon turkálhasson ben
nük, és jó lenne, ha szótáron s z ó z á r  len
ne, de nem vitatkozhatott sorsával, bár
mennyire csábította ez az ördögi képzet- 
társítás.

Egyszer egy ilyen felirat ötlött a 
szemébe: „És ha a dzsesszdob-termelés- 
ben utolérjük, sőt túlszárnyaljuk a fej
lettebb tőkés államokat, elvtársak, ak
kor mi lesz: kommunizmus, vagy 
dzsessz?“

„Ez már a ti büntetésetek“ — 
gondolta kajánul, s végül is beletörődött, 
hogy a világ olyan, amilyen! és rendít
hetetlen kitartással folytatta munkáját 
és többé nem panaszkodott, mert már 
tudta, hogy az egész emberi műből, előbb 
vagy utóbb, úgyis csak a szótár marad.

Nem ér a nevem
Az én m egszám lált nap ja im  — történelem : m últ és jövő 

összege egyetlen m egfejthetetlen  arcban, egyetlen gordiuszi 
csomóban, am ely szüntelenül átvágatik , míg m inden volt és 
leendő em ber arca p o rrá  leszen benne.

„Én lelkes eggyé így szaporodom“1

ügyetlen  gordiuszi csomó a Föld. Az én m egszám lált nap 
jaim  csupán történelem : m inden tudom ányom , hogy a je len t 
m últtá tudom  változtatn i. A jövőről sem tudok többet, m int 
hogy ez a m űvelet naponta és ú jra  megismételhető, s m agam  
csak egy elkopott frázist példázok a létről:

„Minden, ami létezik, m éltó a pusztulásra.“2

Ennyi csak, am it a jövőről tudok, mégis hiszek benne, m ert 
hinnem  kell a jövőben, egy megkopasztott, to llatlan, kétlábú 
fogalom ban3, m ert mi m ást céloz m indennapi sunyi és önfeledt 
m enekülésem  egy tegnap még jövőnek h itt mába, míg m egros- 
ka.dva m egérkezem  — nem önm agam hoz —, csupán a porba, 
am elyből arcom  nem  néz vissza többé.

M inden arcból csupán a por néz vissza.

Én is csak a Föld álm a voltam  önm agáról és kegyesen meg- 
enged'.e, hogy m egkülönböztessem  m agam m indentől, bár m a
gam ra nem  ta lá lhattam , és ú rrá  legyek m indenek fö lött4, m íg
nem m agam at el nem  veszejtem . Egész életem  mi egyébbé le
hetett, vagy válhato tt, m in t akár egyetlen napom ?

Egyetlen nap elegendő lenne.

Elegendő lenne egyetlen nap is, am ikor egész életem  fényt 
kapha na, hogy hihessek n történelem ben, könnyeimben, arcom  
átvágatásában  — mégis m inden egyes nap csak rosszul sike
red e tt életem et példázza, pedig az élet személyes ügyem volt,

azért kötöttem  nap jaim at oly csökönyösen az időhöz, am ely 
nem folyik sem erre.

A m  az idő nem  fo ly ik  semerre.

Nagy horgonyokon lóg az idő, s benne a történelem  olyan, 
m int az óceán: él, lélegzik, könnyben ázik; olyan a tenger, 
m int a könny, am ely nem  pereg le soha, s benne a vasm acs
kák évente három szor, vagy négyszer m egkölykeznek, aszerint, 
hogy m erre m ilyen az időjárás, s az álom hajókat senki sem 
"ó n ja  partra , m ielőtt a vascicák belevágnák karm aikat, s já t
szani kezdenének vele, m int egy játékgom olyaggal.

Jaj, jaj, nem  ér a nevem !

M ennyi m indent kigondol egyetlen éjszaka a könnyben úszó 
történelem : színes kupacokban úsznak a 20. század m űem lé
kei — napolaj, am ely megvédi a tengert a gyors leégéstől, 
p lasztik  mosószer, am elyben lem oshatja azt a  to llatlan  fogal
mat, fuldokló sörösüveg, am ely m ár nem  hisz a részegségben, 
boldogan p a r tra  evickélő rohadt gyümölcs és h ínár, am elytől 
bűzlik a levegő, s töm énytelen hu lladéka a leélt történelem nek, 
am it illik megőrizni m űem lék gyanánt.

Ó, én láttam  a tengert!

Benne álltam  térdig és azt hittem , nem  ér a nevem , s h iá 
bavaló is le tt volna sírni annyi könny között. Kalácssal e te t
tem a virgonc halacskákat, hogy szép kövérek legyenek, ha 
majd cápa úr fölöstökömre te riti hasát, s az álom hajók elúsz
tak  fehéren egy könnycseppben, am i ta lán  egyetlen napom at 
v itte  m agával.

Egyetlen csodálatos napomat.

Igen. A kartam , hogy az legyen. H ittem  benne, am in t h it
tem a történelem ben akkor is, ha a  p illan a t nem  engedte, 
hogy az egész időt és teret, belélegezzem, s részem  legyen a r 
com legvégső átvágatásában, s m egtudhassam , m ik vagyunk és
mivé lehetünk.5

Ezért inkább csak várakozunk.

A nap holnap is felkel, akkor is, ha mi m ár nem kelünk 
fel. Addig is orrom ban, fejem ben gargarizálom  a történelm et, 
s könyvek lapjain , hogy ki ne fehéredjék a napon. Olyan a 
történelem , m int a könny, de könnyebben elviselhető, ha sok 
m űem lék úszkál benne: ko rhadt deszkadarab koporsónkból, an 
tik  cserép, am elyben kincseinket rejtegettük  és biztatásnak egy- 
egy hősi parafadugó, am ely a forradalom  viharában  eltépte a 
halók b ilincsét s beiratkozott a rokkant dugók szakszerveze
tébe, hogy nyugodt öregséget biztosítson magának.

Pedig egyetlen pillanatban benne volt egész m ú ltu n k  
és jövőnk.

Mi pedig vártuk , hogy tö rtén jék  velünk valam i, hogy az 
történjék , am i csakugyan m egtörtént, úgy, am int tö rténni szo
kott. S ennek a já téknak  egyetlen tanulsága, hogy m inden 
napot, a tegnaptól az utolsóig, valóban sikerül tegnappá vá l
toztatni, anélkül, hogy m egtudhatnánk, az ég sz tegnap  kinek a 
miivé volt, kivel feleselt a v iha r és m iért, ha m ár a tö rténe
lem elszárad t gj'ökeréig. am elyben elm erültek álm aink.

Mégis — lelkes eggyé így szaporodom 
Mégis — am i létezik m éltó a  pusztulásra 
Mégis — m inden arcból csupán a por néz vissza 
Mégis — egyetlen nap elegendő lenne 
Mégis — az idő nem  folyik sem erre 
Mégis — én láttam  a tengert

egyetlen csodálatos napom at 
Mégis — m ik vagyunk és mivé lehetünk?
Mégis — inkább csak várakozunk 
Mégis — egyetlen p illana tban  benne volt 

egész m últunk  és egész jüvönk 
Mégis — ja j, ja j, ja j, nem  ér a nevem

! József A ttila: A  Dunánál
- Hegel: A  szellem  fenomenológiája
3 Platón meghatározása az em berről
4 Biblia: Genezis
3 Shakespeare: H am let
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H A  K R I S Z T U S  M É G  E G Y  
E S Z T E N D Ő T  M E G É R ¥  I S O I

m  ,w

Ha K risztus még egy esztendőt megér, 
nem feszítteti keresztre magát, 
leteszi a M essiás-csuhát, 
és ha la t fog Genezáret taván.
Nem szidja a forgandó szerencsét, 
nem  dicséri a jó fogást, 
feje  alatt, éles kést re jt  a rongy, 
kővel dob vissza, kenyeret eszik.
Ha K risztus még egy esztendőt megér, 

nem  adja á t m agát az árulónak, 
és nem vall színt ellensége előtt.
Tudja, m ikor kell ü tni vagy szaladni, 
tud ja , hogy az élő kín többet ér 
m inden virágesőnél, jótanácsnál. 
Asszonyt vesz, s gyerm ekét tanítja , 
hogy a szem ét elég, ha résre  nyitja.
Ó, harm inchárom  év villámcsapása! 
Irgalm atlan  fény, felism erés: 
hogy a gonosznak ellent kell állani 
és nem fontos a gyors m ennybem enés.
E M L É K
M ivel a város legolcsóbb, 
de még piaci forgalom ban lévő 
gönceivel újítom  fel
ruhatáram at, 
néha kevés pénzért 
nagy élm ényhez jutok.
Legutóbb is az a leárazott 
fekete harisnyanadrág 
rég elfeledett 
gyerm ekkori em lékeket 
hozott eszembe.

Egyszer apám, fürdőnadrágját 
száradás u tán  
m agántarto tta ,
s úgy indu ltunk  a Dunáról haza.
Az esti vetkőzésnél 
azután k iderült, 
hogy m ost m ár akkor is 
fürdőnadrág lesz rajta , 
ha leveti:
am ennyire az illem  megengedte, 
mi gyerekek is m egszem léltük 
fenekén a sötétkék nyomot, 
am it az anyám  által 
fe lú jíto tt
fürdőnadrág hagyott.
Irigyeltem ,
pedig a fekete glottgatya,

1  — ami felénk a m onokini 
ej történeti előzm énye volt — 
jjg szintén sokat tudott.
H De ehhez foghatót 
M egészen mostanáig 

sem m ilyen ruhadarab  
még fel nem  m utatott.
Csak a m ár em lített 
harisnyanadrág,
amiről, hogy tegnap jól megáztam, 
az egész régi história 
eszem bejutott.
N Y U G O D T  J Ö V Ő
K ivándorlók a H angya Államokba, 
o tt élek m ajd nyugalom ban tovább.
A hangyaelnök ötszáz hangyaévig
ép ítte t nekem  kutatószobát.
Nézem — közömbös, pontos

kívülálló —
a véres kis vashangya bajokat.
Nem lázongok a hangya állam  ellen, 
o tt nem  lesz bennem  részvét,

sem harag.
Előkelő és elm élyült tudósként 
vizsgálgatok összefüggést, okot, 
tisztán látok és hideg távlatokban 
m érek meg m ajd parasztot, zsarnokot. 
O tt nem lesz üldözési m ániám, ha 
tudom, hogy az á rta tlan t sem kim éiik 
és nem viszket attól a tenyerem , ha a 
becsületet a piacon kim érik.
Vérbő és zsíros csak így lesz az élet — 
jegyzetelem  a vastörvényeket. 
K ajánul ism erem  föl i tt  is, ott is 
a szenvedő, tilalm as géneket.
De nem  é rin t az igazságtalanság, 
a hangya vérfürdő gyásza rám  nem

szakad:
az első napsugárnál seprővel és

lapáttal
összetakarítom  a holtakat.
A hangyadög-büz orrom ig nem ér fel, 
m int millió, fényes kis mákszemet, 
kiseprem  m ajd a reggeli szem éttel 
a hangya-jajjal e lte lt életet.
S ha kedvem  és időm még engedi, 
a filozófusok és m űvészhangyák 
gyakorlatára építve lefektetem  
az ESZMEKERESKEDELEM alapját. 
(Mert ez a m últ és jövő tudom ánya, 
beteljesít legendás vágyakat: 
az alkim isták helyett ők csináltak 
a semmiből végül is aranyat.)
Olyan leszek ott én is, m in t az isten, 
nem látnak  majd, de tudják, hogy

vagyok.
S én látom  őket, mégse fáj a sorsuk, 
m ert más m értékkel m érnek a nagyok.

w/%

Apám fát term elt ki a Kárpátokban, 
nyári szünidőre m agával v itt 1943-ban.

Bajáról Felsővisóra két nap a la tt é r
tünk  vonattal. A m ásodik napon m ár 
Szigeten aludtunk, ahogy akkortá jt Má- 
ram arosszigetet emlegették, s Rahón ke
resztül v itt az u tunk  Visóra. Ezt a részt 
m ár autóval te ttük  meg. A vonatútból 
a ropogós sonkászsemlyék pác-illatára 
emlékszem legjobban: am olyan lacikony- 
hás em ber áru lta  őket a peronon, gő
zölgő torm ásvirslikkel, füstölgő debrece- 
nikkel együtt. Tíz sonkászsem lyét vett 
az apám. A demizson bor nála volt, a 
zöldpaprikák nálam , a tarisznyám ban.

Felsővisó völgyben feküdt, felvégén 
folyó határolta  — azt hiszem Visónak 
hívták, itt írhonban  nincs eléggé rész
letes térképem , hogy a nevet ellenőri
zem — téglalap alakú nagyfalu  volt, te
listele szegényes portával, s m in t egy 
régi film : m inden fekete-fehér. Kohnék 
házában volt apám nak bérelt lakása: két 
szoba, a gangból e lkeríte tt ebédlő. A 
háziasszony főzött, tehát külön konyhára 
nem  volt szükség, fürdőszoba helyett a 
szobám sarkában állt a mosdótál, az ;A 
a la tt a serbli. A W. C. a fáskam ra m el
le tt volt az udvarban. Klórszaga volt, 
szerencsére.

Amolyan ucsora-vacsora tájban  érkez
tünk, fogadásunkra az egész ház népe 
felsorakozott az udvarban, Kohn bácsi 
ingujjban, de kalappal a fején, a néni 
feje, de még a pesztonkáé is bekötve, az
tán  a négy gyerek, m int az orgonasípok, 
a legidősebb velem  egykorú, kissé elm é
lázó, vagy m álészájú fiú, a m ásodik m eg
hökkentően szép, feketehajú, copfos kis
lány, a negyedik még csecsszopó a pesz- 
tonka karján.

„Tamáska, szereti a spenótot?“, kér
dezte a gazdasszony.

U dvariasan ingattam  a fejemet.
„Mondja meg, m it szeret?“
Nem tudom  m iért éppen ez ju to tt e- 

szembe, de így szóltam: „a m azsolát.“

4  K O M P  ;

Nemsokára feltálalták  az ételt: spenót 
volt, tele mazsolával.

A zajló nappali élet központja a rám 
pa, a vasútállom áson tú li vagon-kirako- 
dó-berakodó, a sín t az úthoz kötő, fából 
ácsolt platform  volt. Bácskából lepecsé
te lt különvonaton érkezett a kukorica, 
„m áié!“, „m áié!“ kiabálták a románok, 
magyarok, rutének, lelkendeztek, apám 
kezét rázták. K itűnt, hogy soványak va
lam ennyien, üstökeik néha a kucsmától 
úgy csúcsosodtak, m int a fenyőfák, ku
tyáik, m int a csikaszok: csak ín. szőr és 
ugatás. A kiosztott kukorica helyébe, az 
üres vagonokba elsőosztályú lucfenyő
rönkök kerültek, Jum i vételezte és ú j- 
raköbözte, Slajm i könyvelte őket; ha 
m egtelt a vagon, ú jra  lepecsételték, ün 
nepélyes aktus volt ez is, m elyen az á l
lomásfőnök és a csendőrfőhadnagy is 
részt vett. Az állomásfőnök kis felvidé
ki em berke volt, szelíden pislogott sző
ke szemöldökei alól, a csendőrtisztnek 
sötét volt a nézése, m int a pincebogarak 
lelkiism erete.

Apám  m ajd m indennap k in tjá rt a he
gyekben, hisz itt voltak a szomszédban, 
ahonnan a folyó jött, oly sebesen, hogy 
belegázolván levert a lábam ról. Közel
ből duzzadtak, messzebbről kéklettek  a- 
zok a nagy erdőhátú töm örületek, táv 
latból a tem plom torony e ltörpült tövük
ben — m ár ez is a csodával határos volt 
egy alföldi gyereknek, ki a pocoktúrást 
dom bnak hiszi — , közelebbről m egteltek 
reggeli m adárfüttyel, este gom baillattal. 
Az irdatlan  óriásfák gyantát könnyeztek, 
lábuknál talán  ettől v iríto tt jobban az 
áldatlan  galóca és az áldott szamóca. Ami 
apám nak m unka volt, az nekem  kirán
dulás. Hárm asban, M atyival a rengeteg
be. M atyit egyesek M atyejnek mondták, 
kicsit furcsán, bár folyékonyan beszélt 
m agyarul, s kilátszott sárga haja a ka
lap ján  keresztül, m intha vaddisznósörtét 
viselt volna. Hol gombával, hol m adár
tojással töm ködte meg a zsebeit. Tarisz
nyájá t a vállán vitte, az enyém et is, hisz 
kétezer m éter magas hegyet m ászni — 
egy három napos tú ra  végén — nem  volt 
gyerekjáték egy kilencéves gyerekem ber
nek. Aztán meg csúcs hátán  csúcs. E r
dei házban éjszakáztunk végül, július 
volt, de a kályhában ropogott a tűz, Ma-

HOLTI MÁRIA (Jugoszlávia)

HELLENISZTIKA
1.

Nagy ritkán, de előfordul: bizonyos dol
gokat úgy kell rögzítenem , hogy á ttek in t
hetők, szinte naplószerűek legyenek. K i
zárólag saját használatra. Á ltalában k i
sebb papírfecnikről van szó, m elyeknek 
semmi közük holmi tém avázlatokhoz-té- 
m amorfémákhoz. Egyszerűen a dolgok 
lényegi m ivoltjának a tisztázásáról van 
szó, per pillanat erejéig, aztán m ár nem 
érdekes az egész, déjá vu. M ert hányszor 
hallottam  annak idején nehézkezű apám 
szájából a m ondatot: gyerekem, az em
ber betűből ért, az állat rúgásból. Talán 
éppen ez az a mondat, amely kezdetben 
sínre tette  a gondolataim , miközben rá 
jöttem : az élet sokkál nehezebb, m int 
am ennyire valaha is szerettük volna 
ahhoz, hogy valóban élhessünk. Amikor 
az élet egy kicsit talán még olyan volt, 
m int a főzőcskézés. Minden dobozra, zacs
kóra rá  volt írva, hogy mi van benne. És 
ez így volt akkor is, ha koldus, ha ki
rályfi nyito tta  ránk  az ajtót. Apám leg
nagyobb m ondásának ezt. a betűvel kap
csolatosat tarto ttam  mindig, a mi egy
szerű kereveteink közt is, ahogy m onda
ni szokta, akkor is, amikor m ár m inden
ki jó ideges volt, ha apám  egyetlen na
pon belül többször is idézte önmagát.

Visszatérve a fecnikre. Ahogy afféle 
kisebb m agángyűjtem ényekkel lenni szo
kott: az em ber dugdossa-őrizgeti őket, 
m int más a gyufás címkéket, papírszal
vétát, m in iatűr italokat és így tovább, 
egészen a lom talanításig, am ikor az egész 
mindenség könyörtelenül a kosárban vég
zi, m integy m egadandó a m iliőt a han
gulathoz. De hál’ istennek, re jte tt csa
tornákon m indig m arad belőlük írmag, 
hogy azután könnyen lem erülhessünk a 
szavak árapályába.

Apám egy másik fontos m ondására a 
K ároli-biblia utolsó oldalán találtam , ce
ruzával felfirkantva (valószínűleg a ra-

dírozhatóság kedvéért): gyerekem , ha ez 
még sokáig így megy, akkor ez m ár nem 
tartha t soká. Még arra is emlékszem, hogy 
első alkalomm al a vacsora minősége el
leni tiltakozásképpen használta ezt a 
mondatot. Az én szögletes betűim  voltak 
ezek a hajdani ceruzabetűk; annak ide
jén  nagy élvezettel ékírásnak neveztem  
ezt az írásmódot. Talán apám  kettes szá
m ú nagy m ondása védett meg sok eset
ben az életben, amikor nem  tetsző dol
gokkal szembesültem. De hát ez m ár egy 
egészen más kassza.

2.
Akkoriban egy iszonytató drám án dol

goztam, m elynek az lett volna a lénye
ge, hogy kizárólag csak olvasni lehetett 
volna, mivel a szereplőket m ár kinyif- 
fan to tta  az élet. Amolyan de profundis- 
drám a, de m atem atikailag maga a tökély. 
A hangulat még csak hagyján, viszont a 
drám a m inden mondatához egy-egy szer
zői utasítás tartozott, m aguk az u tasítá
sok egy-egy jó teres tárcanovella. Szóval 
igazi karácsonyfa-drám a le tt volna, a 
függelékekkel együtt, am it szerencsére 
nem s;került létrehoznom egészen, pe
dig a lem ezjátszótűk koptak (Iszkusztvo 
dirjizsera, azokból a m am utnyom ású, jó 
olcsó orosz lemezekből), am ikor egv u ta 
zási iroda üvegkerítésén a szemembe ö t
lö tt a kék-fehér színkompozíciójú h irde
tés: JÖ JJÖ N  VELÜNK HELLÄSZBA! 
Megyek, döntöttem  el ugyanabban a p il
lanatban, ahogy elolvastam. Ugyanakkor 
meg is könnyebbültem : ha én m ost csa- 
pot-papot itthagyva elmegyek, a svung- 
ból kiesve — d é j á v u ! —, a drám át nem 
kell befejeznem. Tiszta nyereség az e- 
gész, m indenkire nézve.

Az utazás ötletétől annyira e légedett
nek és felszabadultnak éreztem  magam, 
hogy még az ablak előtt röpdöső költö
ző m adárról is m egállapítottam  kapás-

tyi bedurran to tt, és roston m egsütötte á 
pisztrángot, am it apám fogott. „Száraz 
a húsa“, m ondatta velem a pontyhoz szo
kott dunai szájíz. Reggel elju to ttunk a 
határig , s megdöbbenésemre az egyik 
országot mi sem különböztette meg a 
m ásiktól, a szakadatlan határátrepülést 
elkövető szajkók ugyanazt a lingua fra n 
cát szajkózták. Fokozatosan tudatosult 
bennem, hogy a határ apám szám ára fon
tos dolog volt: a lassan kiépülő védelmi 
vonal szám ára szolgáltatta a k iterm elt 
rönkök erre alkalmas hányadát, s ez az 
úgynevezett honvédelmi foglalatosság 
neki behívás mentességet, m unkásainak 
viszonylagos háborítatlanságot biztosí
tott. Volt egy kis notesza, m elyet a fák, 
erdők felm érésére használt, és egy kis 
pisztolya, a farzsebben, melyet sohasem 
használt.

A m unka dandárját az irtáson végez
ték főleg rom án és rutén favágók. A kár
pátaljai embernek, bármely legyen az 
anyanyelve, fából vagyon a gondolata is. 
Az egyre kopaszodó hegy oldalában csúsz
dát ácsolták, melyen a folyó felső folyá
sáig robogott le a fa, a kilőtt nyíl sebes
ségével. A folyót a fatorpedók becsapó
dásánál kis tavacskákká duzzasztották, a 
göm bfákat nagy ácskapcsokkal tu ta jjá  
ácsolták. Ebben a munkafolyamatban Ma
ty i is résztvett, apám két délvidéki em 
berével együtt, kik velünk jöttek föl vo
natta l. Ha egy tu taj elkészült, k inyito t
ták  a gátat, a tó visszavedlett folyóvá, a 
tu ta j m egindult ezerkilométeres útján. 
Ha a hegyi buktatókat símán, szétrázó- 
dás nélkül megúszta, a tiszai szakasz 
m ár szelídebb volt, a dunai pedig egye
nesen kéjutazás. Már a Tiszán kulipin- 
tyó kerü lt a tu ta j farára, ahol enni, alud
ni lehetett, s m ely csak a bajai fatelep
nek a Sugovicára néző ágában kerü lt le
bontásra. Ez az ág csendesvíz volt, a vég
ső tó, ahová a szálfák megtérnek. Ott 
aztán szorgos kezek szétválasztották ő- 
ket, s a göm bfák csilléken utaztak a gat- 
te r  fogai alá, mely deszkává harapta- 
szelte őket. Apám  a munka és az utazás 
m inden m ozzanatát átélte már, de leg
inkább kedvére lehetett a hegyi tu tajo
zás. B árm ennyire könyörögtem, engem 
nem engedett a villám -tutajra, m elynek 
ú tjá t  a gyöngyöző vízben csáklyákkal, 
rudakkal egyengették. Hátul kettő, elől 
egy. Rohant a tu taj, apám a közepén, 
há tu l két kormányos-csáklyás embere, 
elől a rúddal igazgató. A Matyi. Egy h ir
telen kanyarulatnál két kő közé akadt 
a rúd, s m int az ókori katapultból az ost
romkő, a rudat tartó Matyi nagy ívben

ból, hogy az semmi más, m int a főként 
Pannóniában honos gyurgyalag, isteni 
fűzöld tollruhában. A jelenség, m int egy 
álom titok. Gyurgyalag, málnaszín farok
kal.

3.
— Ciceronénk m ár a makedón—görög 

határnál belem elegedett a mondókába. 
A határi free shopnál megjegyezte: ép
pen itt  érte a telefon, miszerint az ú t
ra  még plusz harm inc-negyven százalé
kot kell ráfizetnünk, valamiféle valuta
egyeztetésből kifolyólag. Már Szaloniki 
felé járva a m ellettem  ülő ügyvédnél 
puhatolóztam : lehetségesek-e ilyen pana
m ák az ügyvitelben, m ár beindult szol
gáltatás közben. Az ügyvéd az elsuhanó 
olajfásra bám ult, és a foga közt mormog
ta:

— Asszonyom, ha a pert nekem ny ú jt
ják  be, garantálom , hogy senki nem  fog 
sem m it fizetni. De azt ne felejtse el, ké
rem, hogy m aguknak a közreműködésem 
nagyon sokba fog kerülni.

Bizonytalanul bólintottam. Szalonikiben 
m ár éppen bekanyarodtunk az átépítés 
a la tt is üzemelő Pella nevű szálloda elé, 
am ikor m egjelent a rendőr, és közölte, 
hogy az u tcában tilos parkolni, sőt meg
állni is. A dolgot a sofőr hidalta á t: olyan 
lassúra fogta az ide-odavezetgetést a szál
loda előtt, hogy közben kényelm esen ki
szállhattunk. Kiszállás közben Platónnak 
A  nyelvről és a megértésről szóló trak tá 
tusa já rt a fejemben, m int „a lélek ben
ső, hangtalan dialógusa önmagával“.

4.
A thénben sirokkó fújt, m ajd feldöntött. 

M ásnapra Ciceró bórát jelzett: óhatatla
nu l eszembe ju to ttak  némely p o s tm o 
dern különböző patkánybandái a szélirá
nyok változásai miatt. H .lo tt m ár éppen 
kezdtem  lázadozni a poszt modern ellen, 
pedig annak idt-jén aká" vértanúhalált 
is holtam volna m iatta. Aztán idővel for
dult a kocka. Ügy gondoltam, senkinek 
sincs joga elvenni tőlünk a szépség sze
reim'"-. Aki azt a posztmoúern nélkül is 
elveti, az vessem magára; aki nem, azt 
m iért megfosztani az illúzióktól?

A sirokkó bejárta  a Hermész utcát, vé
gigmosta a kirakatokat, m egfordult az O-
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a tutaj elé esett. A robogó faalkotmányt 
megállítani nem lehet. Utasai eltakarták 
a szemüket. De én, a tudatlan gyerek, 
tágranyílt szemmel néztem a partról, 
hogy a tutaj elhaladtán burjánzik még 
a víz, s védő termésköveket támasztva 
két kezével, kidugja vizes üstökét Ma- 

' tyi.
Együtt gyalogoltunk lefelé. A szarvas

nyomokban úgy csillogott a víz — au
gusztus volt —, mintha szentistván öt
pengősöket szórtak volna el az erdőn.

„Matyinak a hajaszála sem görbült 
meg, csak vizes lett“, fejeztem be este a 
történetet Pirikének. Otthon elköltött 
estebédeinket gyakran megosztotta, a 
háziak rokona volt, könnyen járt ki-be. 
Én is szerettem Pirit, mert olyan puha 
volt, mint a kalács. No nem a húsa, az 
inkább feszes lehetett, nyírfa termeté
hez, széncinke szeméhez, szurok hajához 
illő, hanem a természete. Ennélfogva a- 
pám is szerette, özvegyember volt, na 
akarta volna, se tudta volna elhesseget
ni maga mellől a fehérnépet. Dehát nem 
is akarta. Piri, úgy emlékszem, egyet
len kérésemre sem mondott nemet. Síp 
cukorka, estéli mese nekem kijárt. Este, 
azt hihette már alszom, átosont a szobá
jába. A válaszajtó résén ráláttam a tü
körre, abban megpillantottam apámat, 
ki az ágyában feküdt, cigarettázott és 
újságot olvasott. Piri melléosont, mint a 
macska. Óvatosan kivette szájából a füs
tölgő cigarettát, megcsókolta, bebújt pap- 
lana alá.

Kicsit irigyeltem apámat. Másnap, a- 
mikor a Kohn gyerekekkel bújócskáz- 
tunk, úgy machináltam, hogy Rózsikéval 
a fáskamrába bújjunk, ketten egy fás
kosár alá.

Kifelé gyalogoltunk már a nyárból, 
közeledett a hazatérés ideje. A rámpán 
nagy volt a lárma, újabb szállítmány ku
korica érkezett. A csendőrfőhadnagy nyo
móban ott kutyagolt a fia, nálam egy ki
csit nagyobb, idősebb. Mezítláb volt, az 
apja így edzette a fia lábát. Bemutatták. 
Murcinak hívták.

„Ahá, te vagy az, aki zsidógyerekek
kel játszik“, mondta.

„Igen. De veled is játszom, ha aka
rod.“

Akarta, tehát játszottunk. Mármint én 
továbbra is játszottam a házigyerekekkel 
külön és vele külön. A házi-pereputtyal 
a bújócska ipi-apacs és kiszámolásdi faj
táin kívül pincikéztünk és moziztunk. 
A pincikére én tanítottam őket. Apró bo
tot két végén kihegyezel, egy ütőbottal

mónián, hogy a Sintagmón keresztül ne
kiütődjön a Parthenon kariatidáinak, 
miután illendően végigsimogatta az Au
dio körüli fákat. Késő este volt.

Éjfélre már Pireusz részeg matrózok
kal teli utcáit jártam, hajnalban olcsó sült 
halat ettem egy csapszékben. Az asztalo
kat betonba ágyazott műanyagból készült 
pálmafák választották el egymástól, a 
pódiumon csak férfiak táncoltak. Ameri
kaiak is voltak a lebujbán. Éppen bele
melegedtek a tányérdobálásba, amikor 
megjelent a tulajdonos, hogy kissé lehűt
se őket. A jenkik értetlenül néztek egy
másra; szerintem csupa polihisztorikus 
figyelemből dobálták azokat a cserépko
rongokat.

5.
Fizettem a jó rázós belépődíjakat, ami

kor arra lettem figyelmes a Parthenon 
szuterénjében, hogy valaki a vállamra 
teszi a kezét:

— Nagy a világ, mi? — Rázta a neve
tés.

— Ádám, te itt?
Éreztem, ennél szerencsétlenebbet nem 

is kérdezhettem volna, hiszen tudtam, 
hogy Adóm született utazó. Adóm itt és 
ott. Mióta felhagyott az irodalommal 
(mindössze egy vékony verskötete je
lent meg, vagy ezer példányban), uta
zik. Éppen a márványbagoly alatt álltunk 
— jobbra a márványkígyó —, és kíván
csian vártam, mivel rukkol elő. De Adóm 
a színes lökdösődésben csak nagy soká
ra szólalt meg:

— Szar az egész.
— Mármint?
— Az irodalom. A költészet, abban 

még van valami. Tudod, az a gyanúm, 
hogy az első rigmusok és munkadalok- 
mondókák óta egyetlen szöveget marcan
gol az emberiség, azt fordítgatja ide-oda, 
ki-ki a maga módján. Szóval, mondom, 
szar az egész.

Lejöttünk a dombról, elindultunk cél 
talanul. és lökdöstettük magunkat a tu- 
liszínekbe öltözött turistákkal. Elhagy
tuk a Byron-szobrot, és egy nagyobb ka
nyar után már Schliemann villája előL 
jártunk. Aa újabb kapitális megállapítás 
nem váratott magára sokáig:

— Egy ilyen villáért, mint ez is, én

felpattintod és elcsapod. Aztán egy kör
be állsz és várod, hogy a kisbotot, a „pin- 
cikét“ bedobják. Ha módod van elütöd, 
ha nem, a körbe találó lesz az ütő. A mo
zi intellektuális játék. Mózes találta ki. 
Bedugod a füled, befogod a szemed: 
vársz és „nézel“; aztán megmondod, mit 
láttál és hallottál a vaksüketségben.

Én rendszerint a Dunát láttam és a 
pontyok csobbanását hallottam. Rózsi- 
ka virágos mezőket látott, báránybége- 
tést hallott. Mózes sok mindent látott 
és hallott, én főleg egyre emlékszem: 
emberek vonulnak nagy, végeláthatatlan 
menetben. Gyertyát visz mindenik. A 
hátuljövők kezében ég és lobog, az elöl
járók gyertyástól együtt elvesznek a sö
tétben.

Murcival verebekre vadásztunk, csúz
lival. Fociztunk. Kavicsokat csúsztattunk 
a folyó felszínén. Célbadobtunk kővel, 
rongylabdával. Távdobási versenyeket 
rendeztünk. Mindegyiket Murci nyerte.

„Mert idősebb vagy“, mondtam.
„Tavaly ilyenkor ugyanannyi voltam, 

mint te most, és ugyanekkorát tudtam 
dobni.“

„Na várjál csak. Ha megnövök, akko
rát fogok dobni, mint az apám, aki pe
dig féldunáig eldobja a követ.“

Murci gondolkodott. A Duna túl volt

tapasztalatkörén. Mindenesetre ódavetet--  
te: „Ami azt illeti, az én apám messzebb-' 
re dobja a követ, mint a tied.“

Megakadt bennem m lehelet. Hogy az
én szép, erős apámnál az a karvalysze
mű bármiben jobb lehetne? Soha! „Na 
gyere“, szóltam Murcinak és odacsör
tettünk a fölnőttekhez, akik már félkör
ben állva beszélgettek. Az állomásfőnök, 
a munkavezető, a csendőrtiszt meg az a- 
pám. Annyi eszem azért volt, hogy fél
rehívtam apámat — közelebb a vagon
kirakodókhoz —, s elhadartam neki lóha
lálában, mi történt, majd kérve kértem, 
álljon ki a csendőrtiszttel dobóverseny
re. Emlékezhettem rá, hogy van neki ott
hon atlétikából egy gimnáziumi arany
érme.

Apám meghallgatott, rágyújtott, meg
tapogatta bajuszát, és csendesen meg
rázta a fejét. „Nem lehet, kisfiam.“

„Miért nem?“, ágaskodott bennem a 
felindulás.

„Mert nem akarom elveszteni a csen
dőrtiszt jóindulatát.“

Bámultam, fátyolos szemmel. „Nem 
érted?“

„Nem.“
Évek teltek, amíg megértettem, és hagy

tam, hogy egy nyápic ávóshadnagy meg
verjen pingpongban.

még Atlantiszt is előkaparnám a Vad Ró
nákból. — A sárgás épülettömbre bökött.

Miután nyugtáztam a szentségtörő sza
vakat, Adám váratlanul és bensőségesen 
megölelt, én pedig álltam, mint a fagyos
szentek. Nem tudnám megmondani, 
miért, de az írógépemre gondoltam, ar
ra, hogy amíg ott lótok-futok, egy újabb 
színtelen szakasz képződik a szalagon, 
ott, ahol a szöveg félbemaradt, mint min
dig, amikor elbizonytalanodtam. Hogy 
másnap reggel azután újrakezdjem az 
egészet — mert hát betűből ért az em
ber. A legújabb szalagon már négy szín
telen szakasz található. Ami a legszomo
rúbb, körülbelül már tudom, hogy hol: 
amint a közelükbe érek, nagy lendület
tel hármat tekerek a keréken. Azt hi
szem, olyan ez, mint az ajtók fékező ha
tása nagy sietség idején.

6 .

Adómmal még egyszer találkoztam 
Athénben. Reggel volt, a Sinfagma egyik 
teraszán ült, pillantásával a Nemzeti 
Múzeumot fixírozta.

— Jártál bent? — kérdeztem.
— Csak a Bronzlovasig — mondta. 

Egy kehit ivott, szalmnszálon. Merőn rám 
nézett, elnevette magát: — Te hol laksz?

— Hol laknék? Csoporttal a Metaxán.
—- Gondoltam is — mondta leverten. 

— Tegnap este kerestelek.
— Kerestél? Honnan tudtad a címem?
— Sejtettem — sokáig váratott a vá

lasszal. És nevettünk. Minden mondat 
után nevettünk. Megcsókolt, és nevet
tünk.

— Most mit csinálsz?
— Újságét kellene vennem, nem tu

dom a tegnapi kupameces eredményét.
— Te pont itt vagy, és nélküled tar

tott ik meg?
— Ne hülyéskedj. Tudod, előtte be

vettem egy nyugtatót, és az egészet köd
ben láttam. Az eredményt se Lidom.

—- Értelek — mondtam, és megint ne
vettünk, olyan hosszan és hangosan, 
hegy a tuliszín turisták visszafordultak 
utánunk, az inka népviseletbe öltözött 
csoport. Azt hiszem, a falon át is láttam 
a Bronzlovast.

7.

Hogy takarékoskodjam, saját konyhán 
éltem. A szálloda környékén felfedez
tem egy aprócska szatócsboltot. Akkora 
volt az egész, mint egy teakonyha. De 
amiben minden volt. Kétszersült, tej, 
pástétomok, gyümölcs, méz. Majd egy 
órát kotorásztam-válogattam a parányi 
boltban, és ez alatt az idő alatt senki 
nem nyitott rám ajtót. A tulajdonos a 
hátsó régiókban tartózkodott, távollété
vel varázsolta elő vevői számára az ott
honosság érzetét. Amikor fizetni akar
tam, erőltetett köhögésbe kezdtem.

— Aha — mondta a futólépésben ér
kező öregember. A tételeket ácsceruzá
jával összeadta egy papírzacskón, ügyet
lenül rám vigyorgott. A végösszegből 
visszaadott pár száz drachmát. Ezúttal 
ő kezdett köhögni. Valahogy megérez- 
tem: azt szeretné tudni, jövök-e máskor 
is. Tehát törzsvevőt akar az öreg csi
nálni — gondoltam, és hogy megköny- 
nvítsem a dolgát, kérdő pillantással a 
két ananász közé kitűzött falinaptáron a 
következő napra mutattam. Boldogan fel
nevetett, és visszavette a ceruzát. Egy 
eladó, de felhúzott ébresztőórára muta
tott. aztán egy újságszélre felfirkantotta: 
13 h. Tehát másnap háromig tart nyit
va — fordítottam le a szöveget. Kiüget
tem a boltból egy, a rajzfilmekből ta
nult kalimeróval.

Másnap cicerónk a Peloponnészoszra 
invitált bennünket. Délutáni fél három 
volt, amikor a Fellegvár Tigriskapujánál 
azon vettem magam észre, hogy a bolt
tól jó százötven kilométer választ el. 
Csalónak éreztem magam, és Klütaim- 
nésztra pornóját, a királysírok, a föld
alatti ciszterna magyarázatát már csak 
afféle ködfoszlányos mondatokban hal
lottam. Már javában visszafelé eszembe 
jutott, hogy végül is nem vesztettem 
semmit, a szöveget végső soron megnéz
hetem az útikönyvben. Epidaurosznál és 
Spártánál gondolatban már magával 
Hermésszel folytattam párbeszédet az 
öreg szatócs személyében. Azt hiszem, 
ez volt a lélek benső, valóban hangtalan 
dialógusa önmagával.

O L Á H  JÁNOS (Magyarország)

H A  S Z E G É N Y  A  H Á Z

Megszoktam,
ha szorít a cipő, levetem, 
ha sovány a föld, otthagyom, 
fölkelek, ha üres az asztal, 
ha szegény a ház, nem zörgetek, 

de ha a ház az én házam, 
a föld az én földem, 
a cipő az én cipőm, 
az asztal az én asztalom 

olyannak kell elfogadnom, 
amilven.

M I T  S Z E R E T N É K ?

Szeretnék ráérni erre-arra, 
sétálni, unatkozni, pihenni, 
eltűnnék az utca forgatagában, 
egy csöndes szobasarkot szeretnék, 
vagy itthagyni a szobát, 
elmulasztani a munkámat, 
a kudarcot, a sikert,
; z egész életet akár.

Szeretnék a gyerekek körüli
tennivalókkkal vesződni reggeltől 
estéiig, utána meg a pelenkákkal, 
mosással, mosogatással bajlódni 
együtt az éjfél utáni 
ágybakerülésig, ájult álomból 
reggel ötkor kecmeregni óvatosan, 
nehogy fölébresszek valakit.

Szeretnék benne maradni a
bőrömben,

és kibújni belőle,
örökösen elégedetlen lenni 
avval, aki vagyok, 
de ragaszkodni hozzá a körmöm

szakadtáig,
ahogy teszem.

P A N G L O S S  M E S T E R  
Á t v á l t o z á s a

A rabságot is meg lehet szokni, 
berendezkedhetsz nemcsak egy

ország,
egy földrész határai között, 
pár négyzetméteren is.

Ez a szerencse.
Állhatna mindez rosszabbul is.

El lehet képzelni mindig a valódinál 
egy fokkal reménytelenebb

helyzetet.
így aztán, ha nem sajnálod

a fáradtságot, megvigasztalódhatsz. 
Megbízatások szerint élek.
Az igazi feladat egyre elhalasztódik, 
így alkotom meg a közbülső 

dolgok jogrendszerét.
Tudj többet erről is,

ha beszélgetni akarsz velem, 
tanuld a mellékes dolgok

tudományát!
Az ügyeletes tévelygések közül 

egy-egy percet ha sikerül
kiszakítanom,

mindig más célhoz juttat közel.
Az ajtó, az ablak nemcsak nyitható, 

zárható szerszámai is a létnek. 
Melyik a fontosabb?
Ne akard tudni ezt is!

Megszolgáltad, hogy jobb legyen,
de nem lett.

Ha így kell, hát így jó,
félig a tudatlanságban lebegve 
végigbotladoznod az egészet.

V Á R A T L A N  t a l á l k o z á s

Délben még autót szerelt,
a szomszédasszonnyal beszélgetett, 

másnap meg már az egész család
őt siratta:

az anyja jajveszékelt, 
a testvérei magukba roskadva ültek 
az alkonyodó teraszon.

Nincs isten, aki föltámasztaná: 
a rendőrségi értesítést 

halottnézés követi
és a szomszédok izgatott

kíváncsisága:
miért nem engedték eltemetni?

Hát ennyi volna az egész?
Velem is megtörténhet bármikor, 

mondjuk a szekrényajtó zárjával
bajmolódom,

vagy a kertkaput javítom éppen.
A takarítás, az elmosatlan edények, 

a pelenkák, a gyerekek fürdetése -  
Annyi minden vár, 

szinte szégyellem, 
hogy m‘‘gis meg kell történnie

egyszer.



Ä felvilágosodás irodalma

ROUSSEAU
ROUSSEAU, Jean-Jacques (1712—1778): svájci
francia író, filozófus. Autodidakta tanulmá
nyok után írta meg első, nagy sikerű művét 
(Értekezés a tudom ányokról és a m ű vésze tek
ről, 1750), melyben a dijoni akadémia pályá
zatán kiírt kérdésre (jótékonyan hatott-e a kul
túra az erkölcsökre) ad eredeti választ. Felfo
gása szerint a civilizáció eltorzította az ember 
eredendő természetét. A  természetesség újbóli 
megteremtését sürgetik jelentős művei: É rte
kezés az em berek közötti egyenlőtlenség ere
detéről és alapjairól (1754); Em il vagy a neve
lésről (regény, 1762). Utóbbi a pedagógiai iro
dalom egyik maradandó alkotása. A  társadal
m i szerződésről (1762) c. írásában dolgozta ki

államelméletét. A vallás kérdéseire is kiter
jesztett racionalizmusa miatt a hatósági fele- 
lősségrevonás elöl emigrálnia kellett. Párizs
ban telepedett le, de itt sem publikálhatott. 
Vallomásos, önéletrajzi ihletésű kései müvei 
szintén az elidegenedés ellen szólnak, puritán 
eszmények jegyeben, a világ romlottságával 
szemben. Tete.ei révén a nagy francia forra
dalom egyik szellemi előkészítője. Természet
szeretete és szentimentalizmusa a francia ro
mantika irányába mu.at. További művei: Le
vél d 'A lem bert-nek  (1758); A z  új Hélo'ise (le
vélregény, 1761); Zenei lexikon  (1767); Vallo
mások (1. rész: 1782. 2. rész: 1789); Rousseau, 
Jean-Jacques b.rája  (1782); A  m agányos sétáló 
álmodozásai (1782) önéletrajzi munkák. Ma
gyar válogatás: Értekezések és filozófia i leve
lek  (1978). A magyar írók közül elsősorban 
Kármán Józsefre és Eötvös Józsefre hatott.

lew elek
ÖTÖDIK LEVÉL

(1757—58)

Az emberi élet egész morális tartalma az 
ember szándékaiban rejlik.2 Ha igaz, hogy jó 
a jó, akkor szivünk mélyén éppúgy jónak kell 
lennie, mint műveinkben, és az igazságosság 
iegeisö dija az az érzés kell legyen, hogy 
gyakoroljuk az igazságosságot. Ha az erköl
csi jóság m egfelel természetünknek, az ember 
o6ak annyira lehet egészséges és ép testű, a- 
mennyire jó. Ha nem felel meg, és az ember 
természeténél fogva gonosz, akkor nem hagy
hat fel a gonoszsággal, hogy ne induljon rom
lásnak. A jóság csupán a természet elleni vét
ség volna benne; ha az ember arra teremte
tett volna, hogy ártson a felebarátainak, 
ahogy a farkas arra teremtetett, hogy átha
rapja a prédája torkát, akkor egy embersé
ges ember éppoly megromlott állat volna, mint 
egy könyörületes farkas, és csak az erény 
hagyna lelkifurdalást maga után.

Hinné-e On, hogy van enne! könnyebben 
megoldható kérdés? Mi mást kellene tenni a 
megoldás érdekében, mint magunkba szállni, 
mint valam ennyi szem élyes érdekünket fé l
retéve, megvizsgálni, hogy merre visznek sze
mélyes hajlamaink? Melyik látvány kedve
sebb nekünk, a mások szenvedése vagy bol
dogsága; m it teszünk szívesebben, és mi hagy 
bennünk kellemesebb benyomást, miután meg- 
cselekedtük: egy jócselekedet, avagy egy go
nosztett? K ivel érez a színházban: vajon a 
gaztettek gyönyörködtetik-e, s vajon a meg
büntetett gonosztevők-e azok, akikért köny- 
nyet ejt; a szerencsétlen hős és a győzedel
mes zsarnok közül melyikhez vonzzák szünte
len titkos óhajai; s ha választani kell, ki az, 
aki nem lenne még mindig szívesebben a jó, 
bárha szenved, mint a gonosz, bárha boldogul? 
— természetünknél fogva erősebben irtózunk 
a rossz cselekvésétől, mint elszenvedésétől.

Ha egy utcán vagy egy úton valam ilyen erő
szakos és igazságtalan cselekedetet látunk, 
azon nyomban harag és felháborodás támad 
szivünk mélyén, és arra indítanak, hogy vé
delmére keljünk az elnyomottnak, de vissza
tart egy még hatalmasabb kötelesség, és a 
törvények megvonják tőlünk a jogot, hogy az 
ártatlanságot védelmünkbe vegyük.

Ellenben ha valam ely kegyes vagy nagy
lelkű cselekedet ötlik a szemünkbe, az milyen 
csodálatot, mily szerete.et ébreszt szívünkben! 
Ki az, aki nem szólna így magához: Szeret
ném, ha én is így cselekedtem volna! A leg- 
romlottabb lelkek sem volnának képesek tel
jesen elveszíteni amaz első hajlamot: a rab
ló, aki levetkőzteti a járókelőket, mégis e l
takarja a szegény ember mezítelenségét; nincs 
olyan könyörtelen gyilkos, aki ne segítene egy 
ájulásba zuhant emberen; amikor egymás kö
zön megszervezik összeesküvéseiket, még az 
árulók is kezet fognak, szavukat adják egy
másnak, és állják az esküjüket. Tévelygő em 
ber, tegyél akármit, csupán következetlen és 
ügyetlen gonoszt látok tebenned, mert a ter
mészet egyáltalán nem arra alkotott, hogy 
gonosztevő legyél.

Beszélni szoktak a lelkifurdalás jajszaváról, 
amely titokban bünteti, és gyakran fel is fe
di a nyilvánosság előtt a rejtegetett bűnöket. 
Ö jaj, van-e aki soha nem hallotta ezt a to
lakodó hangot? Tapasztalatból beszél, aki er
ről; és valam ennyien szeretnénk kitörölni ma
gunkból ezt az önkéntelen érzést, annyi gyöt
relem okozóját. De engedelmeskedjünk csak 
a természetnek, rögvest megtudjuk, milyen 
édes a heíves'és, mellyel jóváhagyja paran
csainak teljesítését, és milyen varázsos érzés 
megízlelni egy önmagával elégedett lélek bel
ső békességét. A gonosz fél és menekül ön
maga elöl. felvidul, ha kiugorhat a bőréből, 
nyugtalan pillantásokat vet maga köré, és va
lamilyen tárgyat keres, ami megnevette'né: ha 
nincs a sértő gúnyolódás, mindig szomorú vol
na; míg az igaz ember komolysága belső ko- 
mo’yság: nevetése nem csúfondáros, hanem  
örömteli, s forrása benne magában található. 
Egyedül épp oly derűs, mint egy társaság kö
zepén; s a változhatatlan elégedettséget, me
lyet uralkodni látunk benne, nem vonja meg 
a hozzá közeledőktől, hanem megosztja ve
lük.

Vessen egy pillantást a világ valamennyi 
népére, fussa át egész történelmüket; annyi 
embertelen és különös kultusz között, az er
kölcsök és jellem ek e rendkívüli változatos
ságában. mindenütt ugyanazon eszméit talál
ja az igazságosságnak és a becsületességnek, 
mindenütt ugyanazokat az erkölcsi a'apelve
ket, a jónak és rossznak ugyanazokat a fo 

galmait. A régi pogányság förtelmes istene
ket hozott a világra, akiket idelenn gonoszte
vőkként büntettek volna, és akik a legfőbb 
boldogság képében csak elkövetendő gaztet
teket és kielégítendő szenvedélyeket tártak a 
világ elé. Am a szent autoritással felruházott 
bűn hiába szállt alá örök tartózkodási he
lyéről; a természet kivetette az emberi szí
vekből. Magasztalták Jupiter kicsapongásait, 
de csodálták Xenokratész mértékletességét, a 
szűzies Lukrécia a szemérmetlen Vénuszt i- 
mádta, a rettenthetetlen római a félelem nek  
áldozott, a nagy Catót igazságosabbnak tartot
ták a Gondviselésnél; az erény halhatatlan 
hangja erősebb volt még az istenek hangjá
nál is, tiszteletet parancsolt magának a föl
dön, és az egekbe látszott űzni a bűnt is a 
bűnösökkel együtt.

Minden lélek mélyén ott lakozik tehát az 
erkölcsi igazságosság és igazság velünk szü
letett eszméje, mely minden nemzeti előítéle
tet és minden nevelési maximát megelőz. Ez 
az elv az önkéntelen szabály, melynek alap
ján, tulajdon maximáink ellenére, jónak vagy 
rossznak ítéljük a magunk vagy mások csele
kedeteit, és ennek az elvnek adom a lelkiis
meret nevet.

De hallom, amint e szóra mindenfelől fe l
emelik hangjukat a filozófusok: a gyerekkor 
tévedései, neveltetési előítéletek, kiáltják szin
te kórusban valamennyien. Semmi nincs az 
emberi értelemben, ami ne a tapasztalat ré
vén került volna oda, és minden dologról e- 
gyedül szerzett eszméink alapján ítélkezünk. 
Többet tesznek; odáig merészkednek, hogy el
vetik ezt a valamennyi nemzetre kiterjedő, 
nyilvánvaló és egyetemes összhangot, és az 
emberek ítéletének ama nyilvánvaló egyfor
masága ellen néhány homályos és egyedül ál
taluk ismert példát keresnek elő a sötétből, 
mintha bizony minden természetes hajlamot 
megsemmisítene néhány egyén elíaizása, es 
mintha az emberfaj mindjárt semmi volna, 
csak mert léteznek szörnyszülöttek. De mit 
használ a szkeptikus Montaigne-nek a sok fá
radság, amit azért vett magára, hogy kiás
son a Föld valam ely sarkán egy szokást, mely 
ellenkezik az igazságosság fogalmával? Mit 
használ neki, hogy a legmegvetendöbb és a 
leggyanúsabb utazót akkora tekintéllyel ru
házza fel, amit megtagad a legtiszteletrem él
tóbb szerzőktől is; megdönti-e néhány, előt
tünk ismeretlen, sajátságos okon alapuló és 
különös szokás az általános indukciót, melyet 
valamennyi nép találkozásából vonunk le, a- 
kik minden egyéb téren szemben állnak egy
mással, de összhangban vannak ezt az egy 
pontot illetően? O, Montaigne, te, aki egye
nességeddel és igazságszereteteddel kérkedel, 
légy öszimte és igaz, ha egy filozófus az le
het, és mondd meg nekem, van-e olyan éghaj
lat a Földön, mely alatt bűn volna, ha az em 
ber betartja a szavát, ha kegyes, jótevő és 
nagylelkű; vagy megvetnék a jóravaló em 
bert, a gazfickót pedig tisztelet övezné.3

Nem áll szándékomban, hogy metafizikai v i
tákba bocsájtkozzam itt, melyek semmire sem 
vezetnek. Mondottam már, hogy egyáltalán 
nem a filozófusokkal akarok vitatkozni, ha
nem az ün  szívéhez akarok szólni; bizonyít
sa a világ összes filozófusa, hogy tévedek: ha 
Ön érzi, hogy igazam van, nem vágyom  
semmi többre. Ehhez pedig elegendő rábír
nom, hogy különbséget tegyen szerzett észle
leteink és természetes érzéseink között; mert 
szükségképpen előbb érzünk, mint ismerünk, 
és ahogy egyáltalán nem tanulás folytán a- 
karjuk a személyes javunkat s kerüljük, ami 
rossz nekünk, hanem a természettől vesszük 
ezt a törekvést, ugyanúgy a jó szeretete és a 
rossz gyűlölete éppoly természetesek a szá
munkra, mint a tulajdon létezésünk; így, jól
lehet az eszmék kívülről érnek bennünket, az 
eszméket értékelő érzések bensőnkben vannak, 
és egyedül ezek által tudjuk, hogy m egfelel
nek vagy nem felelnek meg nekünk a dol
gok, melyeket keresnünk vagy kerülnünk kell.

Létezni számunkra annyit jelent, mint érez
ni; és érzöképességünk tagadhatatlanul meg
előzi magát az eszünket is. Bármi legyen az 
oka létezésünknek, gondoskodott fennmara fá
sunkról, olyan érzéseket adott nekünk, melyek 
m egfelelnek a természetünknek, és lehetetlen 
volna tagadni, hogy legalább ezek velünk szü 
lettek. Ezek az érzelmek az egyén vonatkozá
sában az önszeretet, a fájdalomtól és a halál
tól va'ó féle'em és a jólét utáni vágvakozás. 
De ha az ember, amiben nem kételkedhetünk, 
természeténél fogva társas állat, vagy lega
lább^ n'v módon van mega'ko va. hogy tár
sas állattá váljon, csak úgy lehet az, hogy

vannak más — a fajára vonatkozó — vele
született érzései is. Ez az önmagunkra és fe
lebarátainkra irányuló kettős viszony alkotja 
erkölcsi rendszerünket, s ebből születik meg
a lelkiismeret természetes impulzusa.

Ne gondolja hát, ó Sophie, hogy természe
tünk követelményeiből lehetetlen megmagya
rázni a lelkiismeret tevékeny elvét, mely füg
getlen magától az észtől. S ha lehetetlen vol
na, akkor sem volna szükséges. Mert a filo
zófusok, akik harcolnak amaz elv ellen, egy
általán nem bizonyítják be róla, hogy nem lé
tezik, hanem beérik az állítással; ha mi azt 
állítjuk, hogy létezik, ugyanott tartunk, ahol 
ők, és ráadásul mellettünk van a belső tanú- 
bizonyság egész ereje, s a lelkiism eret hangja, 
mely önmagáért tanúskodik.

Kedves barátném, m ily szánalmasak e szo
morú okoskodók; kitörlik magukból a termé
szetes érzéseket, és így elpusziitj ík minden 

örömük forrását, és csak úgy tudnak szabadulni 
a lelkiismeret terhe alól, hogy érzéketlenné 
teszik magukat. Nemde ugyancsak ügyetlen 
rendszer az, mely csak úgy tudja megszaba
dítani a kéjt a lelkifurdalástól, hogy egyszer
re elfojtja mind a kettőt? Ha a szeretők hű
sége khiméra csupán, ha a nemi szemérem  
hasztalan előítéletekből áll, mivé lesz akkor a 
szerelem egész varázsa; ha többé nem látunk 
mást a világegyetemben, csupán anyagot és 
mozgást, hová lesznek akkor az erkölcsi ja
vak, melyek után szüntelen sóvárog a lelkünk, 
és mi lesz az emberi élet értéke, ha azért 
élünk csak, hogy vegetáljunk?

Visszatérek a szégyenérzésre, erre az elbű
völő érzésre, melyet oly édes dolog legyőzni, 
de talán még édesebb tiszteletben tartani, 
mely legyőzi és lángra'obbantja a szerelmes 
férfi vágyait és annyi gyönyörűséget szerez a 
szívének, amennyit az érzékeitől megtagad. 
Miért vetnénk el a belső szemrehányást, mely 
áthatolhatatlan szerénységbe burkolja a sze
mérmes leány titkolt vágyait, és elbűvölő pá
rosságot von orcáira a szeretett férfi gyen
géd szavainak hallatán. Talán bizony a táma
dás és a védekezés nem a természet törvényei? 
Nemde a természet teszi lehetővé, hogy ellen
álljunk a nemiségnek, mely annyira tud en
gedni, amennyire neki tetszik? Nemde a ter
mészet parancsolja meg az ellenállás folyta
tását annak, akit tapintatossá és m értékletes
sé igyekszik tenni? Nemde a természet helye
zi őt a szégyenérzés és a titko^zás oltalma 
alá élvezetei közben, a gyengeség és önfeledt- 
ség pillanatában, amikor bármely támadónak 
ki van szolgáltatva? Érzi hát, mily hamis az 
az állítás, hogy a szemérem khiméra csupán, 
nincs e’égséges indoka a természetben; ho
gyan is lehetne előítéletek műve, ha éppen a 
neveltetés előítéletei rombolják le, ha ereje 
teljében látható a tudatlan és faragatlan né
pek között, és ha a műveltebb nemzetek kö
rében csak az okoskodás szofizmái fojtják el 
édes hangjait?

Ha elvakitanak ítéleteink első szikrái és e- 
lőször minden tárgyat összezavarnak a tekin
tetünk előtt, várjuk meg, hogy gyenge sze
münk ismét kinyíljon, megerősödjék, és csak
hamar újra olyannak fogjuk látni ezeket a 
tárgyakat az ész fénye előtt, amilyennek elő
ször a természet mutatta őket. Vagy inkább 
legyünk egyszerűbbek és kevésbé elbizako- 
dottak. Korlátozzuk magunkat egészen az e l
ső érzésekre, melyeket magunkban találunk, 
hiszen a vizsgálódás mindig hozzájuk vezet 
vissza, amikor nem vezet tévútra bennünket.

Lelkiismeret, lelkiismeret, isteni ösztön, hal
hatatlan égi hang, biztos vezére egy tudat
lan és korlátozott, de értelmes és szabad lény
nek, csalhatatlan bírája jónak és rossznak, 
fenséges emanációja az örök szubsztanciának, 
ki az embert az istenekhez hasonlatossá te
szed; egyedül teáltalad van kiválóság a ter
mészetemben.

Nélküled nem érzek semmit magamban, a- 
mi az állatok fölé emel, csak azt a szomorú 
előjogot, hogy tévedéstől tévedésig botorkál
jak egy minden szabályt nélkülöző értelem  
és egy minden alapelvet nélkülöző ész segít
ségével.

Igyekezzék olyasmit cselekedni, amit szíve
sen lát viszont mások cselekedeteiben.

KIS JANOS fordítása

1 D’houdetot grófnő iránt érzett rem ényte
len szerelm e nem  kevés bonyodalmat okozott 
Rousseau számára: kényszeredetten bizonygat
ta magának, barátainak, Sophie-nak, hogy így  
m enny ive l magasabb rendű érzület ez, m in t 
boldog beteljesülés esetén, m ásrészt fokozo tt 
érzékenységgel és gyanakvással figyelte  filo 
zófustársait, hogy kellően értékelik-e a m a
gasztos m orális tartást. M indezt betetőzte egy 
szerencsétlen levél Saint-Lam bert-hez, a sze
rencsés vetélytárshoz; megírását később m a
ga is ügyefogyott gesztusnak találta  — épp 
ezért m egpróbálta Diderot sugalm azásának fe l
tün te tn i. E zavaros érzelm i háttér azonban  
nem  akadályozta meg, hogy e soha el nem  
küldött, levélsorozatban Rousseau változatlan  
világossággal fogalm azza m eg vélem ényét a 
rossz racionalizálhatóságáról, s az erkölcsi jó 
ság szupra- és preracionális lényegéről, az e- 
rényről, am ely m eg kö ve te lh e t )i term észeti 
hajlam aink elfojtását.

2 Érdem es fe lfigyeln i e levél „kantiánus“ 
hangnem ére: a szándék-etika tételezésével kez
dődő eszm efutta tás a kategorikus im peratívusz  
lényegének m egfogalmazásával zárul. 3 A z e- 
tika i rela tiv izm us kérdését itt  a felvilágoso
dás szellem ében ve ti föl és jellegzetesen X V III. 
századi m ódon oldja meg: a történelm ileg-tár
sadalm ilag a laku lt szokások Imlönfélesége m ö
gött ott a term észeti (vagy tefm észelfö lö tti) e- 
redetű  erkölcsi norm ák és érzések egyöntetű
sége. A m ásodik Értekezés „historizmusával“ 
ez a válasz összeegyeztethetetlen.

r
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francia felvilágosodás: legnevesebb képvise
lői (Diderot, d’Alembert, Rousseau, Vohaire, 
Montesquieu) a kor nagy vállalkozásinak, a. 
Enciklopédiának a munkatársai voltak, akik 
koruk tudományos ismeretanyagát mechanikus 
materialista alapvetéssel, az ateizmus, illőivé a 
deizmus mellett állást foglalva, a harcos nnti- 
feudalizmus, a polgári szabadságjogok, a for
radalmi demokratizmus vagy az utópisztikus 
szocializmus nézeteit foglalták össze. A fran

cia Enciklopédia (Encyclopédie ou Diction- 
naire raisonné des Sciences, des A rts  et des 
Metiers,. I—XXVIII., 1751—72; pótkötetek: 
1771—80; magyar válogatás: A  francia enc ik
lopédia, 1962) a francia forradalom szellemi 
előjátéka volt. Egyébként ne higgyük, hogy e 
munkaközösség tagjait a barátság eltéphetet- 
len szálai fűzték volna egymáshoz. így  van ez 
mindig forradalom előtt, közben és után.

te v . Avt: .-.jET. .
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VOLTAIRE
VOLTAIRE, F rancois-M arie A rouet (1694— 
1778): francia filozófus, ko rának  legnagyobb 
h a tású  felvilágosítója, köz- és széplró. Jó 
m ódú párizsi polgárcsaládban  születik, je 
z s u ita  nevelésben részesül. Ifjúkorában  egy 
herceg m egbotoztatja az inasaival, m ert —
p o lgársa rjadék  lé té re  — fegyveres elégtételt
m erészelt követelni tőle, m ajd  a B astille-ba 
-zárják, és csak azé rt engedik ki, hogy Ang
liába  száműzzék. I t t  1726 és 1728 között 
Locke, Newton, S hakespeare m üvei tesznek
ra  je lentős hatást. Többszöri kegyvesztettség 
és m egbocsátás u tán  II. Frigyes porosz k irály  
u d v aráb a  kerül, m ajd  innen  is távozni kény
szerülvén a svájci Ferney-ben telepedik le. 
M unkássága rendk ívü l szerteágazó és ellen t
m ondásos; a gúnyversektöl az eposzokon, d rá 
m ákon (Zaire, 1733) tö rténeti m onográfiákon 
ót a filozófiai regényekig (A vadem ber, 1767; 
Candide, 1795 stb.) terjed . F ilozófiáját a 
iocke-i szenzualizm us, a m érsékelt agnoszti-
cizm us és a  deizm us jellem zi. U gyanakkor 
szinte m inden írásáb an  tám ad ja  a vallási fa 
natizm ust és a kato likus egyházat, ezen ke
resz tü l pedig az abszolutisztikus rendet. En
n ek  ellenére a m onarch ia híve és szükségsze
rű n e k  ítéli a tá rsad alm i egyenlőtlenségeket és 
a  vallást. M ontesquieu m elle tt a m odern f ra n 
cia tö rténetírás m egterem tője. Egyik legbuz- 
gebb m agyarországi népszerűsítője Bessenyei 
György volt. A C andide  m in t filozófiai re 
gény voltaképpen Leibniz (1646—1716) ném et 
bölcselő, m atem atikus és term észettudós Is- 
tenb izonyítástan i ér tekezések  isten  jóságáról, 
az em ber szabadságáról és a rossz eredetéről 
(1710) és A  m onászok tana  (1714) c. m unkái
nak  a paródiája . Leibniztől szárm azik az 
„elégséges ok“ elve, am ely szerin t „egyetlen 
jelenség sem lehet igaz és valóságos, egyet
len állítás sem lehet an n ak  elégséges indok
lása nélkül, hogy m iért így van, és nem

ELSŐ FEJEZET

H ogyan neve lték  Candide-ot egy szép kas
té lyban , s hogyan ű z té k  el ugyanonnan

V olt egyszer V esztfáliában, T hunder-ten- 
T ronckh báró  úr kastélyában  egy fiatal le
gényke, ak inek  a  term észet a legszelídebb 
h a jlam o k at adom ányozta. A rca is tükrözte 
lelkét. N yílt esze volt, de egyúttal igen jám 
bor észjárása; azt hiszem , ezért is h ív ták  
C andide-nak, vagyis jám bornak. A ház régi 
cselédei sejtették , hogy tu la jdonképpen  a 
báró  úr húgának  vo lt a fia, ap ja  meg egy 
szomszédos, derék, becsületes nem esem ber, 
ak ihez azonban ez a hölgy sosem ak a rt férjhez 
m enni, m ert m indössze hetvenegy őst tudott 
k im u ta tn i családfáján , míg a többit m egrág
ta  az idő rozsdás vasfoga.

A báró  ú r  egyike vo lt a  ta rtom ány  legha
ta lm asabb  urainak , m ár azért is, m ert kas
té lya ajtóval és ab lakokkal is dicsekedhe
te tt. Sőt a kastély  fogadóterm ét még egy fali
szőnyeg is d íszítette. A barom fiudvar ku 
tyáiból vadászfalkát is fo rm álhato tt; istálló
szolgái, ha kellett, h ajtó k n ak  is beváltak; s 
a falusi p lébánost k inevezte házikáplánjának. 
M indnyájan  nagyu ram nak  hívták , s ha m e
sélt nekik  valam it, udvariasan  nevettek.

A méltóságos báróné körülbelül három száz
ötven fontot nyom ott, am i persze tetem es 
tek in té ly t kölcsönzött neki: vendégeit m in 
denkor igen nagy m éltósággal fogadta, ez az
tán  még több tek in té ly t b iztosított a szemé
lyének. Egyetlen leánya, K unigunda, tizen
hé t esztendős volt, p iros arcú, friss, kövér
kés, egyszóval igen ínycsiklandó. A báró  úr 
fia viszont m indenben az ap já ra  ütött. Ne
velője, Pangloss úr, orákulum a volt a ház
nak, s bölcs leckéit a kis Candide korának 
és je llem ének te ljes jóhiszem űségével hall
gatta.

Pangloss a  m etafizikával vegyés teológiát 
s a cosmológiával kapcsolatos cretinológiát 
tan íto tta . Rem ekül tu d ta  bizonyítani, hogy 
n incs okozat ok nélkül, hogy ebben a le
hető legeslegjobb v ilágban a nem es báró  úr 
kastélya a legeslegszebb várkastély , s hogy a 
nem es báróné a bárónék  legjobbika.

— Bizonyos — m ondta, s k im utatható , hogy 
nem  is lehetnek  m ásképp a dolgok, m ert ha 
m ár m indennek cé lja  van, m inden ugyebár 
szükségképpen a legeslegjobb célért is van. 
O rru n k  példáu l azért van, hogy legyen 
m in  hordani a szem üveget, s lám  ezért is 
ho rdunk  szem üveget. L ábunk  lá tható lag  a rra  
való, hogy nadrágot húzzunk rá, ezért is van 
nadrágunk  A kövek a rra  term ettek , hogy 
szépen m egfaragják  őket, no meg persze, hogy 
kastélyokat építsenek belőlük, ezért is van 
Öméltóságának ilyen gyönyörű kastélya; a ta r 
tom ány legnagyobb u ra  illő, hogy a leges
legszebb házban iakjék: és mivel a hízó disz
nók  a rra  valók, hogy megegyék őket, azért

m ásképpen“. A világm indenségben m inden lé- 
tezö_ elégséges oka Isten: a  tiszta szellem. 
Ebből a felfogásból következik a  Leibniz-féle 
racionalista erkölcstan, am elynek alapeszm é
je  az, hogy az értelem  fejlődése szükségkép
pen m aga u tán  vonja az erkölcsi tökélete
sedést. Az Istenbizonyítástani értekezések  fő 
tétele: a  v ilág a legjobb és legtökéletesebb 
az összes lehetséges világok közül, s töké
letlenségei csupán az ítélőképesség alacso
nyabb fokán lévő em ber szemszögéből tűnnek  
azoknak. Leibniz a  felvilágosodás világnéze
té t optim izm ussal tö lti föl, am ikor azt h ir 
deti, hogy a világ jó  és szép, s csupán az em 
beri ész korlátlan  lehetőségekkel rendelkező 
fejlődésén m úlik, hogy tökéletessége, ereden
dő harm óniája nyilvánvalóvá váljék.

eszünk mi disznóhúst egész áldo tt esztendő
ben. Következőleg, ak ik  azt állítják , hogy 
m inden jó l van  ezen a földön, ostobaságot 
á llítanak ; azt kellene m ondaniok, hogy m in
den a legjobban van.

Candide hallga tta  figyelem m el, s h itt neki 
szíve á rta tlanságában ; m ert ő bizony K uni
gundát rendkívül szépnek ta lá lta , bár hogy 
ezt meg is m ondja neki, a rra  gondolni se 
m ert. O lyan módon okoskodott, hogy igen 
nagy boldogság T hunder-ten-T ronckh báró 
nak  születni, még nagyobb boldogság lehet 
K unigundának lenni, ennél is nagyobb, ha e 
kisasszonyt napró l n ap ra  lá th a tja , de a leges- 
legnagyobb, ha hallga tha tja  Pangloss m estert, 
e tartom ány s következésképp az egész föld 
legnagyobb filozófusát.

Egy szép napon K unigunda, ahogy a kas
tély közelében sétált, abban a kis erdőben, 
am elyet park n ak  kereszteltek, észrevette a 
csalitban a mi Pangloss doktorunkat, ahogy 
éppen leckét adott k ísérleti fizikából a báró
né szobalányának, egy igen csinos és még 
inkább tanulékony  kis barnának . M ivel a 
mi K unigundánknak  nagy kedve volt a tu 
dományokhoz, lélegzetfojtva figyelte az előtte 
játszódó s többször is m egismétlődő kísérle
teket; igen tisztán  lá th a tta  a m ester nyomós 
érvelését, az okokat éppen úgy, m in t az oko
zatokat, s am ikor visszatért a házba, izga
to ttan , merengön, nem  volt neki hőbb vágya, 
m in t hogy ő is tudós legyen, m ert akkor az 
ifjú  Candide vele p róbálha tná ki az ő nyo
mós érveit, am elyekre K unigunda hasonló é r
vekkel válaszolna.

H azam enet ta lálkozott Candide-dal a kas
tély előtt, s e lp iru lt: Candide is piros lett. 
Köszönt neki, elfúló hangon; és Candide is 
szólt hozzá, bár m aga se tudta, m it mond. 
M ásnap, m ind járt vacsora után, ahogy o tt
hagyták  az asztalt, K unigunda is, Candide is 
egy spanyolfal mögé kerü lt; hogyan, hogy se, 
K unigunda leejtette  a zsebkendőjét, Candide 
meg azonnal felszedte; a  kisasszony á r ta tla 
nul m egszorította a fiú  kezét, a fiú meg á r 
ta tlan u l megcsókolta a  kisasszonyét, oly he
vesen, oly érzékenyen, oly kecsesen, hogy az 
m ár sok volt; hogyan, hogy sem, a jkuk  ta 
lálkozott, szem ük lángolt, té rdük  reszketett, 
s a kezük ide-oda tévedt. Thunder-ten- 
Tronckh báró ú r o tt m ent el a spanyolfal 
m ellett, s lá tva ez okot és okozatot, egyszerre 
kidobta Candide-ot az ő gyönyörű kastélyá
ból, jókorákat rúgva a fenekébe; K unigunda el
á ju lt: a báróné Öméltósága összevissza po
fozta, m ihelyt kissé magához té rt; s m inden 
csupa zűrzavar le tt ebben a lehetséges leg
szebb s legüdítőbb kastélyban.

HARMINCADIK FEJEZET 
M indennek a legvégéről

Candide-nak, szíve legmélyén, bizony nem 
volt nagy kedve ahhoz, hogy feleségül vegye 
K unigundát, azonban a báró úr 1 felháborító 
ripőksége mégiscsak ráb írta  e házasságra, 
am ellett K unigunda is olyan erősen sürgette, 
hogy bizony, ha akarta , ha nem, nem bújha- 
to ’.t ki a dolog alól. M egkérdezte Panglosst,

M artin t és a hűséges Cacam bót2. Pangloss re
m ek védőira to t írt, am elyben bebizonyította, 
hogy a báró  sem m iféle jogot sem form álhat 
a húgára, s hogy a szép hölgy balkézre meg 
is esküdhet Candide-dal, a birodalom  törvé
nyei szerin t3. M artin  inkább azt aján lo tta , 
dobják  a báró t a tengerbe; Cacambo viszont 
javasolta, ad ják  vissza a levantei kap itány
n a k 4, s m arad jon  egyelőre a  gályán; u tána 
azu tán  elkü ldhetik  Róm ába, a generálishoz3, 
a legelső hajóval. Ez az ötlet m indenkinek 
te tszett; a vénasszony« is helyeselte; a báró 
húgának  nem  is szóltak, egy kis pénzzel si
k e rü lt az egész dolgot elintézni, s igy megvolt 
az az örömük, hogy becsaphattak  egy jezsui
tát, s egyben meg is bün te thették  egy né
m et báró  pöffeszkedését.

Ennyi baj és b án a t u tán  mi sem le tt volna 
term észetesebb, m in t hogy Candide nejével, 
a filozófus Pangloss-szal, a filozófus M artin- 
nel, a jó  öregasszonnyal s az okos Cacambó- 
val élve, am ellett még zsebében az inkák  föld
jé rő l hozott gyém ántokkal, a világ legboldo
gabb és legkellem esebb életé t élje; csakhogy 
a zsidók anny ira  kifosztották mindenéből, 
hogy a  kis m ajorságon kívül bizony sem m ije 
se m arad t; felesége m indennap csúnyább 
lett, fanyarabb  és házsártosabb, a vénasz- 
szony beteges volt és még rosszabb kedvű, 
m in t K unigunda. Cacambo, aki a kertben dol
gozott, s zöldséget á ru lt  K onstantinápolyban, 
torkig  volt m ár a m unkájával, s egyre a sor
sá t átkozta. Panglosst ette a keserűség, hogy 
nem  ragyoghat valam elyik  ném etországi egye
tem en; M artin  viszont hű m arad t régi meg
győződéséhez, hogy az élet sehol sem jó, s 
tü relem m el viselte végzetét. Candide, M artin  
és Pangloss m ester néha-néha m etafizikáról és 
erkölcsről vitatkozott.

O lykor-olykor, hogyha kinéztek a m ajorság 
ab lakán , hajókat lá ttak , tele basákkal, ká- 
d ikkal és efendikkel, ak iket szám űzetésbe 
kü ld tek  Lém noszba, M ütilénébe és Erzerum - 
ba; az tán  lá tta k  m ás basákat, m ás kádikat, 
m ás efendiket, ak ik  a szám űzöttek helyére 
jöttek , s ak iket bizonyos idő m úlva hasonló
képpen száműztek, lá tta k  igen gondosan k i
készített em berfőket, am elyekkel Sztam bul- 
ban a Fényes P o rtán ak  kedveskedtek. Ily  
lá tványok  még jobban buzd íto tták  őket az el
m élkedésre; s ha m ár nem  is vitatkoztak, 
oly retten tően  unatkoztak, hogy a vénasszony 
egyik nap ezt m erte  a  szem ükbe vágni:

— Szeretném  tudni, mi rosszabb: az-e, ha 
néger kalózok százszor m eggyalázzák az em 
bert, az-e, ha levágják  a fél farunkat, ha 
m egvernek a bolgároknál, ha megvesszőznek 
és felkötnek bennünket egy autodafén, ha ele
venen felkoncolnak, h a  m áglyára kényszerí
tenek, egyszóval, h a  elszenvedjük m indazt, 
am in keresztülm entünk, vagy pedig az-e, ha 
i t t  ü lünk  s nem  csinálunk  sem m it se?

— Fogas kérdés — felelte Candide.
Ez a beszéd m egint ú jabb  v iták ra  serken

te tte  őket, s a bölcs M artin  a rra  a következ
te tésre ju to tt, hogy az em ber vagy a nyugta
lanság örökös k ín ja ira  született, vagy pedig 
az unalom  le targ iá jára . Candide nem  igy 
gondolkodott, de b iztosat se m ondott sem 
mit. Pangloss viszont m egvallotta, hogy m in
dig iszonyúan szenvedett; de mivel egyszer 
azt állíto tta, hogy m inden jól van ezen a 
földön, ezentúl sem á llíto tt mást, b á r  réges- 
rég nem  h itt m ár benne.

Valam i még jobban meggyőzte M artin t gya
lázatos elveinek igazáról, még kétkedőbbé 
te tte  C andide-ot s m ég inkább m egzavarta 
Panglosst. Egy szép nap beá llít hozzájuk 
P aquette  és frá te r G iroflée7, m indketten a 
legszörnyübb nyom orúságban; ham arosan fel
e tték  a három ezer a ra n y ta llé rt8, széjjelváltak, 
kibékültek, összevesztek, börtönbe kerültek, 
megszöktek, és végül is frá te r G iroflée m it 
tehete tt?  azt, hogy felcsapott töröknek. 
P aquette  közben m indenütt fo ly ta tta  a mes
terségét, de m ár m it sem keresett vele.

— Jó l lá ttam  én — m ondta M artin  Can
dide felé fordulva —, hogy ez a  nagy a ján 
dék igen ham ar elpazarlódik, s hogy ezek 
u tán  csak még szerencsétlenebbek lesznek. 
Ugye, hány m illió juk volt Cacambóval, és 
lám, mégsem boldogabbak, m int P aquette 
vagy Giroflée.

— Ejh, ejh  — szólt Pangloss P aquette-nek 
—■, h á t visszahozta közénk az ég, szegény, 
kedves gyerekem! Tudja-e, hogy m aga m iatt 
vesztettem  el az orrom  hegyét, no meg a fél 
szem em et és a fél fü lem et?9 No, maga is jól 
m egjárta! Hejh, m icsoda v ilág ez!

S ez az újabb élm ényük még több v itába 
hajszolta őket. É lt o tt a szomszédságban egy 
híres dervis, ak it egész Törökország legjobb 
filozófusának ta rto ttak ; gondolták, elm ennek 
hozzá, hogy m eghallgassák a vélem ényét. 
Pangloss beszélt m indnyájuk  helyett, s igy 
szólt a dervishez:

— Uram, kérünk, m ondd meg nekünk, hogy 
mi végre terem tődött egy olyan furcsa állat, 
m in t az em ber?

— Mi közöd hozzá? — riv a llt rá  a dervis. 
— M it gondolsz, ez a te  dolgod?

— De hát tisztelendő atyám  — szólt közbe 
félénken Candide —, m ikor annyi retten tő  
baj gyötri ezt a szegény földet!

— Olyan m indegy — felelte a dervis —, 
jól vagy rosszul élünk-e a földön! Ha a szul
tán őfelsége hajó t küld el Egyiptomba, m it 
törődik  az egerekkel, jól vagy rosszul élnek-e 
a  hajón?

— H át akkor m it tegyünk? — kérdezte
Pang'oss.

— H allgassunk — felelte a dervis.
— A zt rem éltem  — m ondta Pangloss —, 

hogy kissé cseveghetek veled az okokról és 
okozatokról, a legeslegjobb világról, a rossz 
eredetéről, a lé lek  term észetéről, no meg az 
előzetes harm óniáról

A dervis e szavakra m ár kis is tessékelte
őket.

Közben, míg így beszélgettek, az a h ír te r
jed t el náluk, hogy Sztam bulban m egfojtot
tak  két vezért és egy főm uftit10, sőt, hogy a 
párth íve ik  közül is jó néhányat karóba húz
tak. Ez a szörnyűség m indenütt nagy zene
bonát okozott, p á r órára. Pangloss, Candide és 
a bölcs M artin, ahogy hazatértek  a m ajor
ságba, ta lálkoztak  egy jó  öreggel, aki a  háza 
eiő tt hűsölt, egy kis narancslugasban. Pang- 
loss, aki éppen olyan kíváncsi volt, m int okos
kodó, kérdezte tőle, hogyan h ív ták  ezt a most 
m egfojtott m uftit.

— Én bizony nem  tudom  — szólt az öreg 
—, s nem  is tud tam  sohasem egyetlen vezér 
vagy m ufti nevét. E rről a históriáról is most 
hallok  csak legelőször; azt hiszem,, hogy azok, 
ak ik  közügyekbe keverednek, nem egyszer igen- 
i r o s s z u l  já rnak , és ezt meg is érdem lik:

de én sose törődöm  azzal, hogy K onstantiná
polyban m it csinálnak, m it se; beérem  azzal, 
hogy odaküldöm  kertem nek a gyümölcseit 
eladásra.

S m iu tán  igy szólt, behívta az idegeneket 
a házába: két fia és két leánya különböző 
frissítőkkel k ínálta  a  vendégeket; m aguk csi
ná lták  m indegyiket, többek között olyat is, 
am it befőtt cédráthéj Ízesített, aztán naran
csot, ananászt, édes meg savanykás citromot, 
pisztáciát és m okkakávét, de igazit, és nem 
holm i b a táv  és indiai keveréket. U tána a két 
házikisasszony illatszerekkel öntözte meg 
Candide, Pangloss és M artin szakállát.

— Ugye — szólt Candide a jó  töröknek —, 
hata lm as nagy b irtoka van?

— Alig húsz hold — felelte a tö rök —, 
gyerm ekeim m el m unkálom ; a  m unka pedig 
a rra  jó, hogy messze tartson tőlünk három 
nagy b a jt: az unalm at, a bűnt, a  szükséget.

Candide, a m ajorba visszatérve, soká és 
m élyen gondolkozott a  jó török szavain. 
M ondta is Panglossnak és M artinnek:

— Ez a jó öreg, úgy látom, jobb sorsot 
te rem te tt m agának, m in t az a ha t uralkodó, 
akivel együtt vacsoráztunk V elencében11.

— A nagy hatalom  — imígy Pangloss — 
igen veszélyes a filozófusok szerint. M ert 
ugye, Aod megölte Eglont, a m oabiták k irá
lyát, A bsalont három  dárda já rta  át, s ha
jáná l fogva is felakasztották; Nadabot, Jero
boam fiát, m int tud juk , Baasa ölte meg; Ela 
k irály t egy bizonyos Zam bri, Ochosiast pedig 
Jehu, A thaliá t viszont Joiada; Joachim , Jecho- 
nias és Sedecias k irály  volt, és rabszolga lett. 
Azt is tudjuk, ugyebár, m iként pusztult el 
Krőzus, Astyages, Dárius, Szüraküszai Dio- 
nüszosz, Pürrhosz, Perszeusz. Hannibal, Ju - 
gurtha, Ariovistus. Caesar, Pompeius, Néró, 
Otho, V itellius. D om itianus a róm aiaknál,
II. Richárd, II. Edvárd, VI. Henrik, III. 
R ichárd, S tuart M ária, I. Károly, mindezek 
csak az angoloknál, a három  H enrik a fran 
ciáknál, meg IV. H enrik  király. Ugye, tu d 
juk, h o g y . . .

O lvasztó kem ence

— Igen, de azt is tudom  — szakította félbe 
Candide —, hogy v ár ám a m unka a kert
ben.

— Igaza van — m ondta Pangloss —, m ert 
m ikor az Ü r A dám ot Éden kertjébe helyezte, 
azért helyezte őt oda, u t operaretur eum, 
vagyis hogy ott dolgozzék; ez pedig azt bizo
nyítja, hogy az em ber nem  pihenésre ter
mett.

— Dolgozzunk, ne okoskodjunk — m ondta 
M artin  —, ez az egyetlen m ódja annak, hogy 
tű rhetővé tegyük az életünket.

Az egész kis társaság  e szerint az elv sze
r in t kezdett élni; s m indenki próbálta  gya
korolni a  m aga tudásá t és képességeit. A kis 
m ajor szépen gyümölcsözött. K unigunda, 
m iért tagadjuk, határozottan  csúnya volt; v i
szont idővel nagyszerű sütem ényeket készí
te tt; P aquette  hím ezni tanult; a vénasszony 
pedig a  fehérnem űvel vesződött. M indnyájan 
dolgoztak; még frá te r  Giroflée is szorgosko
dott; igen jó asztalos le tt belőle, sőt becsüle
tes em ber is; m ondta is olykor Pangloss C an
dide-nak:

— M inden esem ény egyetlen láncsort alkot 
ezen a legeslegjobb világon; m ert hisz ha nem 
rúg ják  fenéken, s nem ebrudalják  ki egy 
szép kastélyból K unigunda kisasszonyért, il
letve szerelm e m iatt; ha nem  gyötri meg az 
inkvizíció; ha nem  já rja  be gyalog A m erikát; 
ha nem  döfi le az ifjú  bárót, és ha nem  ve
szíti el száz eldorádói juhocskáját, bizony 
nem  ehetne itt  befő tt cédrátot és pisztáciát.

— Igaz, úgy van — felelte Candide. — De 
v ár ám  a m unka a kertben.

GYERGYAI ALBERT fordítása

1 A z  ifjabb T hunder-ten-Tronckhról van szó. 
(Szüleit lemészárolták.) Felháborító aljasság
nak tartja , hogy Candide az ő előkelő nővére 
kezére pályázik; m ár korábban is összeszó
lalkozott em ia tt Candide-dal, dühében kardot 
is fogott rá, ám  Candide gyorsabbnak bizo
nyult: beledöfött a dölyfös úrfiba (a d ö fé s t' 
akkor halálosnak h itték). Éppúgy, m in t a re 
gény többi szereplője, Kunigunda is bejarja  
a fé l világot, és töm érdek megpróbáltatáson, 
kalandon esik át: m egerőszakolják, egy ideig 
a Buenos A ires-i korm ányzó ágyasa, m ajd a 
szám űzetésben élő Rákóczi (!) rabszolganője 
stb., m indeközben pedig igencsak m egcsúnyul.
2 M artin útitársa és m ásodik mestere, Cacam 
bo szolgája Candide-nak. 3 M árm int a török  
birodalom törvényei szerint. Ugyanis hőseink  
végül Törökországban kötnek ki, és Candide 
hldorádóból hozott kincseinek m aradványa i
ból egy kis tanyát vásárolnak itt. 4 Az 6 gá 
íyáján érkezik  török földre Candide, Pangloss 
m eg az ifjú  báró — az első u tasként, a m á 
sik  kettő  gá lyarabként; Candide v V tja  k i 
őket, m in t m ár előbb Kunigundát. ’ A gene
rális a jezsuitává 'e tt ifjú  báró rend főnöke.
5 K unigunda hűséges kísérője ~ Paquette az. 
í'/ 'é  ) •jc-zCből isnu-rt szqbacicis, aki i !•».*: 
ben teljesen e lkurvu lt; fráter Giroflée a leg
újabb kitartó ja-kitarto ttja . 8 Candide a jándé
kát ,fl Pangloss annak idején elkapta a ver
haft Paquette-től. 10 A fő m u fti m oham edán  
főpap és főbíró. 11 Utazásai fo'-iamán Candide 
és M artin egy ízben összcakal hat trón fo sz
to tt uralkodóval.
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UTASI CSILLA

A múlandóság
Ha a könyveknek van sorsuk, bár inkább magá

nak a Fátum nak  a sorsa ez, ha az ú tjukat, m in t m in
den földi u ta t, az égitestek befolyásolják, kipárolga- 
saik erejével vezérelvén őket, ebben az esetben Da- 
nilo Kis valam ennyi regénye az atya jegyében szü
le te tt, egyedül A  holtak enciklopédiája  született a 
fiúéban. A m űértés asztrológiai ú tja  azonban itt le
zárul. A tya és fiú különbségének retorikus, filozófiai 
és m egfoghatatlan kérdésére a belátás azt mondja: 
hiábavalóság.

Danilo Ki§ eleme a homály. Az álom és a terem 
tés előtti, a helyek kvintesszenciája, a m etafizika 
clair-obscur-je, egy hercegi sarj utolsó cigarettájának 
füstje, amely olyan színű, m in t a hajnal. A homály 
Danilo KiSnek különös birtok-tárgya, lényének anya
ga. Csak hasonlóságról esik itt  szó, nem azonosságról, 
hiszen hol van a rejtettségben meglapuló, amelyből 
k ilépett; a kiválást és az elszakadást ki látta?

A Danilo KiS-i m ondat a helyek hatványában, a 
sötétben, a m etafizika félhom ályának előterében le
beg. Titkos eredetébe vert gyökeret, m int a növény 
a szürkületben világító fal előtt. Növényi komolysá
ga, ártalm atlansága és álm atlansága van.

A hom ály nem  ösztönös, hanem  szándékos, nem 
tárgy, hanem  figyelmeztetés, a félreérthetőség jelze
te. ,,Senkinek, akinek a beszéd (és a gondolat) rend
kívüli fontosságú (ahogyan ez a költők esetében fönn
áll), nem volt és nincs nagyobb félreértése a világgal, 
írónak  lenni »annyit tesz, m int nyom tatott papírból 
hegvecskét emelni magad közé és az em berek közé, 
s valódi hegyet pontatlanságból és félreértésekből«“ 
— idézi A ndricot egy in terjúban . írn i sohasem m orá
lis tett, legjobb esetben is csak amorális. A  holtak en
ciklopédiája ké t elbeszélésének tárgya az írás amo- 
ralitása, am i félreérthetősége, m érhetetlensége, véd- 
telensége. Ha létezne is a m űvészet hatását mérő elekt
ród, mi biztosítana a rossz regényen lelkesedő olva
só érzelmei ellen? Az irodalom  term észete m érhetet
len, pozitív és objektív hatás.

Mi m indenben ism erhető föl a hatás tisztasága? 
M indabban, am i tőlünk elidegenedett, a legnagyobb 
elidegenedésben, a halálban. M inden benne nyeri kör
vonalát, m inden az övé, a halálé. A m iénk a vissza
kapott. Aki él, m inden percét neki ajánlja, m indenét 
önként odaadja neki, hogy átcserélve kapja vissza. A 
halálé a mozgás m ögött a m ozdulatlanság, az elképzel
hetők  legintenzívebbike és a vér mögötti elgondolt.

A  holtak enciklopédiájának  van egy alig elfogha
tó , hátrafelé vetett, tág pillantása, melyben, az „át
tetsző szürkület“-ben a m úlandóság tónusa m egjele
nik.

UTASI CSILLA 1966-ban született Újvidéken. 1987-ben ka
pott diplomát az újvidéki egyetem magyar tanszékén. Rend
szeresen közölt a Híd  ban, szerzője a H arm adkornak  is.

szürkesége
Az em beri élet nem term észetes m ederben folyik, 

az em berek és növények „biológiai“ ciklusa és „dia
lektikus pályája“ absztrakció. Nincsenek „élő“ virágok. 
A virágzás kérkedő kétértelm űség, a rothadás a llű r
jével és az oszlás szkepszisével, natu re  m orte-jellege- 
vel, a rák  eflorációjának attribútum ával. „Forradalm i 
engedetlenségükben“ és „ok nélküli lázadásukban“ a 
részeg m atrózok és kicsípett p rostituáltak  a Végtisz
tesség halo ttját, M ariettát kiegyenlítik a „jó házból 
való, tisztességes úri kisasszonyokkal“. M int m inden 
forradalm i egyenlőség, ez is egyenlőség a halálban, 
alaptalan és hasztalan tehát. A halál egyenlősége az 
elm últak jóvátehetetlenségét erősíti. „A m em ória nem 
csak az idő ellen bizonyíték, hanem  a világ ellen is.“ 
(Cioran)

Az ideológiák úgy tenyereinek rá  a halálra, m int 
hozzánk közel állóra. Ebben az értelem ben állítható, 
hogy a Borisz Davidovics sírem lékében  a halál halál
lal előkészített, A  holtak enciklopédiájában pedig élet
tel előkészített. A Borisz Davidovics tárgya a gonosz, 
a gonosz léte a halál m ellett. M ert term észetesen több 
halál van, sokféle halál az időben, az Éjnek, Káosz 
gyerm ekének és Erósz testvérének fia volt Morosz 
m ellett Kér, Thanatosz és m indhárm uk fivére, Hüp- 
nosz is. Különbség van a gonosz m elletti halál és a 
vérben lüktető halál között.

Az idő drám ájának újabb felvonásai nem viselik 
el a szeretet h iátusait, m int a régebbi korok, m elyek
ben a halál e ljö tt a héroszokért és a halandókért. A 
szeretetben a halál végtelen m ennyiség. M eggátolja az 
azonosítást, elősegíti az emlékezetet. Erősebb az élet
nél, m ert az élet őrzői nem azonosak a halál őrzőivel. 
Az életet a hiábavalóság őrzi, a halált az istenek. E- 
zért van az, hogy egyform án ragaszkodunk ahhoz, a- 
m it a haláltól kapunk, és ahhoz, ami a ragaszkodás 
véletlen tárgya, ugyanazt dédelgetjük m indkettőben. 
A szeretetet és a halált egymáshoz m érve a k iterje
désre látni, m elyet „az idő szívé“-nek neveznek A 
holtak enciklopédiájában. A szeretet és a halál egyet
len erő két aspektusa, a két erő holtpont-eredője. A 
szeretet term észete nem cselekvő, hanem  emlékező.

A kötetben szeretet és halál nem úgy következik 
egvrnásra, m int m ikor „fekete szalagot fonnak szőke 
hajba, halántéktól halántékig“. Nincs választóvonal és 
ha tá r Erósz és Thanatosz között. Erósz, a világosító 
a káprázatokat segíti, a nyüzsgést és az alakot, föl
melegíti az alvadt, sötét vért, visszaad a halálnak. Hol 
van az öntudat magja, hol van a visszakapott élet m ag
ja, hol van az idő szíve? Nem ott van, ahol várni le
hetne, nem a látványban, a reggeli nanfényben vakí
tó foltban, a korláton tiszta fehérben kihajoló alakon

és mögötte a filodendron sötétzöld leveleiben. Inkább 
a hajnalban, a múlandóság színében, a vágy-nélküli
ségben, a form átlaságban, a kiáradásban vagy befelé 
szivárgásban. Az idő szíve a halál objektivizációjában 
van.

Az „áttetsző szürkület“, a Mendel Oszipovicsnak 
tu lajdoníto tt holland kép, önreflexió és poétikai esz
m ény egy időben, alapja, „metafizikus poézise“ ennek 
az enciklopédikus prózának, ahogyan a többi á rny ref
lex, a kikötőben a  lányok kirakatai, a havazás és az á l
havazás, az erdő alkonyata „a nem hirtelen, in mé
diás res“ kezdődő történetben is az. A holtak éneik la
pé diájának kilenc történetét hatalmas mágnes vonz
za és oldja.

Az irodalom a legnagyobb vigasz, amit a halál nyú j
tan i képes, vélte Danilo KiS. Egyedül a kérésre és a 
helyeslésre van füle, Elóchim a jóság zsarnoka. Az 
irodalom rés, repedés a terem tés műve között, Isten 
ege között és a „könyörtelen napvilág“ között. A hol
tak enciklopédiája  tú l messzire merészkedett, kihívta 
s elnyerte  m éltó büntetését.

Danilo Ki§ az irodalom jelenségét nem tettnek  gon
dolta, hanem  m unkának. A te tt efemer, m egtagadha
tó, könyörögni, kérelmezni nem szégyen m iatta. A 
m unka ezzel ellentétben sohasem akaratlan vagy ön
kívületi, és visszavonhatatlan.

K étféle lefolyást enged meg a képzelet. Ami ke
vésbé valószínű, az így történhetett: az örökkévaló
ság m egpillantotta magát a létrejövőben, m int egy tü 
körben. S ez a „sub specie aeternitatis“ gondolatának 
diadala. Vagy pedig a m unka léte, nem a benne m a
terializálódott, hanem  az, ami tovább ér, hozzáért a 
homályhoz; odaért az ártatlanság vékony, fehér keze, 
fölébresztve az örökkévalóságban nyugvó árta tlansá
got és vele az ártatlanság bosszúját.

A vég ezen a ponton visszahajlik a kezdethez. A 
fiút  látta tja , aki nem kérdezi az örökségét.

Pi-try Béla rajzai

DARVASI LÁSZLÓ (1962) Törökszentmiklóson született. 
Rendszeresen közölt verset a Jelenkor  ban, a Kor társban, a 
N apjainkban. Szerepelt az Á tfo rdu lt idő című antológiában 
s a H arm adkor oldalain. Jelenleg a Délmagyarország  mun
katársa, és szerkesztője a Pom peji című, ugyancsak szegedi 
folyóiratnak.

DARVASI LÁSZLÓ

A H Á Z É P Í T É S

Aludt folyója sárga partján, aludt viz tükre 
fényén, aludt parti fűz görcsmarok ágán, aludt 
egyetlen szón, mintha nem ajándék, 
de tulajdona lenne a név, 
mit napra nap használ.
„Nem .“, mondta a falusi ember, s barna karjával 
mutatta is a tiltást. „Angyalokból tollat hozz. 
Ördögből rút feketét. Anyádból szempillát.
Kell márga, súlyom , iszap, méz és kenyér.
Kell idő, sző, szerkezet, cselekm ény . . . “
Hozta ezeket, hozta mind a Férficsecsemő, 
év sem, hónap sem telt belé.
S egy nevezhetetlen puszta nap,
amikor fényes ablaka, könnyű ajtaja, óvó kerítése
volt a háznak, küszöbén könnyed bokákkal áthágott

%

%

„Nem .“, mondta újfent a barna ember. „Még nem .“ 
„Mert most nevess.“ És nevetett.
„Hangosabban.“ Kacagott hangosabban.
„Most zokogj.“ Zokogott könnyel s szárazon.
Arra gondolt később a Férficsecsem ő, ha nem

sírt s nevetett
volna, hiába a világ összes hozható dolga,
mert öröm és bánat nélkül
egyetlen fal sem áll m eg ezen a földön.

A Z  E L L O P O T T  S Z Ő R S Z Á L

De ki téphette ki a leggöndörebb szálat 
a m clhulvar fekete erdejéből?
„Ha nyomozok, történet lesz.
Ha nem, ugyan minek a világ bármely dolga nekem, 
ha egyet is veszni hagynék, ami így fáj, amikor

nincs.
Fájdalom? Hiszen valami más ez . . . “
Gyanús szavaknak nyoma pedig nem maradt arról az

éjről.
A kő csak kő, a fű csak fű, a daróc is csak daróc volt, 
csupán egyetlen lényt hallottak új szót tanulgatni 
a sorosként bíborai hajnalon: „nyakláncom !. . .

nyakláncom!“,
terelte vissza az erdőíal az óvatos su ttogást. . .
Nézte fedetlen vállát, a rezzenésre várót, s tudta, 
ha kérdi, m égis mire fűzte a festett agyaggolyókat 
pihés nyakába, elszakad a történet gyönge szála, 
mint szakadna e különös út, 
m ely idáig tartott talpa alatt.
Mert egyszeri látvánnyal zárul az óvatlan mondat.
„Ha most szólok, lesz történelem . Egész és halott.
Ha nem, szem élyes kinccsel kérkedhetem, tőlem is

zárttal.“
Addig várt tehát, egy hétig, kettőig.
míg egy éjjel a hullámzó szőkéből ő is tépett,
s úgy vitte haza az aranyion világló szálat,
mintha egy újabb történet nyugtalanító kezdetét vinné.

volna. A S Z A B A D S Á G  A R A

A közösen nevelt erdőben, 
hol a nyírek világos sorát
haragos, tömött zöldjével keresztezi az erdei fenyő, 
emberek állítottak csapdákat embereknek.
Hallotta a Férficsecsem ő, hogy nevét sikoltják. 
Sokan voltak, szépek és türelm etlenek.
De ő előbb sorra elbeszélgetett velük, 
s csak aztán szabadította ki őket.
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„ Ö ltö z te s s  bohócnak s engedj 
beszélnem, ahogy akarok...

Ha sajtónyilatkozatot kérnék és kap
nék Próbakő uramtól, az A h o g y  t e t s z ik  
világirodalmi paradigmává vált bolond
jától, minden élethelyzet viszonylagos, 
önellentmondásaiban való megítélésé
nek ettől a shakespeare-i, de a mai ab
szurd játékokra is előremutató bajno
kától, akkor az idei kolozsvári sajtóvi
tákra célozva bizonyára ilyesmiket mon
dana öurasága:

— Nem vagyok olyan bolond, hogy 
helyeselnem azt a játékrendet, amely 
előnyben részesíti a vasfüggöny mögé 
bujtatott, úgynevezett stúdió-előadáso
kat a nagyszínpadra állított, ezer néző
nek felkínált előadásokkal szemben. Vi
szont nem vagyok olyan bolond sem, 
hogy fel ne ismerném: Mrozek színházá
tól könnyebben el lehet jutni a Shakes- 
peare-éhez, mint az Achardé-tól — mert 
az Achard-on (vagy Scribe-en, Feydeau-n) 
nevelt néző nemcsak Jarrytól és Be- 
ckettől riad vissza, szövegeiknek az ab
szurditása miatt, hanem Shakespeare-étől 
is; minden idők legnagyobb és legma
radandóbb abszurdja szövegeinek a min
dig kételyeket, belső és külső ellent
mondásokat ébresztő dialektikája miatt.

— De nem vagyok olyan bolond, hogy 
ne értenék teljességgel egyet azokkal, 
akik szerint nem lehet folyton Mrozek- 
kel és Shakespeare-rel etetni a nézőt (se 
a nagyszínpadon, a vasfüggöny mögött, 
se a nagyszínpadról, a színházteremben), 
mert a „nagyérdemű“ nagy része joggal 
követeli meg a maga népszínműveit, da
locskákkal és táncocskákkal — akár sors- 
tragédiák melléktermékeként is. Viszont 
nem vagyok olyan bolond sem, hogy 
észre ne vegyem: a színház most mes
teri cselhez folyamodott. Népszínművet 
akartok? Nesze nektek népszínmű. Da
locskákkal és táncocskákkal. Nézzétek 
meg egyszer, kétszer, háromszor az A -  
h o g y  t e t s z i k e t ,  a világirodalom egyik 
legenigmatikusabb népszínművét.

— Szóval, olyasféle bolond lennék, 
aki elhiszi, hogy az A h o g y  t e t s z i k  nép
színmű? Pedig ha jól meggondoljuk, az 
bizony. Akárcsak a R ó m e ó  é s  J ú lia  s ta
lán, talán — nekem most megbocsássa
tok — Shakespeare életművének a je
lentős része! És hogy milyen ravasz em
ber ez a Tompa Gábor, nemcsak mint 
rendező, hanem mint színigazgató is: eb
ből az életműből most pont azt az öt fel
vonást választotta ki, amelyek a legvi
dámabbaknak, legkönnyedebbeknek tűn
nek, ugyanakkor azonban Shakespeare 
életművének a legtöbb, feloldhatatlan
nak tűnő külső és belső konfliktus-hely
zetét tartalmazzák; öt felvonást, ame
lyek a legkeservesebb életérzéssel, sőt 
társadalomfilozófiával lepik meg azt a 
nézőt, aki nemcsak látja az előadást, ha
nem utána el is gondolkozik a látotta
kon.

— Végül nem vagyok olyan bolond, 
hogy észre ne venném, tulajdonképpen 
ezzel az A h o g y  t e t s z i k  bemutatóval vet
te kezdetét a kolozsvári magyar színház 
létrejötte kétszázadik évfordulójának a 
megünneplése (amire aztán a jövő év 
őszén kerül igazándiból sor), hiszen any- 
nyiszor és annyi helyen leírták, hogy 
ezt az A h o g y  t e t s z i k e t  először 105 évvel 
ezelőtt Kolozsváron mutatták be magya
rul — 33 évvel a budapesti bemutató 
előtt! Ez tehát a mostani bemutatónak 
a magyar színháztörténeti betájolása, de 
ezt az időben való elhelyezést a mosta
ni kolozsvári előadás másféle, nagyon 
aktuális időszerűsítésével is megtoldhat- 
juk. Az A h o g y  t e t s z i k  ugyanis Shakes
peare drámaírói pályájának a derekán 
jött létre; az első színműve után nyolc 
évvel (huszadik színműveként), s a pá
lyazáró (harminchetedik színműve) A  
v ih a r  e l ő t t  tizenkét évvel. Ami pedig 
legtöbbet mond számomra, a bolond szá
mára is, hogy az A h o g y  t e t s z i k  után 
mindössze három évvel került ki Sha
kespeare műhelyéből a H a m le t ,  amely 
alaphelyzetében, a belőle áradó életér
zésben s természetesen társadalomfilozó
fiájában is a legtöbbet mondja — azt 
hiszem, túlzás nélkül állíthatjuk — 
mindarról, amit az A h o g y  t é t  s z ik h ö l  ki- 
érezhetünk, kihallhatunk. Ügy, hogy nem 
hiszem véletlennek, bár valószínűleg 
nincsen szó tudatos opcióról, hogy Tom
pa Gábor és társulata néhány évvel eze
lőtt a H a m le t t é l ,  most pedig az A h o g y  
t e t s z i k k e l  ajándékozott meg bennünket. 
Amelyeket egyaránt dominál szabadság- 
szerető és szabadszájú „bolondoknak“ a 
zsarnokkal, az önkényuralommal való 
.szembefordulása . . .

Ennyi lenne az a bizonyos beszélge
tés Próbakő urammal; ettől kezdve már 
a színikritikusnak kell beszámolnia ar
ról, hogy mire is ment Kolozsváron (a 
többnyire csak megfogyatkozása és nem 
a megmaradt, meglévő erői miatt emle
getett) színtársulatunk ez alkalommal

És beszámolómat az előcsarnoknál 
kezdem, ahol húsz kemény lejekért meg
vettem az A h o g y  t e t s z i k  műsorfüzetét; 
a társulat dramaturgjának, Visky And

rásnak ezt az eddig legjelentősebb ko
lozsvári (szerkesztői) alkotását. Két a- 
lapvetö írást talál ezen a harminc olda
lon az otthon remélhetőleg olvasóvá át- 
vedlő néző: Hamvas Béla A r l e q u i n  cí
mű (bölcsességében gyönyörű) esszéjét 
és egy részletet ( K e s e r ű  Á r k á d ia )  Jan 
Kottnak abból a könyvéből, amellyel vi
tatkozni lehet és szabad ugyan, amely
nek megkerülésével azonban senki se 
szólhat hozzá századunk második felé
ben Shakespeare életművének a korsze
rű értékeléséhez s színpadra állításához. 
(Azt szokták mondani: Kott nélkül nem 
lenne elképzelhető a Brook színpada 
sem.) S a műsorfüzet többi írását (Tom
pa Gábor, Maurice Lever, Kereskényi 
Sándor, Bóna László és Visky András 
kisesszéit) azzal értékelhetjük érdemük 
szerint, hogy színvonalában egyikük se 
méltatlan az említett szövegek szom
szédságához. Ez a műsorfüzet tehát mél
tó folytatása annak a Janovics Jenő ál
tal teremtett és Kádár Imre által to- 
vábvitt hagyománynak, hogy a kolozs
vári színpadon évtizedeken át országos 
megbecsülésnek örvendő esztéták mond
tak bevezetőt világirodalmi remekeknek 
a bemutatói előtt.

Ezt a gyakorlatot ma mindenki száj
barágósnak, a néző „kiskorúsításának“ 
minősítené. Nem is merek szót emelni a 
bevezetők újraindítása mellett: pedig 
néha elkelne ma is valamiféle magya
rázkodás. Például:

Ennek a mostani előadásnak a rend
kívül szép díszletét T. Th. Ciupe álmod
ta meg. Kitűnően választotta el egymás
tól a tirannus udvarát (amelyet a zene
kari árok fölé, a vasfüggöny elé helye
zett — néhány jelzett díszletelem se
gítségével) és az elűzött hercegnek s a 
tirannus által disszidenciába kényszerí- 
tett „udvaroncoknak“ a nagyszínpadra 
helyezett, rendkívüli festőiséggel és szín
padszerűséggel, de még nagyobb jelen
téstartalommal kiképzett (az ardennes-i 
erdőben kialakuló) világát. Ez a díszlet 
azonban, amilyen szép és amennyire je

lentésteli, éppen annyira zavarba ejti a 
nézők nagy részét. Jószerint azokat, a- 
kik nem olvasták az A h o g y  t e t s z i k  
szövegét már az előadás előtt. A jó her
ceg kíséretéhez tartozó Jaques úr ugyan
is — Shakespeare szerint — a játék má
sodik felvonásának végén mondja el a 
„Színház az egész világ“ kezdetű híres 
monológját, amelyet azonban Tompa 
Gábor a színmű összegezésének tekint és 
ezért az utolsó felvonás legvégén mon
datja el, melankolikus konklúzióként, 
hogy ezzel is ellensúlyozza a játékot záró 
váratlan happy endet. Ez ellen nincs 
semmi kifogásunk; igen ám, de T. Th. 
Ciupe erre fel az ardennes-i erdő fáinak 
koronáit színházi páholyoknak képezte 
ki gyönyörű díszletén — úgy, hogy a 
nézők többsége a szünetben nem szűnik 
meg érdeklődni ismerőseitől: hogyan 
kerültek e páholyok a fák tetejére? Per
sze, azt hiszik, ilyesmi csak modernke
dés lehet, á la Salvador Báli, pedig egy

jelentős mondatnak az egész előadásra 
való „kivetítéséről“ van szó . . .

Az egész előadás pedig, az elmondot
takon túl és mindezek ellenére, egye
netlenségével is beírja magát emlékeze
tünkbe. A bohóckodások ardennes-i vilá
ga ugyanis telitalálat színpadunkon: bár
hova ellátogathatnának színészeink ezek
kel a képekkel, jelenetekkel a nagyvi
lágba. A fiúnak álcázott Rosalinda és 
Orlando szerelme viszont nem parázs
lik fel olyan hőfokon ebben az előadás
ban, mint Shakespeare szövegében és az 
A h o g y  tetszőről s e szerelemről szóló 
könyvtárnyi irodalomban. Hogy is van 
ez?

Mindenekelőtt arról van szó, hogy en
nek a kolozsvári előadásnak nem a tar
ka ruhás bolond Próbakő és a fiatal sze
relmespár a három egyenrangú sztárja 
— mint a műnek magának —, hanem a 
mérleg ugyancsak elbillen Boér Ferenc 
(Próbakő) felé, aki amúgyis gazdag szí
nészpályájának egyik legbonyolultabb 
és valószínűleg legfelejthetetlenebb tel
jesítményével lepte meg kolozsvári né
zőit. Hogyan, mivel? Nemcsak kitűnő 
dikciójával, hogy Próbakő partitúrájá
ból még egy betű se vész el a különben 
rossz akusztikájú teremben, hanem a 
legabszurdabb szövegek és helyzetek mé
lyen realista érvényesítése, jelenítése 
révén is. Maszkírozása, öltözködése, moz
gása, gesztikulációja — és szövege! — 
a lehető legcirkuszibb, de a színész olyan 
mély átéléssel, olyan meggyőző erővel 
adja elénk cirkusziságát, mintha minden 
bolondériája a világ legtermésztesebb, 
legmagátólértetődőbb dolga lenne. És 
kifogyhatatlan a precízen megtervezett 
játékossága. A második előadást jórészt 
azért néztem meg, hogy „ellenőrizzem“, 
mennyi spontaneitás érvényesül Boérnak 
ebben a bohóckodásában? Tanúsíthatom 
tehát: figurája megteremtésében, sza
kadatlan játékosságában, a játékelemek
kel való zsonglőrködésében nyoma sincs 
semmiféle rögtönzésnek — és mégis úgy 
hat az egész, mintha ott előttünk talál

na ki mindent ez a bolond. Sőt: úgy 
érezzük magunkat a nézőtéren, mintha 
Próbakő bolondozása lenne a normális 
viselkedés, és mi lennénk a bolondok, 
akik nem bolondozunk. S Boér ebbe a 
bohóckodásba magával ragadta több 
partnerét is — már amennyire ezt a 
szövegeik és helyzeteik megengedték. 
(Dehel Gáborra, Jancsó Miklósra, Már
ton Jánosra, Nagy Dezsőre, Sata Árpád
ra, Lőrincz Ágnesre és Gáli Annamáriá
ra gondolok itt.) A négy zenész pedig 
(Csortán Márton, Imre Vilmos, Majó 
Zoltán, Tőkés Ferenc) a játéknak ugyan
ezt a vonalát szolgálja a Shakespeare- 
versek és versparódiák Demény Attila 
zenéjére való jókedvű előadásával, meg- 
játszásával — akárcsak a szereplőgár
dának a Valkay Ferenc által beállított 
„össztáncai“.

A „bolondok“ és „bolondozok“ után 
pedig az ardennes-i erdő „normálisaif“ 
kell említenünk, élükfai a „melankoli

kus“ Jaques nemes úrral, akinek szö
vegeiben Próbakő világképe valóságos 
disszidens életszemléletté, a huszadik 
században is oly ismerős társadalomfi
lozófiává áll össze. Fentebb a játék há
rom „sztárját“ emlegettem. Ezt a re
dukciómat most helyesbítenem kell. Ja
ques szövegei alapján négy „főszereplő
ről“ kell beszélnie az A h o g y  t e t s z ik  e- 
lemzőjének, és C'íky András előkelőén 
búskomor erdei lovagja minden szem
pontból jogosan osztozott Boér Ferenc 
erdei bolondjával — a sikerben. S itt 
soroljuk fel azokat, a többieket is, akik 
a szerepük adta lehetőségeik szerint já
rultak hozzá az előadás kiteljesítéséhez: 
László Gerő, Bogdán István, Salat Lehel, 
Bács Miklós, Péterffy Lajos, Horváth 
Zoltán és László Zsuzsa. De hát mi van 
a másik két főszereplővel? Róluk mit 
kell feljegyeznünk ez alkalommal?

Mindig viszolyogtam azoktól a színi- 
kritikusoktól, akik mindig jobban tud
ják mint a rendező, hogy kihez milyen 
szerep illett volna — és most mégis, 
öreg koromra ilyesmivel állok elő én is.
A színháztörténet és természetesen a 
Shakespeare-ológia évszázadok óta lega
lább annyi figyelmet fordított az A h o g y  
t e t s z i k  előterébe állított szerelmespárra, 
az ardennes-i erdő szerelmi bolondozói- 
ra, Rosalindára és Orlandóra, mint az 
A h o g y  t e t s z i k  fő b o lo n d já ra ,  Próbakő
re. Ha nem többet. És az első felvonás 
után én is boldogan regisztrálhattam, 
hogy a fiatal színésznemzedék legrokon
szenvesebb és legtöbbet ígérő színész
nője, Rekita Rozália nagyon szépen old
ja meg feladatát, nagy érzelmi telített
séggel kapcsolódik (mint a száműzött 
herceg leánya unokatestvéréhez, a tiran
nus leányához, Céliához) partneréhez, 
László Zsuzsához. A következőkben a- 
zonban nem lett, talán nem is lehetett 
folytatása ennek az érzelmi telítettség
nek. Az ardennes-i erdőben ugyanis a 
férfinak, Ganymedesnek álcázott Rosa
linda kerül férfibarátságba a Rosalinda 
iránti szerelmét szakadatlanul versbe 
szedő Orlandóval — és itt hirtelen hiány
érzetünk támad. Orlando és Ganymedes- 
Rosalinda négy felvonáson át húzódó 
fura kapcsolata ugyanis bizonyos tra
gikum, de még több komikum forrása is 
ebben a játékban. Hogy a fiú egy má
sik „fiúnak“ panaszolja szakadatlanul 
szerelmi bánatát, aki a maga szempont
jából teszi próbára szerelmét — Rosa- 
lindának „adja ki“ magát Ganymedes, 
s vállalja, hogy meggyógyítja, kiábrán
dítja magából Orlandót, miközben egy
re jobban magához láncolja „fiúként* 
is. No hát ezt a sok áttételű kapcsola
tot nem hihetjük el Rekita Rozáliának, 
mai színjátszásunk egyik legnőiesebb 
művészének. Illetőleg nem hihetjük el, 
hogy a száműzött herceg és a száműzött 
udvarló egyszerűen nem ismeri fel leá
nyát és szerelmét, csak azért, mert ez 
nadrágot húzott magára. És itt nem is a 
nadrágról van szó (Dobre-Kótay Judit 
jelmezei szépek, ötletesek), hanem Reki
ta Rozália nőiességének a minden hely
zeten eluralkodó erejéről, amelyet sem 
a partnere, Orlandója (Bíró József), sem 
maga a művésznő nem győzhetett le. A 
tanulmányírók sokat foglalkoznak azzal, 
hogy bizonyos korok konvenciója, vagy 
más meggondolás járult-e hozzá ahhoz, 
hogy Rosalinda szerepét igen gyakran 
nem is f iú s  l e á n y o k ,  hanem l e á n y o s  
f i ú k  alakították. A századokkal ezelőt
ti előadásokat azonban nem láthattam, 
különben is irtózom a nőimitátoroktól. 
Most azonban egy színésznő diadalmas 
nőiességének a lebírhatatlansága nehe- - 
zítette meg az A h o g y  t e t s z ik b e n  kibon
takozó bonyolult szerelmi játék érvé
nyesítését a szónak abban az értelmé
ben, ahogyan Próbakő bolondériája ér
vényesül ugyanebben az előadásban.

Különben: nekem így is nagyon tet
szett az előadás. A Szabó Lőrinc csil
logó fordításában eljátszott játék Epiló
gusában Rosalinda így búcsúzik a né
zőktől: „ A férfiak iránti szerelmetekért 
telketekre kötöm, ó asszonyok, hogy sze
ressétek ebből a darabból mindazt, ami 
csak tetszik nektek; és az asszonyok 
iránti szerelmetek kedvéért (ahogy a 
mosolyotokból látom, egyikötök sem 
gyűlöli őket) lelketekre kötöm, ó fér
fiak, hogy legyen közös örömötök a já
ték az asszonyokkal. Ha nő volnék (tud
niillik: a Ganymedesnek öltöztetett Ro
salinda), csókot kapna tőlem mindeni- 
kőtök, akinek tetszik a szakálla és az ar
ca és akinek tiszta a lehelete; és biz
tosra veszem, hogy ahánvotoknak szép 
a szakálla és jó az arca és tiszta a le
helete, az most, hogy e szíves köszön
tő után meghajlok, énnekem is minden 
jót kíván.“

Szívből kívánjuk-!

MAROSI PÉTER
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B. SIMON GYÖRGY

V A R I Á C I Ó K
„én istenem  a világ 
k inek  szoros kinek tág“
„Basa P es tá t megölték 
h arm a d n ap ja  felkötök . .  
h á t ilye t kérem  
alázatta l felázatta l 
ki lá to tt még 
„jó R áduly  Péternek  
szíve M ariskája 
rom ánu l M arinka 
m agyaru l M arg itka“ 
m ég álm ában  sem m erte 
lábait sz é tv e tn i. . .  
de kérem  alássan 
mi le tt volna ha:
— Basa P esía harm adnapon föltám ad
— B artók  profesor ta n ár ú r m arad
— a tehervonat nem indul el 

A ttila  föláll és leporolja m agát
— SZ. K. csillá rja  leszakad
— a K ányafőn v ihar tör ki

s a fá t tövestöl csavarja  ki
— az erdőszélen nem  rom antikus 

hangu latban  szenvedő rendőr sétál 
vasárn ap  ebéd után

— a 11. órai szem élyvonatot 
felfüggesztik

— én ördögöcske lennék 
nem  aranyos szöszi 
tollsöprii-szárnyú
de m ég csak nem  is 
sztaniolglóriás hanem  . . .  
stb . stb . . . .  

ha
de m ost m ár elég volt 
hagy janak  m agam ra 
fúl sokat zavartak  m ár 
úgyis tudom  a decem beri 
m árciusi isten tu d ja  m ikori 
gyilkosok itt  lapulnak 
nyakunkon az öböl a baltikum  meg a 

horvát
fegyverbotrány  meg a szeparatizm us
meg az istennyila-izm us . . .
h á t elég volt m á r . . .
hagy janak  daloln i tám ad t kedvem
„hej rozm aring rozm aring . .
de m indegyre v isszaüt a dal
belerontok előttem  fal
hát így van ez kérem  m ert
„nem szoktam  nem  szoktam  kalickába

háln i ..

SZILAGYI P. CSABA 

A B I Z T O S  P O N T
Sárának

Egy percben á llha t a biztos pont.
Vagy szétfolyó délutánokon akár, 
m in t apró  töprengések, 
ön-tam áskodások, megfeszítésed.

..■va; rAíivri
Te (magad) vagy a biztos pont.
Szép érezni a  segítséged.
Te m agad vagy a piedcsztál 

— s biztos am i biztos —, 
rád  em elem a dolgokat.

V E R S M O N D A T O K  I

RÉMES IDŐK JÁRNÁK
> 5*® -•,

A m ai ha jna l te jbe csobbanó álom ké
pei földbe szállnak, ahol még csak az 
sincs m egadva nekik, hogy fényben ér- 1 
jenek  a  m ásvilágra, ha egyáltalán oda
érnek. M ellesleg haláluk  u tán  a virágok 
is e ljá rjá k  a term észet utolsó táncát.

SZERELMI VALLOMÁS

1.J S’.v •
F ürtjeiden  a fény zuhog alá, soha nem  
akarva elm úlni.

2t ! 
(bővített és jav íto tt form ában)

Az em ber a félelem  ellen házasodik, | 
tudod-e. F ürtje iden  néha a fény zuhog J 
alá; soha nem  akarjuk , hogy elm úljon. (I

K I L É P É S  A K O S Á R B Ó L
A lelkesülés zöld csendje 
hasogatja nyugalm am at.
Fehér vagyok, de nem csak dacból.

M int egy kosár apró, csonka 
felvilágosodás, olyan ez a kor. 
M aradok fehér.

P A S S Z U S

H ajnalban Ietepernek a leplek.
Vastagon, puhán bőröm m el szövődnek.

Reggel az árnyak ébresztenek.
Az alsó rétegek fclsejenck.

A déli percben arcok d iffundálnak 
a légben. Fent-lent: cérnaszál <ént lebeg. 1

f ölhangosodik a tétlen  ég a lkonvkrr.
K ínnal végzett elszántok' - a dolgok :uk.

Vacsoráé est u tán  az éjjM, álm aidban 
megindulsz, képeid, m ini reggel a müzli

a fehér tej habjában, s közben 
• a történések ki- s bekapcsolnak mi kel. j|

i

I!

~~r6vsrr±äSts:

Halállal mért Jetben j a  KÖNYV
i__ ______________ _

Sziveri János: Bábel. Szépirodalm i K ö n yv
kiadó. Bp. 1990

(Lezuhant diadém) Az é let halá l nélkül cson
ka, befejezetlen. Legyen bárm ilyen  hasznos is, 
értéke t csak akkor nyer, ha a halá l tuda táva l 
éljük  meg. L étbe-dobottan élünk és ahhoz, 
hogy teljes életet éljünk: m eg kell taanu lnunk  
halálul. M ondhatjuk bölcsen H eideggert para- 
frazálva, annál is inkább, m ert az elhangzot
tak  képezik a tavaly, fiatalon  elhunyt újvidéki, 
(néhány éve M agyarországra áttelepült) költő, 
Sziveri János utolsó, posztum usz verseseköteté- 
nek tragikusan bensőséges költői világszem léle
tét. A halállal hosszú ideje v ívo tt párba jában  vé
gül is az előbbi kerekedett felül, így téve pontot 
a költői életm űre is. E könyv anyagának  tú l
nyomó részét —• m elyet m ég m aga a szerző 
á llíto tt össze — nem véletlenül a settenkedő 
ha lá ltu d a t u ralja. A Bábel nyitó  darab jában , 
ahol rezignáltan, in te llek tuális higgadtsággal, az 
é re tt férfi hangján  — önértékének tudatában  — 
fogalm azza meg, fegyelm ezett sorokba tördelve 
ars poeticáját, a cafrangok, sallangok, fölös d í
szítm ények: „meddő ornam entika" elvetését a 
súlyos léptű, töm ény líra  jegyében, az em beri 
élet, s ezen belül sa já t életének trag ikum át is 
belefoglalja: a szellem gyarapodása az évek 
sokasodásával a test halála is lesz (A kos je 
gyében). A iustitia  originális (sors?, isten?) h a
rapófogójában keservesen hallatszik  a p a 
nasz, a szem rehányás: i t t  is az em ber az, 
aki rászedett (Genezis). Az eszm élet csúcsára 
fe lé rt alkotó k iszolgáltatottsága nyilvánvaló: a 
semmi p artján  dideregve a fe ladat „befogni a 
vég telen t“, a felism erés pedig m ár a didergő 
lélek  önigazolása, az alkotás életadó voltáról 
„hogy létezzem kicsit azért-e ta lán  /  a sem m i
ből ú ja t te rem te ttem “ (Jelfedés).

(Közelharc) Ezzel a cím m el gyűjti egy cik
lusba a kötet szerelm es verse it a szerző. A 
szerelem  itt egym ás b irtoklása, de kínzása is 
ugyanakkor. Az együtt elkövete tt „vétek“, a 
kedves m arcangolása, „szétszedése“, a  mohó 
vágy kiélése, s az erotikus végkifejlet, a  „kö
zös öröm “ a m indennapokban a m egtisztulás 
érzését kölcsönözheti (Fertőtlenítés), h a  nem 
kísértene folyton és nem  bukkanna fel még az 
önfeledt szerelm i élm ényt sugárzó versekben 
is a gyönyörteli p illanat elm úlásával a figyel
m eztető józanodás, jelzés, am ely a  szerelem  
és tágabban  az élet végességére ébreszt rá : „el
illanok, m int fazékból a p á ra “ (uo.), és a m á
sik veszély, az em beri viszonyok elgépiesedése, 
a megszokás. A hétköznapok ellenpontozzék a 
háttérben  a szerelm i élm ényt is, am ikor „é p 
pen kenyeret keresünk". Jogos tehát a „vissza- 
téré t “ is bekalkuláló költőnek a kérdésfelve
tése az egym ástól függetlenedni akaró, erre 
mégis képtelen felnőtt-kapcsolatban: „Megöl - 
dós-e hülyén elheverni eszm életedet szinte 
nélkülözve“ (Tisztogatás zsirszódávai). De nem  
volna összetett ez a .szereim; líra , ha a józan
ság, az „eszméletlen*1 állapotból való ,,vissza
té rő .", s a függetlenedés fontolgatása m ellett 
nem  szerepelne e közös- és közelharcnak, a 
testek zuhanásának apoteózisa, a belehalás a 
szerelembe. E sok hűrú  líra  egyéb vonatkozá
saira h ív ják  fel a figyelm et a szerelm es (és 
nem  csak a szerelmes) versek kiszólásai: „Nem 
én választo ttam  ahová zuhan tam “ (Halak ko
ra), „alig hiszem hogy i t t  nékem  hazám  v an “ 
(Fertőtlenítés). Az eleve elrendeltség-érzés, a 
szabadság, a nyelv korlátozottsága ú jabb  konf
liktusok indukálója lehet. Szerelm i harc tető- 
ződik tehá t a kényszerű idevettetés értelm i 
szerzőjének (isten, sors) szám onkérésével; 
szem rehányásokkal fűszerezett pörősködések- 
' el és sa já t teste Bábelébe vette te tt költő 
(ember) kitörni-lehetetlen , tehete tlen  küzdel
mével. A kor kórképe és a kór korképe pedig

még egy ráadás az egyénre nehezedők megte- 
tőzéseként.

(Opus dei) Isten-ellenes ciklusa a megpecsé- 
te lte te tt káinok lázadása. A Fennvalóra apró 
ny ilakként szórt szavak azonban gellert kapva 
esőznek vissza a tehetetlenségében vádoló-okoió 
em berre, tetézi ezt még a kettejük közötti kom
m unikáció lehetetlensége, amely kim erül az 
egyén-szidalm ak és az isten-csapások (vagy 
neki tu la jdon íto tt bűnök) felemlegetésében. A 
h itetlen  hívő szánalm as próbálkozásai ezek a 
versek, hol a „bűnös cél“ hiányában a küzde
lem tétje is ism eretlen. A keserűség pedig a 
jövőtlen em beré: „a holnap úgyse m ást hoz“ 
(A holnap őse), s a senkiknek is kényre-kedvre 
kiszolgáltatott értelem é (Példabeszéd, kevés 
tanulsággal) eljutva addig, hogy e „m éltatlan  
énekekben" az Ür léte is megkérdőjeleződjék, 
s a külsőségekben, tárgyakban, dolgokban (ol
tá r, bor) levés (jelenlét) a hitét veszített em 
ber gúnyolódásává váljon (Keresztény ének). 
A költő-vád könyvébe súlyos paragrafusok k e- 
rü lnek: „A terem tő átverhet akárkit" (Indái: 
se. Gyökerek se), a mindenhatósággal szemben 
az em beri kicsinység, az emberi-féreg képe fe 
szül. A nnál megrázóbb a rádöbbenés, hogy 
küzdelem  tu lajdonképpen téttelen, m ert a 
transzcendens érzés, am it kivetítünk, bennünk 
van, a v ita  így egyszerűsödik s így súlyosbodik 
az egyéni teher: „aki szenved, aki kínoz: isteni 
m ásod?“ (Jehova tanúi). Boldogulás és kárho
zat, az ígért K ánaán és a kapott valóság: ez 
„a bolt“ (Opus dei) ellenpontozzák egym ást a 
végeérhetetlen számonkérésben.
(B á b e l. . .  Bal-kánon) A személyes költészetet 
m űvelő lírikusnak  nem  kis megrázkódtatással 
kellett elviselnie, megélnie kelet-közép-euró- 
paiaságának feszültségeit a tudattágító vezény
szavak, az idom ított-lét, a központosított „be- 
lénknevelés“, a bárgyú világ komoly fin torait, 
miközben m indenhol „eszmerögök“ zárták  el 
a gondolkodás alagútjait. Az elszemélytelene
dés, a zsinegen m ozgatott báb-lét, a szennyben 
tátogó „hal-lét“ term észetes következménye
kén t sebezi meg a világ- és élet-csömör: „Mi
be, és hová kerü ltem ?“ (Felnégyelt tájakon). 
A költő szava itt  nem lehet több, csak m int az 
orvosé, aki betegsége tudatában van, de önm a
gával tehetetlen. A kötet zárópoémája, az egy
re  bensőségesebbé váló hang, a személyes tra 
gédia lá t- és létlelete. A test Bábelének is k i
szolgáltatott em ber az értelem  élességével, en 
nek görcsös rángásaival szemléli testének ta r t
h a ta tlan  rom lását. M egrendítő érzelmi és in te l
lektuális tapasztalatok birtokában h a jtja  _ alá 
fejét a halálnak. A tiltakozás az emberé, a köl
tőé a megvetés: megvetni úgy a halait, m in t 
m indent, am inek ki vagyunk szolgáltatva. 
M 'gkezdődött a visszaszámlálás

(EPILÓGUS) Kétségtelen, hogy nagy költő
vel van dolgunk Sziveri-ver-ek — s az im
m ár lezárt életm ű — olvasásakor. A nyelvi t - 
ménység, a form a- és rím játékok szakavatott 
mestere, a keserű hám ort, az epés iróniát, sza
badverset és kötött form át csodálatos sponta
neitással alkalm azó költő. „Nyelvi norm ákon, 
konvenciókon lép túl, főleg alaktani vonatko
zásiakon , hogy új, sok esetben sosem-vo'.t sza
vakat terem..;en, am elyek csak saját versvi
lágában élnek tovább. A lakítja, a maga képé
re  form álja a nyelvet.“ (Borcsa János, Je len 
ek, 1901). K erülve a költészetben a határese
teket — m int ahogy azt egyik utolsó in te rjú 
jában vallo tta  — a vizuális és a fono-verset, a 
személyes líra  keretein belül m aradva úgy te 
szi belső tá jaivá a verset, hogy közben az e r 
kölcsi és művészi m agatartás, „helytállás alap- 
prob lém áit“ (Thomkn B 'á ta ) is felveti. Es köz
ben persze élni próbált. így, m últ időben. A 
halálhoz m ért létben.

FEKETE VI?. MOS

SZABÓ GYULA

A nem zettudat szám ára a h a tá r  m indig „sp irituális“, mégha 
szögesdretok zord ítanák  is kalodahatárrá. A nyelv és irodalom, 
a történelem  és hagyom ány, s a m egannyi m ás „összetevő“ — 
legújabb korokban például him nusz, zászló, nem zeti ünnep — 
m ind „h a tá rta lan  sp irituszként“ fogja egybe a nem zetet, s ez 
a h atárta lanság  nem csak térben, de term észetesen időben is 
k iterjed . Egyik legszem betűnőbb tünem énye ennek a nem zet
tu d a t-h a tá rta lan ság n ak  éppen nálunk, Rom ániában szemlélhető, 
éppen nap jainkban , am ikor térileg az derül ki a tévében, hogy 
Chisineu ugyancsak olyan ősi rom án tűzhely ott a P ru ton  túl, 
B esszarábiában, ahol tény a dákorom án kontinuitás, időileg pe
dig az n \Ter m egvilágítást a bukaresti parlam entben, hogy a 
rom án nem zetállam  jogi fogalm át a több m in t kétezer éves 
„transzcendentális eszm e“ is alapozza.

A nem zettudat m int h a tá rta lan  szellem egyik vetületé- 
ben nem zetéltető  sugárzás, m ásik vetületében rosszindulatú 
agydaganat.

•
Egyik sugara a nem zettudatnak, mely a legkönnyebb term é

szetességgel vetül á t a határokon m int szellemiség, a nemzet 
nagy szeilem eire-géniuszaira való emlékezés, különösen ha 
olyan évfordulós kerekség nyílik  hozzá, am elyen át — különös 
„nem zeti szokás" ez is m indenfelé — szinte kötelező illendőség
gel folyik a „szellem idézés“. Nekünk, m agyar nem zettudatosok- 
nak a 200-as kerekség kezd gyakrabban előkerekedni m ostaná
ban. Tavaly, 1990-ben a „kétszáz éves“ Kölcseyt ünnepeltük  
meg m agunknak, az idén, 1991-ben Széchenyi Istvánnal k ívá
nunk  — úgy tetszik, hosszas ünnepléssel — „a szellem aszta
lá n á l“ helyet foglalni, kétszázadik születésnapja orvén.

Széchenyi Istvánról a nem zettudat középszintjén is két dol
got biztos tud a m agyar. Egyiket azt, hogy ő „a legnagyobb 
m agyar“, m ásikat azt, hogy ő m ondta: „M agyarország nem volt, 
hanem  lesz.“ Középszinten felül — ahol m ár lexikonok is van
nak — ném iképp árnyalód ik  m indkét klisé. Az elsőről kiderül, 
hogy a rendk ívü li m inősítés — egy csaknem  ezeréves K árpát 
m edencei m últ u tán  k ap ja  meg egy m agyar a „legnagyobb m a
gyar“ m inősítést! — éppen a nagy ellenpólustól, Kossuthtól 
szárm azik, és hogy az éppen egy szenvedélyes vita hevében 
szikrázik elő, am ikor Széchenyi vádolja Kossuthot, hogy „szív
hez szól, ahelyett, hogy az észhez szólna“, m ire Kossuth azzal 
felel, hogy m integy elm arasztalva Széchenyit a korábbi évelt 
Széchenyijével szem ben, k ije len ti: „U jjait a kor ütőerére tévé 
és m egértette  lük te téseit; és ezért, egyenesen ezért tartom  én őt 
a  legnagyobb m a g y a rn ak .. . “ A m ásikról, a „híres m ondatró l“ 
ped ig  az a közelebbi tö rténelm i „h itel“, hogy az eredetileg nem  
a  m agabiztos vátesz jövendöléseként hangzott el, hanem  a ha-

já ja-nem zet: sorsáért kétségek közt vívódó 1 ngész bizakodása
ként, ekképpen: „Sokan azt gondolják: M igya.o. s ú g  to lt :  cn 
azt ../iretem  h innúles?!“. Ism eretes , két klisé " o r - a .  Kossuth 
a ív. '• /e ttu ja '.b a  > legalább kétszeresen túlnőtte S •• chenyi „leg
nagyobb m agyar ágát“, M agyarország pedig egyh irma J a  lett 
önmagának.

•
M ielőtt a kor ü tőerére te tte  volna az u jja it. oeieszületcU egy 

korba ü tőereinek csecsem ő-ritm usával 1791 szeptem berében. 
K lisé szerin t szólva a kölcsönösségről: egyfelől kora terem tette 
őt, másfelől m aga is te rem te tte  korát. Ahhoz, hogy terem tésé
nek korszakosságát valam ennyire m egérthessük, meg kell k i- 
zelítenünk a kort, am elybe beleszületett. Tavaly ünnepelt „két
száz évesünk" — úgy is, m in t közelvaló kortárs — segít a 
megközelítésben, ha mai, je lenbeli parlam enti látnivalóink'! I 
elszakadva, Kölcsey F erenc szatm ári „követünk“ m ellé szegő
dünk, s elm együnk vele az országgyűlésbe Pozsonyba. Ez még 
nem  a Széchenyi-bölcső ringásának  a kora, itt m ár javában  zaj
lik — négy évtizeddel a születése u tán  — az a nagy reform ,tor, 
am elynek valóban Széchenyi a legnagyobb m agyarja, de a tá r 
sadalm at m ár-m ár m egrengető reform küzdelm ek eile 'é ré  benne 
van az új időben még m indig kem ény véggel az a régi, am ely 
a küzdők bölcsőit ringatta. 1832-ben vagyunk a „ táb la“-színhelyet 
váltó képünkkel, decem ber 11-én. Gyülekeznek a követek , kot 
ház hosszú d ié tá jára , s a Hym nus költője is döcög egy szekéren, 
és a félvaksága ellenére úgy szem lélődik itt is, m in tha zivataros 
századokból érkeznék a jelenbe: „Köpcsényben szekerem be fo
gott a sváb, s nem  a legjobb úton döcögtetett Pozsony fele. Sű
rű  köd boritá  a hólepte vidéket, s homályon keresztül búsan 
em elkedők elő ttünk a k irály i vár puszta falaival; s akaratom  el
len tolakodott a kérdés telkem be: ha m indennek, ami az utcai 
por felett m agasan áll, rom m á kell-e válnia? Nekem legalább 
úgy látszik; épü let am i lenn áll, és em ber, aki lenn mász meg- 
I 'hetösen virágzik; do a fennem elkedőt sok m inden rongálja, 
de a fenner.telkedőré sok m inden görbén néz. És nem mél- 
tán-e? Hiszen m ár csak az. hogy reá alulról fe!f‘'lé nyakm eresz- 
téssel lehet tekinteni, bün te tést érdem lő helyezet. M iért nem 
vonja -magát össze .’m iért csinál a m indennapi term eteknek al
kalm atlanságot? Ez idvességes gondolatokkal mulatkozam , mi- 
dan a d unnp .e ti lom btalan fák  m ellett szekerem a töltésre fel
karnál -ódéit. Kocs’isom m egállott, s a kárpiton bizonyos szőke 
fej te iá be m agát, s ném etül kérdé nevem et. Vélitek talán, 
hogy m egütköztem ? Nem, édes barátim ! M ikor életem ben 
elősző:- m agyar ru h á t szabattam , ném etül alkudtam  a szabóval; 
m ikor először m agyar versecskét nyom attam , ném etül irt köte
lezést íra to tt alá nyom tatóm ; m ikor először m agyar lányba

szerelm es valók, ném etül kellett hozz 1 éd s szav; l a t  f irká l
nom: s m indezek u tán  mi különös van benne, ha a m agyar 
vs •megyei követ, az országgyűlés küszöbén németül kérdezte- 
ti'x ki? És hogyan is volna okunk panaszra, hiszen :n em berek 
m indent tesznek, ami városukat a magyar képviselői testnek  
k dv\->sé tegye. való. hogy a qua, tórium diaci«!.' céduláján 
m inden nyelv van, csak m agyar nincs; való, hogy úton útfélen 
arc, term et és hang idegen országi; való hogy magyarságod 
Törökországból jö tt tünem énynek nézetik, s több efféle; de 
meg sem tagadhatod, hogy sváb forsponrosod kék m entéje egé
szen m agyar, s a pozsonyi utcák név i m agyarul u  írva van 
nak; s nem  elég haladás-e ez egy századra?“

E : nem török világ M agyarországon, • e nem magyar világ 
M igyarországon, hanem  e.gv olyan latin-ném et-m ugyar „tüne
mény", ahol az ország sorsát intéző magyar országgyűlés szín
helyén a sváb forspontos, a  fuvarozó kocsis magyar m entében 
díszeleg, a követfogadó szőke fej ném etül kérdezi a  m agyar kö
vet nevét a m agyarul is k iír t u tcanév alatt, és a magyar ország- 
gyűlés m agyar Követeinek szállásoló jegyzéke olyan quarterium  
diaetaie cédula, am elyen „m inden nyelv van, csak m agyar 
nincs“ . K SJesev keserű-bölcs iróniával jegyzi mindezt n ap 
lóba, szim ulálva, hogy meg sem ütközött, de m inket, akik nem  
tud tuk  leplezni megütközésünket, segít a soraival, hogy to- 
V ábbszckerez/ünk -nnek  a tünem énynek az ú tján  a négy év
tizeddel azelőtti viharos országgyűlések idejébe.

•
A nem zeti lé t két nagy szelleme — Kölcsey és Széchenyi —  

a nemzeti lét m élyre süllyedt alacsonyságában született a v ilág
ra, akkor, am ikor II. József halálával sírba szállt a felvilágosult
.v io rm -u ra  1 kodás rövid, évtizedes tünem ényű korszaka, s P o
zsonyban a i agy változások illúziójában hangoskodott a rendi 
M agyarország az 1790/91-i országgyűlés ülésein. A „visszasze- 
fcra " t'ü'v-ck bö d'tt azért tanulságos, m ert ezzel az ú tta l 
láthatóvá 1 'sz az n ritka történelm i „tünem ény“ is, hogy egyik 
nemzedékről a m ásikra, az apák és fiúk nem zedékváltó nyom á
vá! egyszerre kilép egy nem zet a süllyedés legmélyebb p o n tjá 
ról létének legm agasabb csúcsára, a törpék óriásokat szülnek, 
nyulak félénksége helyén „oroszlányi te ttek “ láthatók, s „a 
nem zeti élet példátlan  elgyöngüléséből és süllyedéséből“ nem 
csak egy „legnagyobb m agyar“ tám ad fel, hanem  egy legna
gyobb m agyar nemzedék.

A hosszabb — egyelőre terjedelm ileg nem rögzíthető — szel
lemi u ta láshoz az ,-.d kellő késztetést, hogy kéznél van m ár 
rég egy „útikönyv“ és egy „ú tikalauz“, am it s akit jelen éle
tünk  ugyancsak sok gondot okozó napjaiban újból elő lehet 
venni, és segítségükkel rem élni lehet az utazás hasznát él
m ényben é ; tanulságban. A kalauz G rünw ald Béla, s a  könyv, 
am it „k ínál“ : A  régi Magyarország. 1711—1825. Csaknem egy 
századdal a reform -császár halála  — s egyben szellem i-intéz
ményes bukása — után, „1888 február hóban“ írta  „a szerző" 
az alapvető ism eretek, rendszerezések és megvilágítások erénye 
révén több k iadást is m egért jeles könyvéhez az előszót, s áb 
rán  akkor, az első kiadás elővezetéseként néhány történelm i 
sum m ázatot is m ondott, s vallo tt „alkotáslélektanilag“ is: „Ma
gyarország ú jkori történelm ének 1825-től 1848-ig terjedő része

SÜSÜÉI

l í é t  s z á z a d  e g y  b u b o r é k ?  1.
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Régi é i  új gondolatok
a könyvtárról

„A könyvtárosok kötelessé
ge m inél aktívabban és ébe
rebben részt venni az osztály
harcban; a könyvtárosok kö
telessége a kommunista párt 
ideológiájának terjesztése az 
olvasóvá nevelés, s így az em- 
bormilliók tudományos-ateista 
vi; ágnézetének kialakítása. 
Mindezekből következően a 
könyvtár olyan ideológiai in
tézmény, amely a kommunista 
part szüntelen ideológiai har
cában a sokoldalúan fejlett, 
úitipusú ember kialakításában 
fö  segítő eszköz. Könyvállo
mánya természetesen a párt 
módszertani kabinetje, és ter
mészetesen a társadalom szo
cialista nevelését szolgálja . . .  
stb., stb.“

A könyvtárosok legfőbb  
feladata évtizedeken át a ren
dezvények, vagyis különböző 
szem léltető propaganda-akciók 
szervezése volt. A  megdöb
bentő az, hogy másfél évvel 
a változások után eljött ide 
egy úr Bukarestből „megvizs
gálni“ a kultúrát és ö megint 
valam i ilyesm iket kért számon 
a könyvtártól. Még mindig 
mellékesnek számít a valódi 
könyvtár „hármassszabálya“: 
a könyvállomány gyarapítása, 
rendezése, és az olvasószolgá
lat?

A kulturális „akciók“ szer
vezése és hatékonysága azon
ban mindig is formális ma
radt, és egyfajta belterjesség 
jellemezte: az elvtársak oda
köteleztek, kényszerítettek né
hány embert a szomszéd in 
tézményektől, valaki eldarál
ta a kötelező szöveget, s va
lahol a kultúra magas berkei
ben kipipáltak még egy ak
ciót, hogy kész, megvolt.

Mostanában beszédtéma az, 
hogy a kulturális rendezvé
nyek közönségének száma 
megcsappant. Hátha egysze
rűen csak reális lett?! S ha 
pillanatnyilag még a reális 
érdeklődésnél is kisebb a lét
szám, az annak tulajdonítha
tó, hogy a szervező intézm é
nyek teljesen hitelüket ve
szítették?! Ráadásul ma már 
nem politikai tett végighall
gatni egy „olyan“ verset, 
megérteni belőle az „áthal
lást“, elolvasni, megszerezni 
egy „olyan“ könyvet. M ár 
nem  politikai tett, de m ég  
nem  esztétikai élvezet. A 
már nem  és a m ég n em  kö
zött ott lebeg valahol az 
igazi kultúra s vele a humán 
szféra térvesztése, háttérbe- 
szorulása. Ahelyett hogy örül
nénk annak, ha valaki szé
pen, tisztán verset mond, azon 
tűnődünk, hogy miért pont ezt 
a bizonyos verset mondja. 
Nem tudunk szabadulni a 
mögöttes okok kutatásától, a 
belemagyarázásoktól. Ilyen be- 
lemagyarázás a közkönyvtár

nak mint intézménynek a 
meghatározásában is akad 
elég: szellemi kincsesház, in 
formációs hálózat, az új típu
sú ember nem tudom m ije . . .

Egy városi, falusi közkönyv
tár (5 000—100 000-es állo
mánnyal) küldetése olyan egy
szerű, hogy szinte sértő erre 
a mindent túlbonyolító, ok
kutató, átmeneti eszmerend
szerre, amiben most élünk. A 
közkönyvtárak küldetése u- 
gyanis a szociális hátrány (az 
egyén nem tudja megvásárol
ni a könyvet), valamint a szel
lemi hátrány (pl. több isko
lát szeretett volna végezni, de 
nem sikerült, stb.) egyéni le 
küzdésének a lehetősége. A 
társadalom ebben úgy segít, 
hogy a könyvtárakat az em 
berek keze ügyébe helyezi, 
ahol könnyen, saját elhatá
rozásukból behozhatnak olyan 
hátrányokat, amelyektől — a 
könyv által — szeretnének 
megszabadulni.

Az állománygyarapításnak 
ezért egybe kell esnie az ol
vasók valóságos, nem pedig 
az intézményesen feltételezett, 
igényeivel. Még akkor is, ha 
egy tanult filológus, vagy 
valam ilyen más tudományág
ban képzett ember kissé el 
is fintorítja az orrát a szabad
polcra tekintve, ahol, talán, 
ízlése szerint, túl sok a köny- 
nyű, szórakoztató olvasmány, 
az ismeretterjesztő mű. A 
közkönyvtár nem csak fedd
hetetlen klasszikusok és szak
munkák kincsesháza. Ideje 
lenne elfelejteni ezt a közhe
lyet; bármilyen előkelőén 
hangzik, csak közhely marad.

Idézek egy nemzetközi ol
vasáskutatási kongresszuson 
elhangzott lengyel tanul
mányból :

„A háború utáni évtizedek  
során a közművelődési könyv
tárakat azzal a céllal hozták 
létre, hogy az alábbi fajok
képviselőit alakítsák ki: homo 
faber, homo politicus, homo 
sapiens, homo totus. A könyv
tárhasználók között azonban 
a homo ludens faj képviselői 
vannak többségben.“ (Könyv
tári Figyelő Bp. 1990, 1—2 sz.)

Ideje volna már lemondani 
arról a könyvtárosi nagyké
pűségről hogy a könyvtáros 
az, aki olvasóvá nevel egysze
rű, tudatlan embereket. Aki 
belép a könyvtárba könyvet 
kölcsönözni, az már eleve 
olvasó. Higgyük el neki ezt, 
és tiszteljük az igényeit. El
lenkező esetben lassan kiürül
nek a közkönyvtárak szabad- 
polcos kölcsönzői és olvasó
termei . . .  s akkor majd hiá
ba lesznek tele a polcok csu
pa szellemi kincsekkel.

KOZMA MARIA

a nemzet életének legszebb, legtermékenyebb korszaka. A  nem
zetet mély sülyedéséböl fölem eli a nemzetiség eszméje. A  ma
gyar nemesség kiválóbb része belátja, hogy a rendi alkotmány- 
formáiban nemzeti élet lehetetlen, s  megkezdi a küzdelmet sa
ját kiváltságai ellen. A  nemesség komolysággal, lelkesedéssel 
következetesen folytatja a küzdelmet közel egy negyed száza
dig . . .  Egyedül álló jelenség ez a történelemben, s érdekes 
általános európai szempontból is. Nálunk lehet tanulmányozni 
a rendi intézmények természetét, melyek egész Európában 
fennállottak, de hazánkban maradtak fenn legtovább . . .  Nálunk 
lehet tanulmányozni a nemzetiségi eszme megifjító, nemesítő 
hatását egy elaggott, m élyen sülyedt nemzet életében. Hozzáfog 
tam e korszak történelmének leírásához; de mennél tovább ha
ladtam munkámban, annál inkább győződtem meg, hogy az ol
vasó e kornak jelentőségét s a nemzet szellemi hőseit csak úgy 
fogja megérteni, ha leírom a sülyedés korszakát, s azokat az 
állapotokat és intézményeket, melyek a jobbakat^kétségbeejtet- 
ték, s melyek ellen küzdeni élőtök czélja és dicsősége volt. így  
jött létre e könyv— . . .

Magának a tizenkilenc fejezetbe rendszerezett könyvnek 
— most már szorosabb történelmi betájolásként — szintén 
fejelt egy szerves bevezetőt a szerző-„kalauz“: „A magyar 
nemzet a török háborúkban annyi vért veszített, hogy nem 
tudott többé régi erejéhez jutni. A  legnagyobb szerencsétlen
ség érte: elnyomott nemzet l e t t . . .  A  Rákóczi-korszak nagy 
aspirácziói nem valóséinak meg. A  nemzet utolsó nagy küz
delme szomorú véget ér. A szatmári békében egy kimerült, 
lemondó nemzet megadja magát a gonosz sorsnak, mert két
ségbeesve látja be, hogy hiábavaló ellene minden küzdelem. 
A szatmári békekötéssel kezdődik a magyar nemzet történel
mének legdicstelenebb korszaka, mely egy századnál tovább 
tart. Történetíróink. . .  egyhangúlag a sülyedés, az elnemze- 
tietlenedés korszakának nevezik s jellemzésére a legerősebb 
kifejezéseket használják . . .  A  nemzet élete mind szükebb 
körre szőrül. Nem vesz részt az európai eszmék mozgalmá
ban . . .  nincsenek általános emberiségi, de nemzeti ideáljai 
sem, elidegenedik önm agától. . .  Gyulai Pál híven jellemzi e 
kort, midőn azt mondja róla: »Berzsenyi rettentő ódája utol
só betűig illik e korra. A csapások legnagyobbika súlyosodott 
reánk, szellemünk haldoklott, önérzetünket vesztettük el, 
méltóságunkról feledkeztünk meg, elaljasodtunk E kimerült 
és tehetetlen korban a kedély elvesztette emelkedettségét, a 
lélek tetterejét. . .  A  közélet egy nagy temetővé vált, hol 
minden nap egy-egy jogot, egy-egv reményt s egy egész jö
vendőt zártunk sírb a .. . Nyelvünk a fensőbb körökből las
san kiszorult. . .  Az irodalom mintha meg lett volna h a lva . . .  
Csak névben éltünk már s nem voltunk n em zet. . .  A  leggya
lázatosabb halál várakozott ránk, m ely nemzetet érhet, a vég- 
elkorcsosulás, az öngyilkosság halála.«*.

«
Tényszerűbb állapotában a XVIII. századi Magyarország 

úgy volt „egy uralkodó nemzet“ hazája, hogy a „német“ 
Habsburg-birodalom részeként „gyarmattá sülyedt“, és az 
„általános sülyedésben“ maga a nemzet is „példátlanul sülyed, 
még saját nemzetiségéből is kivetkőzik s hosszú ideig ellenzi

í
PALOCSAY ZSIGMOND 
Tisztelt Joseph B udyard Kipling űr!

Csil, a Keselyű, őrködött felettünk. 
Tabaki sakálmód kémlelte az utcát. 

Bent, a házban, Balú bogozott, 
Von-tolla hegedült 

— cifrázta a Halványsárgarózsát.
Ká, a Kígyó, szorongatta 

— sziszegtette a kiürült szódásüveget. 
Bagira — körmével — bikahúst szeletelt. 
Maugli — Piros Virágot — tüzet dajkált 
agyaggal tapasztott fűzvessző-kosárban.

Akela elnökölt a Szürke Farkasok titkos hurálján
------  — Szabad Nép Fiai! — szólott.

Amit az Űj Szél most kéretlen ránkhozott, 
az ellen szemfogat — valamit tenni kéne. 

ij Tenni kéne! Fenni kéne!------- zúgott a kórus.
Én, az Ősz Ridegfarkas mondom: 

a Vörös Kutyák Dzsungelünkben mind megvesztek; 
ez a horda felél minket — aprajuk, nagyjuk 

patkánymód elszaporodott.
A Béna Mészáros — a Csíkos Mészáros szokásait

utánozzák;
Sir Kán elveit vallják: GYILKOLNAK 

JÓLLAKOTT AN IS! 
Lovat, Bivalyát — Embert ölnek tigriskedve.

Kádereznek------- szaglásszák eleink múltját
és csontjait;

baggatnak mindenkit osztályharc címen
-------  jön a Huba, s a Dőlök Kékjei éjjel

guruló ketrecbe löknek kéjjel.
Senyveszt, sorvaszt — emészt a Félelem. 
Rosszabb a Halálnál, hisz élve rág szét. 
Mit tegyünk? ■ Mit tehetnénk?!

------- Nyomtassunk röpcédulát?!?--------
Azt!-----Azt!----- Budipapírra röpcédulát!

Lázítsuk fel, buzdítsuk az élni-gyáva 
Kussoló Dzsungelt.

•
És?!-----------------hiszi-e. tisztelt Rudyard Kipling űr,

hogy 1951-ben, Erdélyben, 
harmincöt 14—16 éves Farkaskölyök 

röpcédulát nyomtatott a következő szöveggel: 
EMBEREK! HARCOLJATOK A VÖRÖS KUTYÁK 

ZSARNOKSÁGA ELLEN Stb.
Bevallom göcögve, hogy fogalmazás közben 
véletlenül se gondoltunk a muszka bolsikrs 

avagy a hazai vörösökre. 
Mi a dekkáni dólok uralmával azonosítottuk akkor 

a hon zsizsergő zsarnokságot
Hát ---------  így oltott be ---------- jól beoltott minket

a kegyed müve: A DZSUNGEL KÖNYVE, 
Benedek Marcell és Weöres Sándor fordításában 

•
Igen, igen --------------- Hogy kezdődött? Hol kezdődött?!

Ama terrible Second World War előtt 
szuronnyal kísérték a lógós kamaszt fegyverforgatásra)

kötelező levente-oktatásra 
Jómagam a paptól faszoltam vastagon, 

mert egyszer nem mentem vasárnapi iskolába.

I Tanultuk az igét könyvből — és bottól Is.
Keresztényi alázatra, egyistenhitre 

— és gyűlöletre buzdítottak mindenkit

--------- Mihez nem kötöztek intézményesen?!
Magoltuk a Törvényt s az éppen divatos történelmet.

És azután? A háború után?! — - ■ - - —
------------ civilek papoltak más hitet — csóré nem-hitet

Űj Alkotmányt bifláztattak — sulykoltak belénk. 
Kitépették vagy leragasztanák csirízeshátú pakolópapírral 

— ettől-eddig, meg attól-addig — 
a történelemkönyvek bizonyos lapjait.

És? És? ------------  igen gyakran „KIÉRTÉKELTÜNK“;
tettük a pontot az i-re —- neveltük egymást öntudatra;

három-négyórás pionírgyülésen, 
utémégyűlésen — más gyűlésen. 

Haj, haj! —--------- Homloklebenyem hányszor vált

h u llá m b á d o g g á ------------------------------------------ üzletrolóvá
------------------------------ Magától húzódott államig sokszor,
védve agyam a fényes eszmék világot gyújtó szikrájától.
„A MUNKÁSOSZTÁLY a  k a p i t a l i z m u s

SÍRÁSÓJA!“ -----------------
------------------------  hallom még most is -----------------------
------ És tessék: sirásó kunyerál a hullától kedvezményt

------ kölcsönt, piacot, segélyt ------ napjainkban is.
És?! ------------  A farkam hegyéig boldog vagyok, uram!

— mondaná Ká, az Óriáskígyó. 
•

Minap egy húsz évvel ezelőtt írt, 
indexre tett kéziratom böngészem, 

s uramisten, mit lelek benne 
------------Mauglival, Háti-val, Tá-val

— az ö n  Elefántjaival fejeztem be 1971-ben e művemet!
— Hát ennyire belémfészkclődhet, belémivódhat valami?! 
 suttog, zizeg, lapozódik

— lényegétől illatozik berkeimben most is 
A DZSUNGEL KÖNYVE

— ■— — Iskola, felekezet, szervezet
— semm iféle hatalom ankusa nem ösztökélt, nem

kötelezett
e mű olvasására, tanulmányozására 

— és mégis belénkszervült, 
jóval a szervátültetések kora előtt.

Köszönjük.

Ui.
Én, Ká, asz Óiászkítyó, mék élek, 
ész ászt üszenern ama kádereszö, 

osztá’harcosz vöröszöknek, 
hoty A LEVETETT BŐRBE 

MA’ nem LEHET VISSZABŰNI!
B isza !------------Esz Törvény!

---------------------  DZSUNGELTÖRVÉNY!

saját nyelvének használatát a közéletben s az iskolában, nem 
is érzi már nemzeti egyénisége s állami önállósága megsérté
sét“ .Már jól benn az „útikönyvben“ egyik passzus a másik 
után mutatja meg azt a tényállást, hogy „nemzetiségére“ néz
ve már-már csak „nevében“ volt magyar az ország: „Ma
gyarország állami önállósága a szatmári békekötés után meg 
nem valósítható álomnak látszott, emlék volt csupán, mely 
mélabús hangulatot keltett a jobb hazafiak lelkében, de nagy 
elhatározásokra nem ragadta a nemzetet. Magyarország nem  
volt nemzeti, hanem közjogi egység, melyben nem az állami, 
hanem társadalmi érdekek uralkodtak a sze llem ek en ... Ma
gyarország alárendeltsége Ausztriával szemben oly megszo
kottá válik, hogy még csak gyakorlati megvalósítható formát 
sem tudnak találni az ország függetlenségének biztosításá
r a . . .  Az országnak nem volt külügye, hadserege, pénzügye, 
gazdasági politikája s azért nemcsak nem bírt az állami lét 
lényeges kellékeivel s a hatalmi eszközökkel, melyek fenntar
tására nélkülözhetetlenek, hanem e hatalmi eszközökkel épp 
az a hatalom rendelkezett, mely Magyarország önállóságának 
s függetlenségének megsemmisítésére törekedett.“ Még ta
goltabb képe a nemzeti „elidegenedés“ elemeinek: „Egy ide
gen, ellenséges királyság; egy türelmetlen, elnyomó klérus; 
egy elnemzetietlenedett főnemosség; egy helyi életet élő, művé- 
letlen s az osztályérdekénél magasabbra nem emelkedő s nagy 
tömegében a nemzeti érdek iránt közönyös köznemesség; egy 
összezsugorodott, német polgárság; egy elnyomott, szegény 
parasztság. . .  a népnek vallás és nyelv által más központok 
felé vonzott tömegei, oláhok, rutének, szerbek, németek, tótok; 
ezek azok az elemek, melyek e korszakban Magyarország köz
életének jellemét meghatározzák.“

Az idegen-elnyomó hatalom, amelynek minden eszköz a 
kezéboi volt, az ország „beolvasztására“ törekedett, s évtize
dek múltán már az a hazafiság is „tragikum- volt, am ellyel 
a rendiség a nemzeti lét béklyójává vált régi. több évszáza
dos alkotmányát próbálta megvédeni: „A rendi alkotmány, 
melyet védenie kellett, már maga is negáeziója az igazi ál
lamnak, de még inkább elidegenítette tőle a nemzetet elnyo
mó ellenséges államhatalom, mely az ellenzésbe hajtotta a 
nemzet független és hazafias elemeit. Így még a hazafiság is 
csak kisszerű s meddő alakban nyilvánulhatott meg: a passzív 
ellenzésben s nem pozitív alkotásban, s az volt a tragikum a 
nemzet sorsában, hogy ha a védelem sikerült is, olyat védett 
meg, ami egészséges fejlődését, megerősödését tette lehetet
lenné.“

A „sülyedt nemzedékek“ évtizedei voltak ezek, amikor 
„minden eltörpült", s a nemzetből éppúgy hiányzott a nagy
ság, mint a nemzet egyedeiből, akik közt a nagyobbak is „csak 
nagy családi nevek viselői voltak, egyéni nagyság nélkül“: 
„Mikor a nemzet lecsúszott az önálló nemzetek magaslatáról, 
életének köre szükebb, színvonala alacsonyabb lett. Az egész
nek a sülyedése szükségkép magával rántotta az egyeseket 
is, akikből a nemzet állott. Az önálló nemzeti és állami élet 
nagy viszonyai és czéljai megszűntek s ezzel kiszáradt az a 
forrás, mely egyedüli éltetője az államférfiúi nagyságnak. Va
lamint az ember a nagy czélokkal nő, úgy törpül el a kissze

rűekkel. Azért e korszak nem adhatott a hazának nagy férfi
akat, alkotó szellemeket. Nincs az akkori szereplők között egy 
kimagasló alak, jelentékeny eszméket képviselő egyéniség, 
akin megakadna a történetíró szeme, akire bámulattal tekint
hetne a nemzet s kinek emléke mélyen vésődnék a késő nem
zedékek képzeletébe.“

Horvát István, Széchenyi pór évvel idősebb kortársa, aki 
a magyar nyelvet a világ legrégibb nyelvének tartotta, s a 
magyarok őseit Árpádtól Ábrahámig s a paradicsomig is visz- 
szavezette, élő tanúként irta naplóba a kor nemzedékének „te
hetetlen kicsinységét“: „Elszomorodás követte szavainkat, át
látván tehetetlen kicsinységünket. Rendre előszámláltuk nem
zetünknek tehetősebb birtokosait s nem találtunk egyet is kö
zülök, kiben mind a szív, mind az ész, mind a hazafiúság. 
mind a tehetség jelen lett volna, mely most a közjó előmoz
dítására megkívántatnék. Ebből is láttuk, melly igen kifogy
tak a Magyarság közül a valóban nagy emberek. Élünk még, 
de úgy élünk, mint aki nem tudja, miképpen él. Csak egy-két 
csepp lappang erünkben az igazi magyar vérből, pedig elég
séges volt-e akkoron egy-két csepp, midőn Árpád s egyéb őseink 
a szabadságot akár behozták, akár fenntartották? Áz elfajult 
fa nem hoz nemes gyümölcsöket; a félénk nyúl nem vihet 
véghez oroszlányi tetteket.-

Választott kalauzunk azzal az ösztönzéssel vezet a „sü
lyedt nemzedékek“ évtizedeibe, hogy „történelmünk fényes 
korszakát“ s a korszak nagyjait nem érthetjük meg az előz
mények ismerete nélkül, mert ahhoz, hogy „meg tudjuk mér
ni a magyar nemesség emelkedésének magasságát, ismernünk 
kell a sülyedés mélységét is a megelőző korszakban“. A n^zet 
helyénvaló, s ha em ellett int arra, hogv a korviszonyok, a 
történelmi kényszerűségek ismeretében az utódnak némiképp 
szelídebben kell ítélnie — kerülve a „kemény, megsemmisítő 
ítéletet“ —, bizonyára azzal is egyet lehet érteni: „Nincs bor
zasztóbb látvány, mint egy nemzetnek elidegenedése önmagá
tól, az a lassú haldoklás, m ely az önmagáról való lemondás s 
a teljes megsemmisülés közt folyt l e . . .  S mégis a történet
írónak szelidebben kell ítélni, mert e jelenséget nem magya
rázza meg az egyesek léhasága, gonoszsága, szolgaisága, vagy 
haszonlesése. Ennek nagyobb okának kell lenni, melynek i 
közönséges emberek tömege nem, legfőlebb egy geniá'is egyén 
állhat e l le n . . .  E korszak még nem ismerte a mai értelembe i 
vett nemzeti szempontokat, a nemzeti érzelgést és rajongást, 
melyet már Széchenyinél tapasztaltunk. . .  A mai értelemben 
vett nemzeti politika eszméje csak a XIX. században fogam- 
zik meg s szülője az a tudat, hogy az állam nem csupán ha
talmi tényező, nem csupán a törvényhozás és igazgatás szer
vezete s valamely abstrakt szabadság megvalósítója, hanem 
a forma is, melyben egy nemzet saját egyénisége szerint él és 
fejlődik . . .  Mindezeket szem előtt kell tartan” •>!;, ha nem 
akarunk igazságtalanul ítélni elmúlt nemzedékek fölött. . .  
Csak ha ismerjük a kor szellemét, amelyben éltek, nemzet 
sajátszerü alkotását, történelmi fe lődését, szerve :''* R . . .  le
szünk képesek megmagyarázni e korszak történeim: os*m é-ve
it, melyek különben egy rendes viszonyok Közt é! "> "••-mzet 
életében érthetetlenek volnának.“

■wwtjiyriiBttMHWifrSf '‘JP3EGE2XT?.' -■v-r̂ ijr~„' y. -v



I
*'v

ALACSOÜYRSZUITSEGII VILLAMOSSÁGI 
BERENBEZÍSEKET GVÁR1Ö VÁLLALAT KÉZDIVÁSÁRHELY

Vállalatunk alacsony feszültségű elektromos berendezéseket szállít 
nagy ipari hagyományokkal rendelkező külföldi partnereknek, valamint 
belföldi megrendelőinek, amelyeket a következőképpen csoportosíthatunk:

— csőbiztosítók (aljzat, olvadóbetét, ívfény nélküli villamos szaka
szolók);

— D rendszerű biztosítók (biztosítóaljzat, betétfej illesztőelem);
— Edison-menetes, valamint bajonett típusú lárapafoglalatok;
— közhasználati elektromos berendezések (egyes és sorkapcsok, csat

lakozók);
— kettes porcelán dugaszolóaljzatok, villásdugaszok, lakásban hasz

nált biztosítéktáblák.
Bővebb felvilágosítással a 163-as, valamint a 158-as belső telefonokon 

szolgálunk, a Tervezési valamint az Eladási osztályon.

Címünk: I.I.E.J.T. Kézdivásárhely 4050 
Str. Gyár u. 9 sz.
Jud. Covasna megye 
Tel.: 923/6 25 20 — 6 25 25 
Telex 6 86 16 iiepr.

í
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IERDŐGÉPESÍTÉSI, ÉPÍTÉSI ÉS 
SZÁLLÍTÓ EGYSÉG CSÍKSZEREDA
rendelésre gyárt és szállít

— RD-i típusú nyolcszemélyes hálókocsi utánfutót 
GS-12—16 típusú egészségügyi mozgópontot,

— RTM-21 típusú munkásszállító utánfutót,
— valamint több mint negyvenféle pótalkatrészt, faipari vállalatok ré

szére.
Hálókocsijainkat gyorsan, nagyobb erőkifejtés nélkül szállíthatóvá 
lehet tenni; a GS-12 szállításához szükséges motorokat szintén válla
latunk gyártja rendelésre.

Gyártmányaink néhány műszaki adata:

RD-8 — súlya 3,5 t, hossza 5,50 m, szélessége 2,65 m, magassága (a ta
lajtól) 3,47 m
GS-12— 16 — súlya 3,5 t, hossza 12,00 m, szélessége 2,65 m, magas
sága (a talajtól) 2,47 m
RTM-21 — súlya 3,75 t, hossza 5,60 m, szélessége 2,50 m, magassága 
(a talajtól) 2,80 m

Cím: Csíkszereda
Hargita utca 35 
Hargita megye 

Telefon 958/1 34 45 — 46

HOL
e  Újraindul a Magyar Napló című irodalmi újság; meg

bízott főszerkesztője Pályi András, aki a május 3-i 1-es 
számban Szellem, hatalom, írói szerep cím alatt beszélget 
Göncz Árpáddal. A számból kiemelendő: Jókai Anna Mi a 
napló?; Sándor Iván Hol lehetne folytatni? Hol kellene új
rakezdeni?; Mészöly Miklós Posztmodern Alisca; Parti Nagy 
Lajos Gondolatok a költészetről (Se dohok, se trombiták); 
Döbrentei Kornél Rázom a rácsot; Bodor Ádám Az erdő
biztos bizalmi embere. Szakolczay Lajos „A létezés titkáért 
létezünk“ cím alatt recenzálja Határ Győző A léleknek ren
gése című könyvét. Verset közöl Ágh István, Rába György, 
Csorba Győző, Bertók László, Orbán Ottó, Deák László és 
Kovács András Ferenc.

•  Megjelent a Látó 12-es és 1-es száma. A 12-esben verset 
közöl Jánosházy György, Markó Béla, Kovács András Fe
renc, Augustin Pop, Ileana Máláncioiu, Nagy Gáspár, Tóth 
István, Bogdán József, Visky András, Nagy Attila, Málday
K. Ferenc, Vermesser Levente és Szabó Attila; Szilágyi 
Domokos két, eleddig ismeretlen versét Farkas Árpád teszi 
közzé. Esszét, riportot, cikket, prózai írást olvashatunk Szé
kely Jánostól, Lászlóffy Aladártól, Káli Istvántól, Nemess 
Lászlótól, Oltyán Lászlótól, Dán Petrescutól és Molter Ká- 
rolvtól. Cs. Gyimesi Évával Visky András beszélget, a Hét
torony Kiadónál megjelent Túlélő képek című kötetet Fűzi 
László recenzálja. Az 1-es szám költői: Lászlóffy Aladár, 
Egyed Emese, Kovács András Ferenc, Balia D. Károly, Mózsi 
Ferenc, Majla Sándor és Pintér Lajos. Prózai írást, esszét 
közöl Szabó Gyula, Visky András, Bogdán László, Géczi A. 
János, Molnár Vilmos és Farkas Árpád. A Fórumban Kis- 
györgy Réka Egy történet értelmezése: Káin és Ábel című 
írása, az Irodalom és iskolában Pusztai János Helyzetképek 
című emlékezése, a Szemlében Kiss Zsuzsanna, Bölöni Do
mokos és Láng Zsolt recenziója.

•  A nemzetközi Lucián Blac/a Napok keretében május
4-én a Kolozsvári Rádiótelevízió stúdiójában sor került az 
Acusticon — a próféta léptei című műsorra. A Blaga szín

műveiből összeállított műsor a Bukaresti és a Kolozsvári 
Nemzeti Színház rendezésének jegyében született.

•  A Népszava április 27-i számában Pomogáts Béla Illú
ziók kváéháza cím alatt elemzi Méliusz József esszéit.

® A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége isko- 
laújság-találkozót rendez, melyre szeretettel várja az induló 
és a működő diáklapok szerkesztőségének két-két képvise
lőjét. A rendezvényre 1991 május 30. és június 2. között ke
rül sor a Kolozsvár melletti Torockó községben. A részvé
teli szándékot május 11-ig kell közölni az információs iro
dával. Cím: 3400 Cluj. str. Mo(ilor nr. 18. Telefon: 951/18769; 
fax: 17477.

: v >: -»y z m m e x m m m e to x mrM

'  w  t

Ghcorghitá Vasile: Kompozíció

® A Hét 17. számának vezércikkét Kántor Lajos írja 
VAGY helyett ÉS címmel. Sors és írás cím alatt A Hét 
kérdéseire válaszol Sütő András. Cikket, tanulmányt, ripor
tot jegyez: Tófalvi Zoltán Priva(ti?)záció; Lőrinczi László 
Bözödi a kertben; Lászlóffy Aladár Erasmus ernyője XLV 
Walkó György Dürrenmatt avagy az elkerülhetetlen para
doxon; Fodor Sándor Néhány szó az olvasóhoz; Mócsy Ildikó 
Csernobil —  öt év távlatából. A szám költője Jancsik Pál.

© A Romániai Magyar Szó április 27—28-i száma Szilágyi 
Domokos Magyarok című versét közli. Cikket közöl többek 
között Boros Zoltán (Falak), Beke György (Milyen nyelven 
beszélnek a csángók?), Kerekes Ildikó (Naplólapok); a szám 
hozza Yehudi Menuhin Életreceptek című írását, valamint 
Zsiskú János, Marin Sorescu, Nichita Stánescu és Stefan 
Augustin Doina? verseit.

•  A Hargita Népe április 27-i számában Sárány István 
beszélget Horváth Sándorral, a Kárpátalja című lap szer
kesztőjével. A szám költője Horváth Sándor és Vári Fá
bián Lsázló.

•  Fritz Rudolf Fries kapta a 15 000 márkát érő évi bré
mai irodalmi díjat Die Väter im Kino című könyvéért. A 
zsűri döntését azzal indokolta, hogy Fries „az NDK-irodalom
viszonyai között is állhatatosan a maga útját járta“, s a 
„korlátozott művelődési lehetőségeken túl“ olyan kapcso
latokat keresett, amelyek Jean Paultól és a régi spanyol köl
tészettől a latin-amerikai regényig terjedtek.

fi A párizsi Art et Poésie című művészeti és irodalmi fo
lyóiratban Beregi Tivadar folyamatosan bemutatja a kor
társ magyar költészetet. A lap legutóbbi számában Vas Ist
ván, Juhász Ferenc, Csukás István, Nemes-Nagy Ágnes. Pa
rancs János, Tandori Dezső, Szepesi Attila és Orbán Ottó 
verseit közölte Georges-Emmanuel Clancier, Anne-Marie de 
Backer, André Doms és Pödör László fordításában.

MI

Tavasz van! Gyönyörű!
József Attila verséből idézünk három sort a vízszintes 9., 

függőleges 1. és vízszintes 26. számú sorban. „Tavasz van, ta
vasz van, gyönyörű tavasz . .  .“ — folytatása a rejtvényben.

VÍZSZINTES: 1. A Bajkálban élő, nagy testű emlősállat.
9. Az idézet első sora (zárt betűk: A, A, R, Z, K). 18. . . .  tra
gédia: Dreiser regénye. 19. Vaddisznó fegyvere. 20. Osztrák, 
m exikói és kubai gépkocsijel. 21. Szópárbajt folytatsz. 23. Ser
dülő. 24. Kiejtett mássalhangzó. 25. AN. 26. Az idézet harmadik 
sora (zárt betűk: Z, A). 28. . . .  ákác: Szép Ernő műve. 29. Peru
ban van! 30. Számos. 32. Ideszállíttat. 34. Tornaszer. 35. Bar
lang. 36. Kedvelt típus. 38. . .  .-régen. 40. Nem tudom, hogy 
. . .  legyek. 42. Szelíditetlenek. 44. Kigondol, kieszel. 46. A fe l
sőfok jele. 47. Száraz lombtakaró. 48. Ilyen vezér volt Otelló.
49. Kör alakú. 51. Férfinév. 53. A  hajnal színe. 54. Színészek, 
szereplők — latin eredetű szóval. 56. Kínai tinta. 57. Forróság. 
59. Taszít. 60. Schubert személyneve. 61. Magas rangéi török 
tiszt. 62. Növény része. 63. Angyalrang. 65. Vajon vizet hevít? 
67. Érzékszerv. 69. . .  . út, fel is út. 71. Román női név. 72. Cser- 
náton vára. 73. Shakespeare-király. 75. Spanyol folyó. 77. Ny.T.!
79. Ruhának való méteráru. 80. Kétségbe van esve. 83. Ausztrá
liában honos, fákon tanyázó erszényes emlős. 85. Matematikai 
arány párban a belső. 36. Csorna Sándor életének a kutatója 
(Tivadar). 87. Időegység. 89. Hasek derék katonája. 91. Ez, oro
szul. 92. Latin személyes névmás. 93. A mohamedánoknál a pró- 
Iféta „utóda.. 97. RN. 98. Kettőzve: Zola-mű. 99. Az angyalok ki
lenced ik  karának hatszárnyú angyala. 101. Életed vége. 103. 
Korszak. 105. Titkon elvesz. 107. Alig használt japán nemzeti 
ruha (két szó). 108. Nagy tó a Szovjetunióban.

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második sora (zárt betűk: N, L, 
Z, O, K). 2. A növényi és állati fehérjék építőanyaga. 3. Mezei 
munkát végez. 4. Papírra jegyzém. 5. Ellenértéket adok. 6. Elő
idéz. 7. Ada-.. .: egykori dunai sziget. 8. Osztrák és olasz gép
kocsijel. .10. Képző, a -ve párja. 11. ÉGK. 12. Nyelvét használja. 
13. Horgászzsineg. 14. A hatalom gyakorlása. 15. Az amerikai 
űrkutatási intézet betűjele. 16. Kicsinyítő képző. 17. A rugal
matlan. 22. Osijek jugoszláviai város magyar neve. 27. A román 
optikai művek névbetűi. 29. Ismételten el-eleneszt. 31. Fürdő
szobai kellékek. 33. . . .  ó is valamit: ö is mozdíthatna a dolgon. 
35. Tüzérségi alegység. 37. A nitrogén és az argon vegyjele. 39. 
Valamely osztályba, csoportba helyez. 41. Negyvenkilenc, római 
számokkal. 43. . . .  cső: mikroszkóp. 45. A kályha sütője. 48. 
Vénusz-szobor jelzője. 50. Mérgeskígyó. 52. Nagyon csúnya.
53. Arcon csattan. 54. A Marosba ömlő folyó. 55. Határozottan 
igényel. 58. Északi váltópénz. 60. Germán népcsoport Francia- 
ország területén. 64. Ilyen játék is lehet a romi. 66. Fába jele
ket vés? 67. Szovjet folyó. 68. Dátuma. 70. Az életet elpusztító 
és megújító istenség a hindu vallásban. 73. Talál. 74. Tisztelet- 
reméltó öreg hölgy, névelővel. 76. OA. 78. Város a Sebes-Körös 
völgyében. 79. A ruhát tisztítják. 81. Roger Martin . . . :  francia 
író és kritikus. 82. Meg nem határozott kis számú. 84. Serkent 
88. Számítok valaminek a bekövetkezésére. 90. . . .  a sodrom
ból: felbosszant. 93. ...-m ozog. 94. E napra. 95. Szaktárs. 96. A 
tevével rokon, Dél-Arnerikában élő állat. 100. Előny, német 
eredetű szóval. 102. Kalória összefüggő betűi. 104. Felkiáltás. 
106. Román nap. 107. JA.

(Török Sándor)

A HELIKON 18. számában közölt, É j j e l i  z e n e  című 
rejtvény megfejtése: Még n*e aludj. Figyelj az éjbe /  s ne bánd, 
ha álmatlan halad: / tavaszi záporok zenéje / dalol az abla
kunk alatt.
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LÁSZLÓFFY ALADAR

SZÜLŐHÁZ- SZÓLONGATÓ
Mert egyszerű ténymegállapítás, nem hol

mi ünnepélyes túlzás, hogy „elhulltanak leg
jobbjaink a hosszú harc alatt“ . . .  Az elmúlt 
másfél évtized alatt, mely az Ö sorsához ké
pest túlélés — ugyan hányszor hozta úgy a 
szorongattatás, a testi-lelki mélypontok al
kalma, hogy eldönthetetlen legyen: kinek is 
jobb — annak, aki a falnak fordult már. 
vagy akinek még a szemébe világítanak a 
Segesvárok és Világosok, az élet, a világ, a 

szülőföld, a haza néha elviselhetetlenül fáj
dalmas tényei. Nos gyere, haza! gyere, házi 
— ám ez sem az a hívogató, melynek első 

hallásra hihető, mert nem az eltávozottak u- 
táni kétségbeesett kiáltás, hanem az a fel
szólítás. m elyet ők intézhetnének a hazához. 
Az olyan szívvel-lélekkel, minden idegszá
lukkal és minden mondattöredékükkel eu
rópai költői Erdélynek, amilyen Szilágyi Do
mokos is volt. Az olyanok, akik sosem azt 
bizonygatták, hogy honnan-hová valók, ha
nem azt demonstrálták, hogy ez a félreeső
nek tűnő világsarok is méltó a legigényesebb 

és legigazságosabb megméretésre. Különösen 
jégeső és világválság, földindulás — égsza
kadás idején, hadd lám, édeshazám, mire 
megyünk ketten!? Mert ugye — „Megfogy
va bár, de törve nem “ — van akinek nincs 
már meg a szülőháza sem; lebontották vagy 
csak úgy rombadőlt még a régi jó kosztü
mös történelemben, a tatár légitámadások 
idején. Morthát abban a 26 vagy 38 vagy 99 
évnyi pillanatban, amennyi a bölcső és a 
koporsó közt jut a költőnek, kinek marad 
ideje még a szülőházára is felvigyázni! Ilyen
kor a tábla úgy kerül fel az utódló épület 
falára, hogy „E helyen állott — — —“ Van 
akinek a hazája sincs már meg; mert hol 
van Róma és hová lehet kiírni, hogy e he
lyen állott Kurdisztán vagv Gepidaország? 
De nekünk áll még a hazánk, áll még a há
zunk. Nagyonis áll. — „Nem vitás, minden 
költő, minden művész — világot költ újra: 
kérdés csak az: világa mekkora. S ez nem 
azt jelenti, hogy belefér-e minden, hanem  
hogy fel tudja-e idézni bennünk a minden 
képzetét“ — idézhető éppen Szilágyi Domo
kos egyik mindmáig kéziratban leledző ta
nulmányából. 1965-ből. 0  ilven világterem
tő a'kotó volt, annak a kornak az arcán von
ta össze az értelem  ráncait, melyet kín. kö
zöny értékrombolás torzított volna különben 
a szürkeségbe, az egyszerű szenvedésbe, a 
rosszul emlékező nemgondolkozásba, — és 
íme más arc maradt, más arc néz utána, fe
lőle már a mába is. Szilágyi Domokos első. 
még a fáidalom döbbenetétől sem szabadult 
első utókorába, ahol még testszerint élnek és

emlékeznek szerettei, barátai és már újabb 
ismerőinek, tisztelőinek milliói, a hétévszáza- 
dos magyar líra éltetői. „Ki szűknek érzi a 
mindenséget: teremt. így  szokik a föld a 
rendhez. Földhöz a Rend“ . . .  Minimumok és 
maximumok, melyeket Szilágyi Domokos biz
tos érzékkel és tökéletes ütemérzékkel elta
lált, megtalált és adagolt, vállalt, vallott, an
nak nevében, hogy: „Az egymásrautaltság 
legmagasabb fokon szervezett formája a sze
retet“ — különben: ......  egyedül küzdelmünk
számít az egyetemes megmaradásért“: Ezért 
volt képes kapkodó környezet és zűrzavaros 

esztétikai felbuzdulások meg lelohadások kö
zepette ütemet, lépést tartani elsősorban ön
magával — ami tehetsége jogán azt jelenti: 
a jelenkori magyar költészettel, mindig azok 
a'ázatával, akik meg akarják őrizni és to
vábbadni mindazt, ami kikezdhetetlen kész 
vagyonunk és azok biztonságával, akik nem 
meg kell hogy tanulják a leckét, hanem maguk 
mondják el, jelölik ki, merre tart a poézis. 
„Vele küzdöttem, soha mással: valósággal s 
nem látomással“ . . .  Mert nemcsak közvet
len, szoros kötelességvállalás van. Leonardo 
ugyan kinek volt elkötelezve, mikor a repü
lés problémáján fente az eszét s közben a 
Mona Llsát festegette? Az az elkötelezettség, 
melyet Bartókban „programként* tisztelt, ki
érzett, felmutatott Szilágyi Domokos, ebbe» 
az értelemben nagycímletű, aprópénzre nem 
váltható; ugyan ebben az értelemben avant
gárd és hagyományos. Nem lehet vele sem
mi he'yiérdeküt törleszteni, mert ezeket a 
nemcsak őt, nemcsak az erdélyi alkotókat, 
hanem a világot kísértő erkölcsi dillemmá- 
kat akarta felmutatni. Azt, ami az életet 
annyiszor letaglózó kételyek ellenére hir
deti, hogy a kultúra valódi nagyhatalom, az 
egyebet nem védi ugyan, semekkora érde
mek és értékek árnyékában se lehet bizton
ságban testszerint, Szokratésztől, Archime- 
désztöl Petőfin át bizonyítják a lágerekben 
és börtönökben elpusztult kiválóságok, de 
halála előtt Seneca még látta Nérót félni et
től a nagyhatalomtól. Ilyen erkölcsi nagyha
talom emlékhelye előtt állunk tehát, mely 
olyan maradandó ereklye számunkra és anya
nyelvűnket beszélő utódaink számára, mint 
a Maros vagy a Duna forrása: közlekedő u- 
tak eleje, melyek messze visznek, messzire 
vezetnek, messzire hordják az igét és a pél
dát. Lelki földrajzunkon olyanok ezek a há
zak. mint hatalmas kövek a néha papírlap
ként lengő nagy lepedők, libegő országok 
szélén, hogy azért semmi szél el ne fújja ő- 
ket. Legyen ez a tábla is újabb gyarapító
ja ennek a súlynak.

SZÖCS GÉZA KEDVES SZILÁGYI DOMOKOS,
szeretett rokon, tisztelt nagykövet úr!

Mint rokonhoz és nagykövethez szólunk most hozzád: a költő — ki ne tudná — 
a halál rokona és Batu kán »esti rokona és Góg és Magóg fia ő, azonfelül pedig 
a mindenség nagykövete. Hadd fűzzük hozzá: kettős nagykövet, egyfelől a totális, : 
szakrális, hatalmas, fényesség es és beláthatatlan világmindenségé itt miközöttünk — 
másrészt ennek a kopottas gyászoló gyülekezetnek, ennek a rebellis és búskomor 
transzilván Trauergemeindenak a főkonzulja, mesterlegénye és vőfélye és utazó 
nagykövete, a szakrális, totális, hatalmas és metafizikus univerzumban.

Tisztelt nagykövet úr, kérjük, jelentsd a mindenségnck, hogy a kismamák m el
lében gyűl a tej és gyerekeink szájában nő a tejfog, nemrégiben pedig lázadás volt 
minálunk. Földjeinken gazdag termést hoznak az elvetett magok: a búza, a rozs,

! a konkoly, a zab, a csalán, a tövises bogáncs, az árpalányhaj és a beléndek, szóval 
mindaz, amit fáradságos munkával elvetettünk.

Jelentsd, hogy továbbra is gyanúsak a költők és a lelkipásztorok, jelentsd, 
hogy országút vezet keresztül a hálószobákon 
s hogy általában minden éppen úgy van 
s hogy Nagysomkúton nagy som nő a kútban.

Mint bárki lemérheti óráján és kilométeróráján, mint errefelé jövet magam is 
lemértem: a Házsongárdot Nagysomkúttól kb. 140 kilométer és másfél óra vá
lasztja el. Mindenkinek olyan hosszú, az és annyi az élete, amennyi szülőháza és 
sírja közé befér.

A te életedben, Szilágyi Domokos, e másfél órába és 140 km-be belefért 38 
esztendő, egy enciklopédia, a naprendszer összes folyóinak hossza, folytonos sírás 
és sírásás és egy véget nem érő tengerparti lakodalom. Mi is erre a menyegzőre, 
keresztelőre és temetésre gyűltünk össze itt a nagvsomkúti tengerparton.

I _________________________________________________________________________

CS. GYÍMESI ÉVA

Emléktábla alatt
A költő szülőhelyén emléktáblát avatnak. A falu, a vidék, 

a szőkébb haza megemlékezik szülöttjéről. Jó alkalom ez, hogy 
elgon lolkodjunk: és ö, vajon ó hogyan emlékezik meg erről 
a földről, milyen a hozzá való viszonya?

El kellett jönnie ennek a napnak, hogy egyáltalán felm e
rüljön a kérdés, hiszen versei nem kínálják a témát, az iro
dalmunkban oly nyomatékosan jelenlevő szülőföld-motívumot. 
Hol az a vallomás, amelyre rá lehetne mutatni, íme, ez az, eb
ben fogalmazódik meg a költő ragaszkodása az anyaföldhöz? 
Hiába keressük. Az ő lírája kapcsán nem lehetne íratni ilyen 
témáiú iskolai dolgozatot. Mert nincs is benne olyan, lélekben 
nagybetűs, kitüntetett Hely, amelyhez igenis ragaszkodni kell, 
bárminő körülmények között, még akkor is, ha hozzánk mos
toha. Ha tájról ír ez a költő, nem tudjuk rajtakapni, hogy az 
éppen innen, erről a vidékről való, hogy az sajátosan erdélyi 
vagy sajátosan partiumi, melyhez nosztalgiával, elégikusan 
illik csak viszonyulni, valam ely szomorú szerelemmel, de 
amelynek javára mégis lemond az ember más tájakról, a sza
badság tágasabb tereiről. Hiszen, ugyebár, ez az a Hely, ahol 
mégis, annak ellenére, csakazértis meg kell maradnod, helyt 
kell állanod, vállalnod kell az áldozatot. . .

A szülőföld, a megmaradás, a helytállás és az áldozat úgy
szólván kulcsszavai a romániai magyar lírának. Természetes, 
hogy nagy jelentősége van ennek a motívumkörnek, hiszen a 
kisebbségi létben, a reális haza élményétől megfosztva, az ott

honi táj, a szülőföld minősül át a „honná“, melyben „élned és 
meghalnod kell“, és a folytonos honvágyat egy valódi haza 
iránt csupán a konok hit, az erkölcs és az akarat tarthatja féken.

Szilágyi Domokos költészete nem illik  ebbe a képbe. Nem
csak a szülőföld, de „a hely szellem e“ is hiányzik költészeté
ből, értve ezen azt az erkölcsiséget vagy ideológiát, mely a 
mostohává lett szülőföldet átminősíti a helytállás drámai szín
helyévé, és azt az illúziót kelti, hogy szenvedni hősies és szép 
dolog. Talán csak egyetlen képén dereng át ez az erdélyi szel
lemiség, ott, ahol a költő egyszersmind kifejezi, hogy nem tud 
azonosulni vele, nem ért egyet az elődök heroizmusával: „hő
söket izzadtunk ki m agunkból. . .  akár a gyöngykagyló, fele
im, mert szomorú az, feleim, hogy mocsok által jutunk kincs
hez.“ Nos, Szilágyi Domokos nem kívánta magát beleringatni 
semmilyen illúzióba: távol áll tőle a szülőföld, a helytállás, az 
áldozatvállalás önmagunkat vigasztaló mítosza is, mert nem 
hajlandó összetéveszteni az erőfeszítések izzadságcsöppjeit vagy 
a keserű könnyet a kagyló igazgyöngyével.

Es ha már illúziótlanságról beszélünk, szólnunk kell itt 
Szilágyi Domokos nemzetszemléletéről is. Mint tudjuk,' a ma
gyar, különösen az erdélyi magyar költő számára a nemzet ér
téke szent. Cenzúra idején is, így vagy amúgy bújtatva, élt ez 
a nemzeti érzés, ott rejtőzött a patinás múlt és történelmi 
nagyjaink áhítatos megidézésében, az „áthallásos“ példabeszé
dekben, amelyek mind hozzánk és rólunk szóltak, kisemmizet
tekről, hogy megerősítsenek az elnyomatás elviselésében. Szi
lágyi Domokos költészetében hiába is keresnők a nemzeti iden
titás erösítós^n-’k ezt a cenzúrát kijátszó, de leplezettségével 
együtt is hatékony módozatát. Lírája nem tart elénk vigasz
taló, hízelgő tükröt, nem nyújtja nekünk az önbálványozás le
hetőségét. Ezzel szemben van két szókimondó — kéziratban 
fennmaradt — verse, melyek csak halála után kerültek nap
világra, a M agyarok és az ö kö l. Mindössze ez a kettő vall 
arról, ami számunkra mindenkor oly nagy fontossággal bírt:

magyarságunkról és a kisebbségi létről. S megdöbbentő a képe 
róiunk, milyenek is vagyunk.

„Cigány egy nép“ — így kezdi a Magyarok című költeményt, 
s az egész vers irgalmatlan számvetés azokról a bűnökről és 
korlátokról, melyekkel nemigen szeretünk szembenézni. Lesújtó 
az az indulat, m ellyel ostorozza a lelki provincializmust: az 
önelégültséget, a m ások  iránti közönyt s az egymás iránti sze
retet len séget, az örökös acsarkodást. Nemzetét az Isten ítélete 
alá helyezve, bizony nem kér nekünk kegyelmet.

Olykor, mámorosán a saját magunk iránti szerelemtől nem 
árt, ha belenézünk ebbe a tükörbe is. Vagy amikor hajla
mosak vagyunk elhinni a „kisebbségi humánum“ felsőbbren
dűségét, melyről, azaz: mirólunk oly sok tanulmány íratott, 
jó, ha a gőgöt félretéve elmeditálunk a másik versén is, mely 
így kezdődik: „szorítsa magát ökölbe /  a „minoritás“ a „tör
pe“ / botorkálunk körbe-körbe. . Vajon nagy szorultságunk
ban, mely most is egymás felé taszít, s az összetartás melegé
vel kárpótol, vajon kívülről nézve nem vagyunk-e valóban 
olyanok, mint egy ököl, mely befelé megvéd ugyan, de kifelé 
csak agresszív éleit mutatja?

Nem volt köztünk békéje Szilágyi Domokosnak. Nem volt 
közöttünk itthon. Folyton a határokon túlra vágyott, oda, 
ahova igazán csak a szellem jut el, a hazátlan szellem, aki 
a helyét keresi. Lelkében talán Istennel is találkozott, de ér
telmével tagadta ö t. Nem volt igazán itthon ezen a földön, és 
nem volt otthon az égben sem. Szilágyi Domokos hontalan volt.

A végzetesen szabadságkereső ember hontalansága ez.
Nincs tehát egyetlen pontja sem a világmindenségnek, 

amelyre azt mondhatnánk: Szilágyi Domokos ide, ehhez a hely
hez tartozik. Egyedüli — igazán nélkülözhetetlen — otthona: 
anyanyelve, a Megtartó anyanyelv. Aki ismeri az ő költésze
tét, tudja: ez az az otthon, amelynek minden zugában isme
rős, s amelyben számára alig van titok. Ez az a Hely, mely
ben szelleme otthonra talált.
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Kilencszáznyolcvankettő tavaszán, amikor végre meg
ism ertem  Connie Illafeldet, jóform án m ár egy nyelven 
sem beszélt. Összevissza keverte őket, s csak az é rte tt 
vele szót valam elyest, aki ukránul, szászul, rom ánul és 
m agyarul egyform án tudott, de nem árto tt, ha például 
a ruszin  és cipszer tájszólásokat is ism erte. Kevés ilyen 
em ber é lt Dobrin körzetben, egyikük a term észetvé
delmi te rü le t főmedvésze volt, ö leinek  Doki.

A  Connie Illafeld afféle m űvésznév volt, a nőt, aki 
bukovinai bojárok, az Illarionok utolsó ivadékaként 
egyszerű hegyilakók között élt egy régi birtokon, ere
deti nevén Cornelia Illarionnak hívták. Az még talán 
előfordulhatott volna, hogy valakiket külön-külön Cor
nelia Illarionnak vagy m ondjuk Connie Illafeldnek h ív
nak, de a két nevet együtt csakis egyetlen személy 
viselhette.

Úgyhogy am ikor az írnoki asztalom ra készített vö
röskeresztes iratgyűjtőn  m egpillantottam  Cornelia I lla 
rion nevét, am elyet macskaköröm között, pirossal ki- 
cirkalm azva a m űvészneve követett, tudtam , ő az, szin
te  rokonom, nevelt fiam egykori szerelme. Égtem a 
kíváncsiságtól, hogy végre magam is két szememmel 
lássam a lényt, aki annyira m egvadította.

A kkoriban S inistra  körzetben éltem, állom ányon ki- 
kívüli civilként bedolgoztam a dobrini hegyivadászok
nak. Nem kell valam i titkos m egbízatásra gondolni, 
mindössze a kerü leti halottkém  helyettese, ahogy ott 
nevezték, segédhullaőr voltam. Sorsom szeszélyesen 
alakult azt követően, hogy a gyüm ölcsbegyűjtő diszpé- 
cserségéből elcsaptak.

A halottas ház a laktanya udvarán állott egy n y ir
kos, mohos zugban, és am ikor kevés volt a m unka, T i
tus Tomoloaga ezredesnek segédkeztem az irodán. M i
vel a te rü le t m indenestől a  hegyivadászokhoz tarto 
zott, ő vezette a nyilvántartásokat m indazokról, akiket 
Dobrinba irányíto ttak ; m unkára küldte az újonnan é r
kezetteket. De há t ő is csak egy lassú, álmodozó, 
.szarvaslelkű hegyivadász volt, órákon á t inkább csak 
bám ult kifelé az ablakon a feketefenyők fölött elhú
zódó szürke felhőkre, m adarakra: még az ilyen szűk
szavú kísérőokm ányok elolvasása is nehezére esett.

A kérdéses napon a déli vonulat gerincén nehéz il
latokkal rakottan  átbukott az eiső meleg szel, virág
szirom, barkapor úszott a patakm eder fölött: állítólag 
az óhitűek húsvétja  volt. A tavasszal egyszerre D ob
rinba két ú jdonsült in ternált érkezett. Am ikor a verő- 
fenytői, virágportól szédültén beléptem  a hom ályos iro
dába, és az iratgyű jtőn  m egpillantottam  Cornelia Illa
rion nevét, azt hittem , a bódulat teszi ezt velem. De 
h á t ott á llt szépén kisatírozva a m űvésznévé is; m indez 
a vöröskeresztes borítón, ami m ind járt elárulta, hogy 
az ilietot a Colonia S inistra  gyógyintézet irány íto tta  
oda.

Bár m agam at egykedvű, hidegvérű em bernek isme
rem , akkor h irtelen  elfogott a nyugtalanság. És ami ott 
egyáltalán nem volt szokás, puhatolózni kezdtem  Titus 
Tomoioaga ezredesnél, m it tud? Hogy kerü lt ide a nő, 
kicsoda, mifele szerzet?

„O senki“ — m orogta kicsit álmosan. — „A sárgák
tól kaptuk, ők küldték csak úgy kedvességből ide. 
M indjárt meglátod, ha fölveszed az adatait.“

H át így álltunk. A Colonia S inistra-i elmegondozó 
pavilonjai — az is tudta, aki sosem lá tta  őket — sár
gára voltak festve, éjszaka világítottak. Sárgáknak egy
más között az intézeti adm inisztrátorokat hívtuk. Volt 
még sokféle egyeb nevük is.

„És mi a terved vele? M ár tudod, hová helyezed?“ — 
érdeklődtem .

„Nagyjából igen. Coca M avrodin ezredesnek az a 
kívánsága, kerüljön egyenesen a medvékhez. Nincs 
ugyan valam i jó bőrben, de ö le inek  Doki m ajd elbol
dogul vele. Beszél m indenféle nyelven összevissza, m int 
a bolondok.“

Izolda M avrodin — becenevén Coca — a hegyivadá
szok parancsnoka volt, a dobrini rezervátum ok erdő
biztosa. Kinézésre könnyű, hallgatag, fénytelen  asz- 
szony, de m indenki tud ta  róla, szent az akarata. Connie 
Illafeldet a medvészetbe szánta.

„Meglátod, így lesz ez rend jén“ — nyugtato tt meg 
Titus Tomoioaga ezredes. — „A Doki m inden létező 
nyelven beszél, biztos szót é rt m ajd vele.“

Conni Illafeld, m ielőtt kezelésbe vették, egy magas
lati telepen élt, háza P un te  S inistra  felső végén, közel 
a vízválasztóhoz, a vasútállom ás, csak afféle megálló
hely, két sínpárral, kitérővel, ahol a hegy két oldaláról 
fölkaptató vonatok kipihenték m agukat, vizet vettek  és 
m enetrend szerint bevárták  egymást. Az északi lejtő 
felé a pálya m ind járt e ltűn t egy alagútban, am ely egy- 
egy vonat u tán  még órákon á t lila füstgom oly agokat e re 
getett. Connie Illafeld házának északi falá t is m egkap
ta  kicsit a korom.

M int em lítettem , a Connie Illafeld m űvésznév volt, 
az elvonultan élő utolsó Illarion lány üvegfestéssel 
foglalkozott. Ókori jeleneteket pingált, életképeket a 
régm últ időkről kicsi, akár zsebben is elférő üvegla
pokra; csernovitzi és lem bergi zs’dóknak dolgozott 
megrendelésre. Jó negyvenes volt, bőre fehér, haja fe
kete, szeme zöld.

Erdőkerülők, útkaparók néha biztos m egkörnyékez
ték, de az volt a látszat, valakinek tartogatja  magát. 
Az alagútőr szerint, aki sosem aludt, idegen vigéc csap
ta neki a szelet — Bukovina felől jövet éjjelente állító
lag átkelt a Tiszán — , titokban m eglátogatta. De ez csak 
az alagútőr m eséje volt, m indenki tud ta  a folyópartot, 
ahol a ha tár húzódott, á thato lhatatlan  drótsövény sze
gélyezte. tgy is, úgy is mindegy, ha volt is Connie 
Illafeldnek titkon valakije, annak hetvenkilenc tavaszán 
kiadták az ú tjá t. Akkor jelent meg életében az igazi, 
Béla Bundasian, a nevelt fiam.

Punte S inistra állom ására egy este fele befutott a tá 
volsági személyvonat. Béla Bundasian csomag nélkül 
leszállt róla inni, a friss forrás o tt buzgott föl a sínek 
közelében. Ahogy fölébe hajolt, há tán  fölcsúszott az 
ing, a zubbony gallérja nyakára borult, e ltakarta  a fü 
lét, így nem hallotta, ahogy mögötte a kövek m egrecs- 
csennek a talpfák alatt, és elmozdul a vonat. A pálya 
innen m indkét irányba lejte tt, a mozdonyvezetők indí

táskor csak kiengedték a fékeket, azzal a szerelvény 
magától gurulni kezdett. Aznap a távolsági személy va
lam ilyen okból nem várta  be párjá t a túloldalról, úgy
hogy amikor nevelt fiam kiegyenesedett, és vidáman 
törülgetni kezdte volna a száját, épp az utolsó vagono
kat látta  eltünedezni a füstölgő alagútban.

Távolsági személy ezen a vonalon naponta csak egy 
közlekedett, s ha a lem aradt utas kitarto tt úti célja 
m ellett, m ásnap estig m indenképp várakoznia kellett.

Tavasz volt akkor is, virágvasárnap, valami ilyesmi, 
a levegő telve illatokkal, a tisztások körül feketéllő fe
nyőerdőből alkonyat u tán  is szédítő madárcsattogás 
áradt. Connie Illafeld fö ltű rt szoknyában az ablakpár
kányon térdelt, az üveget fényesítette, fehér karja vi
lágított a szürkületben. Biztos hívogató lehetett az a
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hang is, ahogy a nedves papír csúszkált az üvegen. 
Képzelem, m int egy végrehajtó, Béla Bundasian meg
á llt a kapu előtt.

M egérezte-e Connie Illafeld, m erről fúj a szél? Biz
tos. Keze az ablakon lelassult, szája résre nyílott, he
gyes fehér fogai édes nyálban úsztak, izzó zöld szeme 
féktelen örömben, mindez a nevelt fiam nak szólt, Béla 
Bundasian, lévén félig örmény, pergamenszínű volt, 
szeme fehérje kissé olajos, szemöldöke máris bozontos, 
bárkinek első lá tásra  m egtetszhetett. Tudta ezt magá
ról, m ind járt előadta a lem aradt utas történetét: kot
tapap írért igyekezett Moldvába, a buhusi papírgyárba, 
amikor balszerencséjére — vagy most m ár ki tudja? — 
leszállt a vonatról inni. Nem volt ebben semmi hihe
tetlen. Connie Illafeld behívta, pihenje ki magát, s ha 
netán még szomjas, m ost m ár kedvére ihat.

A ház padlóját puha csergepokróc borította, Béla 
Bundasian cipőjét illedelm esen a küszöbön hagyta, s 
úgy harisnyásan véletlenségből m indjárt Connie Illa
feld csupasz lábára lépett, m ivel jólesett, ra jta  is hagy
ta. A falakból a parasztosan ácsolt bútorokból, szőtte
sekből és kendőkből tésztaszag áradt. Tésztaszaga volt 
m agának Cornelia Illarionnak, pihés hónaljának, pár- 
nás gyöngyházfényű combjának, holott korát tekintve 
Béla Bundasian m am ája lehetett volna. A féktelen vágy 
illata volt ez, ami most m int a kelésnek indult kovász, 
hólyagosán előbuggyant. P ár perc elteltével m ár esze
veszetten nyalták-falták  egymást.

Connie Illafeld egyi fiókjában száraz telekiavirágot, 
-levelet és -szárat tarto tt, most az egészet kiszórta a 
csergére és ebben a bódító illatban nyújtózkodtak két 
vagy három héten át, miközben az ablakokat a sze
relem  párája borította. Jóval később — m indennek rég 
vége volt m ár akkor — belepillantottam  Béla Bunda
sian naplójába, am elyet a szerelmes hetekről, hónapok
ról vezettett. Az írta, lehetetlen volt betelni véle, ha 
m eglátta, az az érzése tám adt, még a lábujjkái között 
is puncik lapulnak, legszívesebben kihörpintette volna, 
m int egy pohár vizet. Persze hogy az egésznek vala
m iért véget kellett érnie.

Azokban az időkben a nevelt fiam at ritkán láttam , 
ha Moldvába utazott ko ttapapírért — kottamásolással 
foglalkozott —, hetekig nem került elő. Kedveltem a
i
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Pillanatra elválva a szellemi kalauztól, próbálom a saját 

fejemmel átgondolni a liabscurg-nem et világ rikító fonáksá
gokkal éktelen „történed földrajza-". Látom a Kárpátok és 
az Alpok hegygerincein áiló Monarchiát, a Habsburg-dinasz- 
tia birodalmát, amelyben olt van keleten, Felesik medencéjé
ben Csíkszereda, és messze nyugaton, Észak-Tirol m edencéjé
ben Innsbruck, és ha mindezt „nemzeti szemmel“ nézem, ak
kor azt látom, hogy Csíkszereda nem Magyarország. Magyar- 
ország királya nem Budán székel, maga a magyar országgyű
lés sem Budán, hanem a Bécs-szomszédságos, határszéli Po
zsonyban ülésezik, ha néhanapján összehívja a magyar ki
rály, aki dinaszda-mivoltában nézve osztrák-német császár, 
„ősz'rák ház", s mint ilyen, Bézsből gyakorolja abszolút mo
narchikus hatalmát a birodalomban, a rendiségek számtalan 
tagolódású dirib-darabja felett. Magyarországot — a Széche- 
nyi-bölcső mellől tekintve — éppen egy évszázada „ ette ma
gáévá“ egészében a dinasztia azzal, hogy a török hódítót fegy
verével kiszorította onnan, s bár a „fegyver jogén" birodal
mába kebelezte a magyar korona egész birtokát — a Mohács 
után külön szakadt török Magyarországot és az erdélyi feje
delemséget egyaránt —, dinasztikus-hatalmi érdekétől vezet
tetve a magyar korona országának egységét nem állította 
helyre: Erdélyt mint a magyar korona részét — mint amire 
maga is ama korona örökségeként tartott igényt — külön 
„országként“ uralta, „erdélyi fejedelemségként“, sőt — egy 
idő után, Mária Terézia alatt, fordított arányban azzal, ahogy 
zsugorodott térben és önállóságban az erdélyi fejedelmek más- 
iél századon át magyar nemzeti államként fennállt országa 
— „Erdélyi Nagyfejedelemségként“ cse.nevészesítette a Monar
chia „tartomány“-részévé egy gubernium. illetve gubernátor 
kormányzása alatt. A magyar alattvalók szüntelenül a „két 
magyar haza“ egységes képzetében éltek, de a dinasztia — 
azzal együtt, hogy Szent István ..trónutódjaként“ a magyar 
koronával magát rendről rendre magyar királlyá koronáztat
ta — a „két magyar haza“ különállását szilárdan fenntartotta, 
a két rész egyesítését, az „uniót“ a legkeményebben ellenezte, 
s miután a két ország nyolc éven át vívott egyesült harcát 
a szabadságért, egységért és függetlenségért 1711-ben leverte, 
azzal a győzelemmel mintegy másodszor is megszerezte a

„fegyverjogot“ ahhoz, hogy a két ország sorsával külön ren
delkezzék kénye-kedve szerint.

Mindezt egy pillanatra átgondolva saját fejjel, rá lehet 
bólintani arra, amit a században kalauzoló „forspontosunk“ 
mond: „II. Rákóczy Ferencz alakja a nemzeti fejedelemség esz
ményének megtestesülése. Emléke egy hosszú, kietlen korsza
kon keresztül a nemzeti önérzet kútforrása. A nemzeti ki
rályság, Magyarország önállósága az ideál, mely ha nem is 
öntudatos alakban a politikusok szellemében, de legalább mint 
homályos vágy él a tömegekben.“
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Az ideál — a nemzeti királyság által kormányozott önál
ló Magyarország eszméje — két évszázadon keresztül olyan 
erősen élt. hogy mindaz a politikai és fegyveres harc, ami a 
mohácsi csatavesztés és a majtényi fegyverletétel közötti két 
századnyi időben a két ellenséges világhatalommal szemben 
mérhetetlen puszii ásókkal és vérontásokkal folyt, tulajdon
képpen azért az egy ideálért vívott küzdelem volt. 1711 után 
aztán hosszú évtizedekre „homályos vággyá“ bénult az ideál. 
Hosszú „béke és nyugalom“ korszaka következett, a „lassú 
haldoklás borzasztó látványával“.

A haldoklás fő okozója az országfőség volt, az idegen di
nasztia jú — és Magyarországot meg Erdélyt csupán társ-trónus- 
ságban uraló — „bécsi királyság“, s ha a „kietlen korszak“ hal
doklásra valló jelenségei különböző vetületekben és tényezők
ben, szövevényesen fojtogató állapotokban mutatkoznak, a leg
első vizsgálandó tényező éppen az a legfelső pont, amely az 
ideált dinasztikus kíméletlenséggel letörte.
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A király  — nyitja elénk kalauzunk a könyvet, s a fejezet 
első passzusaiban így mondja eligazító szavait: „Ha valaki, 
a ki nem ismeri Magyarország állap otát. . . egy közjogi mun
kába tekint, azt hihetne, hogy egy egészen rendes állami és 
nemzeti életet lát maga előtt. A közjog szerint van magyar 
király, a ki a magyar állam élén áll, vannak magyar orszá
gos rendek, magyar főpapok, magyar főurak és nemesek, ma
gyar polgárok s magyar alkotmány, mely a nemzet önálló

ságát és függetlenségét biztosítja. A valóság azonban egészen 
más képet mutatott. Mind e tényezők csak igen csekély mér
tékben állottak a magyar nemzet czéljainak szolgálatában, sőt 
nagyobb része ellentétben állott a nemzet érdekeivel. Na
gyon sajátszerü volt a magyar király viszonya a magyar nem
zethez a Habsburg-ház uralomra jutása óta. Másutt a király
ság, mint az állam és nemzet személyesítője, vagy a nem
zetből nőtt ki s magán viseli egyénisége bélyegét. . .  vagy ha 
az uralkodó-ház idegen eredetű, a következő nemzedékek már 
beolvadnak a nem zetbe. . .  A királyi udvar középpontja a 
nemzeti életnek, gyülekező helye a kiváló tehetségeknek: a 
nemzeti dicsőség korszakait a harcz mezején ép úgy, mint a 
tudományban és művészetben, a belső alkotások terén nagy 
fejedelmek tevékenységére vezetik vissza Európa nemzetei; de 
még a félreértések s összeütközések keserűségében is megvolt 
az a tudatuk, hogy a fejedelem a nemzet testének egy tag
ja, az ő húsából való hús s az ő véréből való vér. A Habs- 
burg-házból származó uralkodók és a magyar nemzet között 
ily viszony sohasem fejlődött ki. 1. Ferdinánd óta nem volt 
e házból uralkodó, a ki megszűnt volna idegen lenni, a ki 
a nemzet nyelvét megtanúlta s magyar alattvalóival az ő nyel
vükön tudott volna beszélni. Az udvar nem tartózkodott Ma
gyarországon, a magyar királyi udvar beleolvadt a császá
riba, melynek székvárosa egy idegen ország területén feküdt. 
Az uralkodók németek voltak, távol állottak a nemzettől s 
azért nem is értették meg, s benső viszony és bizalom a nem
zet s uralkodója között nem keletkezett soha Magyarország 
nemzeti egyénisége oly tényező volt szemükben, melyet ma
gukra nézve veszélyesnek tartottak, melynek fejlődését nem 
előmozdítani, de akadályozni s gyengíteni törekedtek. . .  Az 
uralkodóház fcherczegei nevelésénél a magyar nyelvet figye
lembe sem vették . . .  Csak így történhetett, hogy a Mária Te
rézia fiai számára megállapított tantervben a tantárgyak kö
zött a német, franczia és olasz nyelv mellett előfordul a cseh 
nyelv is, de a magyar nem, pedig a főherczegek nevelését egy 
Batthiányi gróf vezette.“

Tudvalevő, hogy I. Ferdinánd közvetlenül Mohács után, 
1526 végén, a II. Lajos király halálát követő trónválság za
varosában — kevéssel azután, hogy a cseh rendek cseh király- 
lyá választották — kezdte meg a Habsburgok csaknem megsza
kítatlan magyarországi uralkodását, s ha közel kétszáz év múl
va, a Rákóczi-szabadságharc bukását követően már a Habs
burg-ház leányági örökösödési jogát is biztosította magának a 
bécsi udvar a Pragmatiea Sanctióval, mindez elég hosszú és 
kedvező alkalom lett volna arra, hogy bármennyire „idegen 
testek“ voltak, magyar nyelvet is tanuljanak a főhercegek a 
magyar királyi korona mellett. Erre azonban még a Regnum 
Marianum idején sem került sor, amikor pedig az uralomra 
jutott leányág „népszerű volt, mint egy uralkodás sem Ma-
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