
Az Ady-pör
V annak nagy írók, akik lárváinkkal

hód ítják  meg kortársaikat s arcukkal ő r
zik meg az utókor szeretetek Egy te t
szetős fé lreértést küldenek m aguk elé, 
ebbe bolondítanak belé, s csak am ikor a 
fé lreértést kezdjük m egunni, akkor tün- 
dököltetik fel az örökkévalóság szám ára 
készített arcukat.

A dynál ez a hódító vásári maszk na
gyon színes és nagyon éles. Óriási nép
szerűségét ezzel szerezte, a két Ady-pör, 
az elism ertetés és a k ritika  pőre a m aszk 
ellen folyt. Oly messze hangzott ennek a 
pörnek  a zaja az avatatlanok közé, hogy 
az igazi A dy-arc kifeslése m ár az írókat 
is alig érdekelte.

M ivel nyűgözte le A dy kortársait?  Dé
moni egyéniségével és poétikája ú jdon
ságával. Volt valam i azokban a háború
előtti években a fekete farsang izgalm á
ból. A legjózanabb elme is kötelességé
nek tarto tta , hogy borgőzösnek m uta t
kozzék; azon lihegett, hogy ezt a far- 

' sangot valam i borzongva várt apoka- 
lipszissá fokozza föl. A dy Endre ebbe a 
fekete farsangba úgy szökött be, m int 
egy vérbajos Dionysos. M inden mozdu
lata  egy kihágás, az egész em ber csupa 
kirívó túlzásból összetett. F itogtatottan 
féktelen szerelmes s asszonycsömörtől 
beteg. É le te t hallelujázó és halállal ko- 
mázgató. M agyar-gyűlölő és utolsó ku 
ruc. K isnem es őseire büszke és szo
cialista; istentelen, aki fényűzésből 
isten t ta r t  m agának. Az ellentétpárok 
különben közism ertek. M indezt egészen 
szokatlan, a régi poétikát kigúnyoló ver- 

. sekben önti ki. Nem volt előtte m agyar 
költő, aki ilyen éles vonásokkal külön
bözött elődeitől. Egy nyers, szinte bar
báru l leplezetlen szim bolizmus követe
lőzött ezekben a versekben, a régi verset 
izgatott dobbanásokra taníto tta, rím ei 
diadalm asan harsogtak á t a rím telen  m a
rad t sorok fölött. H a arca feste tt volt, 
versében is volt valam i éles, reklám - 
szerű. K ihívta a? olvasót, m int egy asz- 
szony, ak i öltözködésével jelzi, hogy nem 
tű r  m aga előtt közönyt.

Ha m egnézzük a régibb A dy-rajongá- 
sokat, csaknem  m indegyikben ez a 
baccháns Ady tombol. É rth e ti, hogy az 
ébredő kritika  s az unatkozó megszokás 
is ezt kezdte ki. A fekete farsang el- 
foszlott, s a farsang istene m ásképp fes
te t t  a  szürkületben, m in t az éjszakában. 
Volt valam i vásári ebben az istenben, 
m in tha  egy vidéki újságíró zseni álm át 
valósíto tta volna meg. A sok szerelm i
tor, ita l-to r, halál- és isten-tor ellenére 
is észrevettük a zseni homlokán az eről
ködés vere jíékcsepp je it Jelképköltészete 
egyik nap m eglepett, a m ásikon fárasz
to tt. A lélek: hegy, m elybe a gondok és 
kínok egvre több tá rn á t vágnak, míg 
fenn az ormon gondolat-m anók táncol
nak, lenn búg a tá rna  s a tető táncos 
népe ijed ten  lesi, hogy m ikor vágódik be 
a semmiségbe. Vers ez, vagy egy ötlet 
m etafora-fordítása?

Üj költők jöttek, s m ár a m űkedvelők 
is leszoktak róla, hogy az életet nagy 
É-vel írják. Ady hatása az utolsó évek
ben csaknem  teljesen elenyészett. Kosz
to lányit néhány éve még lehurrogtuk, 
de az idő végzett helyette  is. Akik Ady- 
hoz ma is ragaszkodunk, egy új Ady- 
képre kell hivatkoznunk, am ely szinte 
vonásról vonásra ellentm ond a divatos 
és d ivatjam últ kacagányos Adynak, Már 
Ady első figyelmes vizsgálója, Földessv 
Gyula is észrevette, hogy az Ady-m otí- 
vum ok összefüggő hálót alkotnak, az 
A dy-líra egyetlen költeméa#^ melyben 
költő és te rv  együtt bontakoztak. Ba
bits Ady szim bólum áról írva D antét 
em legette; magam  odáig jutottam , hogy 
Ady költem ényéit m int . egv hatalm as lí
rai önelemző m űvet fogtam fel. Az Ady 
m otívum okban a lélek egy-egy hajlam a 
vág ki az egész rendszeréből, hogy el
lenkező törekvések visszahúzzák. Ady 
nem  annyira pénzsóvár, nő-szomjas, ha
lál- vagy életmám oros, m int egy-egy 
verse. A vers az elemzés centrifugális 
ú tján  vágódik a túlzás felé, s Adv azért 
nagv költő, m ert ezeket az egymást rá n 
gató túlzásokat egy jól egyensúlyozott 
rendszerbe egyesíti. Egy kor legna
gyobbjait a közös olvasm ányoknál mé
lyebb kapcsolatok kötik egybe, s ha 
Ady igazi társa it keressük, Freudhoz, 
Prousthoz kell fordulnunk. A szín más, 
de a szellem történeti hely hasonló. Ady 
a pszichologizmus legnagyobb költője.

Am it éles, reklám szerűnek találtam  
benne, ugyanaz a túlzásokkal kiegyen
súlyozott túlzás, amely szétkívánkozó 
motívumakt egy rendszerbe fogta. Adyt 
lehet barbár költőnek nevezni, de for
mai találékonysága is barbáru l dús. A 
hangsúlyt és időm értéket kitépte ha
gyományos kötöttségéből, szeszélyesen 
egymásba olto tta  s úgy állíto tta  hangu

latai szolgálatába. Felfedezte, hogy egy- 
egy rím pár a három -, négy-, öt-, h a t
soros versszakon m ilyen változatosan 
helyezhető el, s  hogy m inden elhelye
zésnek új hangulat felel meg. A foly
tonos önelemzéssel leszakított gondolati 
eredm ényt a hangulatterem tésben ki
fogyhatatlan form a ú j és új m eglepe
tésekkel követi. H a az „ösztön-isten“ 
A dyval önmaga életének tudatos szer
vezőjét állítottam  szembe, a szabadver
ses Ady helyett a form ai perm utációk 
nagy felidézőjét és kiélvezőjét magasz
taltam .

Nem tudom, hogy ezt az A dy-képet az 
irodalom történet elfogadja-e. M agára az 
ellentm ondásra Ady érdekében volt 
szükség. Ady gondolati költő. Egyetlen 
m agyar költőnek sem volt ennyire eré
nye és hibája, hogy gondolkozott. Szen
vedélyekbe sodródott és szenvedélyekbe 
kényszerítette  magát, de közben m in t a 
végokok m isztikusa ü lt szenvedélyei kö
zepette. Szinte azért idézte fel az életét, 
hogy filozófiáját önm aga előtt kifejlesz- 
sze. Azt a term észetet, m elyben m ás köl
tők élnek, ő nem  ism erte. A term észetet 
ő gondolataival ragadta magához. Fa és 
tenger csak azért kerü ltek  versébe, hogy 
absztrakcióitól szabaduljon. A gondolko
dástól tör a szemlélet felé s gyakran el
akad a feleúton. Gyengébb versei kép
nek vértelenek, de gondolatnak sosem 
üresek. S ahol a gondolkodás szenvedé
lyes hullám a a látom ást ki tudja tölteni, 
o tt ereje m inden m esterséget megszé
gyenít. A költészetnek nem  azt a k ipal
lérozott világnyelvét beszéli, amely m ű
velt költőink ajkán a görögök öröksége, 
de van benne valam i a görög előttiek 
sö tét és barbár kozmogonikus küzdelm é
ből (a Biblia volt a kedves könyve), 
mely m egüti az em bert s felveti a kér
dést, nyertünk-e, vagy szegényedtünk-e 
a mi egyfelé tökéletes m űveltségűnkkel.

Életcél
A történelem ben, m ondja a m arxista, 

a gazdasági átalakulás m indig megelőzi a 
sze llem it Az anyag forradalm a teríti le
az új tala jt, s az ú j ku ltú ra  ennek az 
új tala jnak  a virága. Amíg nincs új föld, 
nincs új szirom sem. Egyáltalán nem  
így van, felesel rá  a „szellem “ hajlan 
dóságú ifjú, akár szellem -történésznek, 
akár ú j katolikusnak vagy új hum anis
tának nevezi m agát. Előbb jönnek a 
nagy szellem i lökések: az em berek hite, 
értékek és vágyak hierarchiája alakul át: 
aztán m ozdul meg társadalom  és gaz
daság. Az em ber lelkét nem a föld javai 
h a jtjá k  ide-oda, hanem  a léleknek van 
vándorú tján  más és más anyagi javakra 
szüksége.

A nyagnak és szellemnek ezt a v itá já t 
én fölöslegesnek tartom . Anyag és szel
lem csak a mi agyunkban válnak szét: 
a valóságban ugyanannak az életnek 
m ás-m ás aspektusai. A történelem ben 
nincsenek „anyagi“ és „szellemi“ forra
dalmak. Az élet időnként megduzzad, új 
terü letekre  áram lik ki, s ezek a nagy k i
áram lások egyszerre anyagiak és szelle
miek. Európa utolsó ezer éve három 
ilyen óriási kiáram lást látott: első a t i 
zenkettedik század eleje, a kereszteshá
borúk kora, második az 1500 körüli 
évek, harm adik a m últ század úgyneve
zett kapitalizm usa. Az első a Földközi
tenger kereskedelm ét szervezte meg, föl- 
virágoztatta a Po völgy és Flandria közt 
a „vásárok ú tjá t“, városokkal szórta be 
ezt az u tat, m egerősítette bennük a pol
gárságot, s m eggyorsult anyagcseréjével 
új föld törésére biztatta a földművelést. 
A második kiáram lás Am erika féméi és 
fűszerei felé: az A tlanti-óceán partjaira  
szívta a világhatalm at, a vállalkozások 
mögé óriás tőkéket gyűjtö tt s centrali
zálódó birodalm akat. A harm adik ki
áram lás a m últ század folyam án a szén
ben, kőolajban, fém ben alvó energiák fe- 
1 ■ folyt. Ennek köszönhetjük gyárainkat, 
a tőkésrendet s a színes világ európaiaso- 
dását. Három anyagi forradalom, de 
ugyanakkor három  szellemi is. A ke
resztesháborúk kiáram lásához a cluny 
reform, VII. Gergely heve, II. Orbán si
ker? is hozzátartoznak, az ó-francia köl
tészetben az új életbőség gyöngyözik fel.

A kiáram lás A m erika fűszerei fele: 
áram lás a szellemi szabadság, előkelőség 
és kalandorság irányába, a szellem ío r- 
radalm a m inden m echanizm us ellen. A 
kapitalizm us kora sem csak a gőzgépét, 
elektrom osságot fedezi fel. A -#g |eíem  
évszázadok óta folyó szoktatása előzi 
meg; feltétele: a „tudom ányos“ gondol
kodás, a polgári szabadság s az igények 
új rendje. M ind a három  esetben az 
egész élet fordult új irányba, szaladt ki 
új terü letre  s vett fel o tt új szokásokat.

Hogy gondolkozik a mi kórunkról, aki 
az európai történelm et ilyen nagy „ki
áram lások“ árapályának látja? A K i
áram lások nem  határtalanok. A megló
dult erők torlódni kezdenek, az elakadt 
karavánok egymásba keverednek, áram 
lóban levő em berek gazdátlanokká, 
„m unkanélküliekké“ válnak; gazdaságban 
és társadalom ban kitör a pánik, a ki
áram lásban részt vett emberiség válság
ba kerül. Mi most a kapitalista életduz
zadás válságában hunykodtunk, a legna
gyobb válságban, m ert a kiáram lás is 
m inden eddiginél sokszorta nagyobb 
volt; eddig ju t el kórism éjében a ka
pitalista. A szocialista m ár azt is tudja, 
hogy ezeket a kiáram lásokat mindig 
rendezés követte (pl. a kereszteshábo
rúkat a városi céhekben a m unka szi
gorú felosztása, a term elés karielszerű 
fegyelme), s mivel a szabad térfogialás- 
sal együttjáró  gazdasági és erkölcsi 
anarchiát legerélyesebben ma a szo
cializmus szabályozza; korunk a szocia
lizmus kora.

Mind a két felfogásnak igaza van: a 
különbség köztük csak fokozati. Egyet 
nem látnak  tisztán: hogy ugyanakkor, 
am ikor a régi életduzzadás pánikjával 
küzdünk, az új már megkezdődött. A 
m últ század csődbejutott „kiáram lásától“ 
nem  látják  a m ienket, a huszadik szá
zadét. A keresztesháborúk területe a 
Kelet volt, a reneszánszé Amerika, a 
kapitalizm usé: az anyagban szunnyadó 
kontinens: a gőz, benzin, elektromosság 
világa. A mi területünk: aa új, az em
berm illiókat felszívó világ: a Kert, a 
m inőség-földművelés. A föld m illiókat 
küldött fel a városokba, de ma még több 
m illiót hajlandó kertjeibe visszavenni. 
Fémek, fűszerek és mozdonyok helyett: 
gyümölcsöt, zöldséget, apró állato t kínál 
ez az új világrész, annyit, amennyi szá
m ára tudásunk s szorgalmunk rajta  he-
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jyet szorít. A K ert éppolyan nagy je l
képe a mi századunknak, m int az előző
nek: a gyár nemcsak anyagi, szellemi is. 
A K ertet kereste a múlt század kapita
lizm usának az egész ellenzéke; az új 
európai irodalom java a K ert irodalma; 
kertvárosokba szökik ma a városi em
ber, s a K ert erkölcséről és állam áról á l
m odunk m indnyájan, százféle álom ban.

M inden kiáram lás új népeket emel fel; 
r. keresztesháborúk az olaszt, franciát, 
f.andriait; az újvilág felfedezése: a spa
nyolt, portugált, angolt; a kapitalizm us: 
az am erikait, németet, zsidót. Mit vár
hat M agyarország, az eddig elkerült, e t
től az új kiáramlástól? Sokat. A term é
szet kertországnak szánta, nagybirtokai 
szabad tere t kínálnak új, tiszta kertész
gyarm atokat, lakosságának csak kis része 
iparosodott el, természete könnyebben 
elsodródhat most, m int a kereskedelem 
és gyáralapítások korával, kertjei trá 
gyája trágya lehet kultúrája alá is. Ú t
jába esik az ú j kiáramlásnak; de egy ki
áram lás ú tjába esni nemcsak remény,, 
hanem  veszély is. Amerika megszállásá
nak nemcsak spanyoljai voltak, hanem  
inkái is. Félő, hogy a magyarból is az 
lesz. Éppen m ert földje az új idők Ame
rikájához tartozik: nagyobb lesz felé a 
népek tolongása. Étvágyak viharába ke
rü l: foglaló ösztönök keresztútjára. Ha 
eddig elkerülte a történelem, most a sze
mébe néz s fölemeli vagy elsodorja.

Az én életcélom: a magyarságot erre  
a farkasszem re előkészíteni. Ezt az élet
célt nem elvi megfontolások tűzették ki 
velem. Magából az életemből alakult ki, 
ösztönöm tiltakozásaiból és felujjongá- 
saiból. Pályám  elején, amikor még csak 
biológiai gyökerei feszengtek, hajto ttak: 
egy új, szabad foltért küzdöttem balol
dal és jobboldal közt. Társakat kerestem, 
akik az ellenforradalm i és liberális bi- 
zantinizm us közt egy új oldalt terem te
nek; elébb a szellemben, azután az élet
ben is. A visszatartott törekvések később 
m ár gyorsan bontakoztak. Az új „kert
szellem“ : homályos ösztönből világos 
eszme lett. A görögökben őst és példát 
ta lá lt ez a szellem; a közép-európai gon
dolattal szorultságunkból igyekezett h i
vatást csinálni; a minőség-szocializmus
sal m arxizm ustól és fasizmustól egyaránt 
távol álló élet és társadalmi eszményt 
rajzolt a m agyarság elé.

nnaHKffiüfó m m t m
V g,

o- £  ^
• V «



jvi. n ou o  janos ooiejezie az izsaKnarroi szo- 
1<5 regényének hatodik feiezetét, igen hosszúra si
keredett a fejezet, ésM .H . János igen elégedett 
volt, mert a hosszú regényrészlet jobbára az 
öszvérekről szólt, márpedig M. H. János álig 
tudott valam it az öszvérekről, életében csak 
egyetlen öszvért látott, valamikor regen, még 
gyermekkorában egy falusi vásáron, az is mód
felett rosszindulatú öszvér volt, amíg a vásá
rozó emberek alkudoztak körülötte, hasba rú
gott egy cigány lókupecet, a lókupec össze- 
csuklott és a földre hajtotta a fejét, a vásá
rozó emberek gyorsan becipelték a legköze
lebbi sátor alá és fölfektették egy kecskelábú 
asztalra, a sátorban lacikonyha üzemelt, és 
meztelen karú énekesnő énekelt egy gömbö
lyű mikrofonba, a lókupecet megitatták rum
mal, amitől az gyorsan életre kapott, lekec- 
mergett a kecskelábú asztalról, de M. H. J. 
akkor már csak az énekesnőt bámulta, meg 
a gömbölyű mikrofont, és biztos volt benne, 
hogy a mikrofon azért van az énekesnő szája 
előtt, mert a rádióállomások is közvetítik a 
harsány énekszót, és ezek után még sokáig 
hitte, hogy a rádiók zeneműsorait a lacikony
hákból sugározzák, és emiatt az öszvér kap
csán folyton lacikonyhákat látott maga előtt, 
ami nagyban m egnehezítette az öszvérekről 
szóló fejezet megírását. Hosszas erőlködés után 
is csupán annyira em lékezett vissza, hogy az 
öszvér, m ielőtt hasba rúgta volna a kupecet, 
hátracsapta a füleit. így  azután Izsakhár ösz
vérei is minduntalan hátracsapták füleiket, 
amire egyébként jó okuk volt, mert azokban 
az ősrégi időkben homokvihar tombolt, és a 
homokvihar érthetően nyugtalanította és ide
gesítette az állatokat és az embereket egyaránt.

Izsakhár szolgáival és hajcsáraival több mint 
kétszáz öszvért terelgetett egy bibliai vásár
ról hazafelé a táborába, a sivatagban terel
gették az öszvéreket, itt kapta el őket a v i
har, az erős szél felkavarta a homokot és nyug
talanította az egyébként is rossz természetű 
állatokat, és egy ingerült öszvér hasba rúgta 
az egyik hajcsárt, aki összecsuklott, és a ho
mokba fúrta a fejét, jajgatott, mert három 
bordája is eltörött, nagyon fájt a gyomra és 
az oldala, nem tudott tovább gyalogolni, erre 
kerestek egy viszonylag szelíd öszvért, amelyik 
csak ritkán csapta hátra a füleit, felrakták há
tára a szerencsétlen ősz vér hajcsárt, de ő még 
a szelíd öszvér hátáról is többször leesett, és 
üvöltött a fájdalomtól. Ilyen keservesen ha
ladtak előre a sivatagban, később azonban sze
rencsére alábbhagyott a vihar, és akkor rábuk
kantak egy sátorra, a sátor előtt hosszú sza- 
kállú bölcs öregember üldögélt és különféle 
gyógyfüvekből gyógyteákat főzött. A lesérült 
öszvérhajcsárt megitatták gyógyteákkal, ezek 
után már nem fájt a gyomra és az oldala, az 
öszvérek is megnyugodtak valamelyest, füleik
kel az ég felé mutattak, ahonnan a vihar nyo
mán még mindig sárga homokszemek hullottak  
a karavánra, végül is szerencsésen megérkez
tek a táborba, ahol boldog asszonyok és ne
vető gyerekek várták őket, és Izsakhár akkor 
ismét elképzelte, hogy egyszer majd kizöldül

a sivatag, es Roverre mzoit narmoK legelész
nek a homokdombok között a völgyekben, sőt 
már-már pálmafákról és narancsligetekről is 
álmodozott, bár Izsakhár M. H. J. szerint 
egyáltalán nem volt álmodozó természet, ezt 
persze nem tudhatta biztosan, jóformán sem
mit sem tudott Izsakhárról, de hát az öszvé
rekről is nagyon keveset tudott, mégis megírt 
róluk egy hosszú fejezetet.

M. H. J. tehát elégedett volt és arra gondolt, 
hogy pihenhetne néhány napig, esetleg meg
próbálhatná újból felcsalogatni a lakásába a 
szép arcú guberáló asszonyt, akit az öszvérek 
miatt eléggé elhanyagolt az utóbbi időben. 
Fogta hát a kis színházi látcsövet, amelyet 
valamikor a guberáló asszonytól kapott, az ab
lakhoz ült, és figyelte a szemeteskannákat. 
Szép napsütéses reggel volt, az emberek ál
mosan jöttek ki a bérházakból, és siettek va
lahová dolgozni, M'. H. J. tudta, hogy időn

ként őt is figyeli valaki egy katonai távcső
vel a szemközti bérházból, de most nem tö
rődött ezzel, a szép arcú asszonyt várta. És 
megjött az asszony, sorra járta a szemetes
kannákat, szorgalmasan gyűjtötte a kenyér
darabokat a zsákjába, M. H. J. kinyitotta az 
ablakot, kihajolt a negyedik emeletről, az asz- 
szonyra szegezte a kis látcsövet, de a szép arcú 
asszony nem nézett fel, megtöltötte a nagy 
csalánzsákot kenyérdarabokkal, aztán vállára 
dobta a zsákot és elment, vitte a kenyérda
rabokat a disznóknak. M. H. J. csalódottan 
húzta vissza a fejét, egy pillantást vetett a 
szemközti bérházra, mintha ismét látta volna 
a rászegeződő katonai távcsövet, de ezúttal 
sem törődött vele.

Délután újból megjelent a szép arcú asszony, 
megint telerakta zsákját kenyérdarabokkal, és 
akkor végre felnézett M. H. J. ablakára. M.
H. J. integetett neki, az asszony visszaintett, 
mintha amúgy is fel akart volna jönni hozzá, 
és mutatott is valamit a jobb tenyerén, valami 
fekete tárgyat, M. H. J. azonban a gyönge 
kis színházi látcsővel nem tudta megállapíta
ni, hogy mit tart a kezében. Az asszony akkor 
feljött hozzá á negyedik emeletre.

M. H. J. szélesre tárta lakása ajtaját, ked
vesen mosolygott a szép arcú guberáló asz- 
szonyra, az meg kissé pihegve azt mondta:

—■ A múltkor, amikor feljöttem, egy szeker- 
cével várt rám az ajtóban.

— Akkor éppen egy betörő rontott rám — 
emlékeztette az asszonyt M. H. J. — Teofil- 
nak hívták az illetőt, de én elbántam vele.

— Emlékszem Teofilra — mondta az asz- 
szony. — Ijedt, sovány fiúcska volt, balta n él
kül is elbánhatott volna vele. Hol van most a 
baltája?

— A megszokott helyén — mondta M. H. J. 
— A szekrény aljában, a fényképalbumok és 
a levendulászacskó mellett.

M. H. J. becsukta az ajtót, az előszobában 
álltak, az asszony előrenyújtotta .jobb kezét.

— Hoztam magának valam it — mondta.
Egy simára csiszolódott fekete kavics volt a

tenyérében, akkora lehetett, mint egy egér, és 
a formája is egérre emlékeztetett, de nem volt 
farka. *r -’.Ü B i

— Olyan, mint egy kis sündisznó — mond
ta az asszony.

— Pontosan olyan, mint egy sündisznó — 
hagyta rá M. H. J. — És nekem most éppen 
sündisznóra van szükségem. Az utóbbi időben 
svábbogarak jelentek meg a fürdőszobámban. 
Esténként előbújnak a falakból, és egész éj
szaka futkároznak a fürdőszobában. Ügy tu
dom, a sündisznó felfalja a svábbogarakat.

— Ez a sündisznó kőből van — mondta az 
asszony. — De otthon a kertünkben van egy 
igazi sündisznó is.

— A svábbogarak csúfak és buták — mond
ta M. H. J. — Nem tudják megkülönböztetni 
a kővé merevedett sündisznót az igazi sün- 
disznótól. Esténként majd beteszem a fürdő
szobába a sündisznómat, a svábbogarak bizto
san megriadnak tőle, és elszöknek a szemközti 
épületbe, aminek nagyon örülnék, mert va
laki onnan katonai távcsővel szokta figyelni 
az ablakomat, és ez néha idegesít.

— Nem szeretném, ha valaki meglátná, hogy 
feljöttem magához — mondta riadtan az asz- 
szony.

— Behúztam a függönyöket — nyugtatta 
meg M. H. J. — Senki sem láthat be a lakás
ba, még katonai távcsővel sem. Így hát csak 
én látom magát. — Megsimogatta az asszony 
arcát. — Gyönyörű arca van, és mindig olyan 
holmikat ad nekem, amire éppen legnagyobb 
szükségem van: színházi látcsövet és sündisz
nót.

— Az emberek mindenfélét eldobálnak a 
szemétbe — mondta az asszony. — Szép hol
mikat is, de leginkább bűzös holmikat.

— Érzem a ruháján — mondta M. H. J. —
Nem a látcső és a sündisznó szagát, hanem  
a romlott ételek savanyú penészszagát.

— Az emberek mindenfélét eldobálnak — 
mondta ismét az asszony.

— A múltkor abban maradtunk, hogy ked
vesek leszünk egymáshoz — mondta M. H. J. 
— Maga éppen a fürdőszobába készülődött, de 
aztán mégsem fürdött meg. Pedig napközben 
nincsenek svábbogarak a fürdőszobában.

Az asszony engedelmesen bement a fürdő
szobába, M. H. J. az íróasztalára tette az egér 
nagyságú sündisznót, leült az íróasztal mögé 
és türelmesen várakozott. A savanyú szagú 
ruha a fürdőszobában maradt, a szép arcú 
asszony egy szál törölközőben bukkant elő, a 
törölközőt is ledobta magáról, már nem csak 
az arca volt szép, gyorsan az ágyba bújt, M. 
H. J. is gyorsan ágyba bújt, az asszony igazán 
kedves volt hozzá, és M. H. J. is igyekezett 
kedvesen viselkedni.

A szép arcú guberáló asszony az elkövetkező 
napokban is rendszeresen feljárt a lakásba. 
M. H. J. igazán jól érezte magát a nehéz és 
aosszú regényrészlet után, bár ahogy múltak 
a napok, egyre gyakrabban jutott eszébe, hogy 
Izsakhárnak most már meg kellene dolgoztat
nia az öszvéreket, ha már olyan viszontag
ságos körülmények között terelte haza őket, és 
ha még meg akarja érni, hogy kizöldüljenek kö
rülötte a völgyek, de aztán megnyugtatta ma
gát, hogy a bibliai időkben hosszú életűek voltak

az emberek, Izsakhár egy kis szerencsével még 
azt is megérheti, hogy magasra nőnek a pál
mafák, ami nagy elégtétel lesz számára, te 
kintettel arra, hogy a családi osztozkodásnál 
neki jutott a legsílányabb földterület. így hát 
M. H- J- nem emlegette. Izsakhárt a szép arcú 
asszonynak, ellenben többször panaszkodott a 
svábbogarakra.

— Rosszul sikerült a kísérletem a sündisz
nóval — mondogatta. — Esténként beteszem  
a fürdőszobába, a svábbogarak megriadnak tő
le, de nem menekülnek el a szomszédba, sem 
a szemközti bérházba, hanem minden éjjel 
szétfutnak a lakásban, még az íróasztalomra 
is felmásznak. Kénytelen leszek elővenni a 
baltát a szekrényből, és felszeletelem a ronda 
csótányokat.

— Ne beszéljen ilyen szörnyűségeket — kér
lelte az asszony. — Irtsa ki a szivéből a gyű
löletet.

m H T j . azonban továbbra is fenyegetőzött, 
sőt egy nap még azt is mondta:

— Miután felszeleteltem a svábbogarakat, a 
baltát kiteszem az ablakomba. Az az illető, 
aki a szemközti bérházból szokott ide bámul
ni, ha meglátja a baltát, egészen biztosan 
megijed tőle. Ö nem tudja, hogy az a balta va
lamikor egy fafaragó művészé volt, és hogy 
gyönyörű faszobrok alkotására szolgált, csak 
annyit fog látni, hogy gyilkos fegyverrel ren
delkezem, és szükség esetén használni is tu
dom a gyilkos fegyvert, és ezek után talán 
másfelé fordítja a távcsövet.

— Maga hajlamos a kegyetlenkedésre — ál
lapította meg az asszony.

— Igen — hagyta rá M. H. J. — Hajlamos 
vagyok a kegyetlenkedésre.

—- El kell hogy jöjjön hozzánk — mondta 
az asszony. — Beszélnie kell a férjemmel.

— Nem szeretek férjekkel beszélgetni — 
mondta M. H. J.

— Az én férjem nagyon okos ember — 
mondta a szép arcú asszony. — Asztrológus. 
Elkészíthetné a maga horoszkópját is. De ezen 
kívül még sok mindenhez ért. Szeretetté vál
toztatja a gyűlöletet, és kiirtja a szívekből a 
kegyetlenséget.

— Jól van — mondta M. H. J. — Egyszer 
majd elmegyek a férjéhez. De akkor a sün
disznójukat is szeretném megnézni. Látni sze
retnék egy élő sündisznót, ami felfalja a kár
tékony rovarokat.

— Még ma elmegyünk a férjemhez.
— Ma estére más terveim vannak — sza

badkozott M. H. J. — A bibliát kell tanul
mányoznom, hátha találok benne valamiféle 
eligazítást a sivatagi és félsivatagi földterü
letek megműveléséről.

— Ragaszkodom hozzá, hogy még ma beszél
jen a férjemmel — mondta meglepő határo
zottsággal az asszony, és elhúzódott az ágyban 
M. H. J. mellől.

M. H. J. akkoriban már nagyon kedvelte a 
guberáló asszonyt, megszokta és jólesett neki, 
hogy az mindennap eljött hozzá, így hát fel
kelt az ágyból és öltözködni kezdett. Az asz- 
szony is gyorsan felöltözött. Lementek a sze
meteskannákhoz, M. H. J. szolgálatkészen vál
lára dobta a kenyérdarabokkal megtömött zsá
kot, és elindultak a külvárosi családi házak 
felé. A zsák nyomta M. H. J. vállát, nem  
hitte volna, hogy a kenyér ilyen nehéz, őszinte 
tisztelettel gondolt a szép arcú asszonyra, aki 
naponta két zsák kenyeret cipelt haza. Elég 
sokáig gyalogoltak, a külvárosban M. H. J 
látott néhány kocsmát színes cégtáblákkal, 
szívesen betért volna valamelyikbe, hallotta, 
hogy a nehéz terheket cipelő emberek általá
ban erős italokkal melegítik és erősítik izmai
kat, az ő hátizmai is kezdtek elzsibbadni, de 
nem állt meg és nem tért be sehová, mert az 
asszony elítélően nyilatkozott a kocsmákról.

— Szaporodnak az efféle bűnös helyek — 
mondta. — És szaporodnak a részeg embe
rek, akikben egyre több a gyűlölet és a ke
gyetlenség.

— Majd a férje kigyógyitja őket — mondta 
M. H. J., és szerette volna levenni a zsákot a 
válláról.

— Sok embert meggyógyított már a férjem  
— mondta a guberáló asszony. — Magát is 
meg fogja gyógyítani.

Végre megálltak egy szép családi ház előtt, 
a házat szép, gondozott kert övezte, a ház és a 
kert mögött lehetett a gazdasági udvar, mert 
abból az irányból disznóröfögés és malacvisítás 
hallatszott. Bementek a kertbe, valahonnan 
egy vörösesbarna szőrű, jól táplált kutya ro
hant elé, M. H. J.-re vicsorított, és hangosan 
ugatott. Az asszony halkan rászólt a kutyára, 
mire az elhallgatott és félre1 omfordált.

A fehér sündisznó

SZEPESI ATTILA

VÍZIVÁROS
Szegény pucér lány, dideregsz a pla

kátoszlopon, hókristályoktól fénylik  a 
combod, a melled. Tornyok állnak ki a 
ködből, lám pák írják  göm bjük a tompa 
sötétre. Loppan egy-egy kandúrm acska 
árnyak  dzsungel-szőttesén. Túl az időn 
kondul egy vén falióra — nincs más 
zeneszó: görbe falak közt, görbe fák közt 
te  kacagsz egyedül, pucér fiatal lány, 
hiába a hó meg a szél, hiába az em lék- 
telen évszak — nevetsz a horpadt arco
kon, a suhancok fü ttyén , az autók köd
lám páin, a m adártalan  kerteken, a kor
mos tűzfal ákombákom  rajzain  meg a ré 
gi városon, ami zenévé feketült, s a föld 
alól távol visszhangját hallani: a piacok 
halbüzén, a bárkák  kontyos halászain, 
akik árnyakká szelídültek, nevetsz a buf- 

A dzsidáson, a kártyavető  kókleren, a 
•»■uzslón, a téglavetőn meg a gör- 

' "»rúton, akire nem  em lék- 
' '  é rte  bondul a ha- 

is, rá em lék- 
' m  állsz a 
iy, és las-

KORÁIDALLAM
Amit m egadtál s am it m egtagadtál, 

köszönet m inden elgörbült szögért, sza
kadt ingért és félpár zokniért. Az éjsza
kai autócsikorgásért s a fényküllőkért a 
m ennyezeten — fogyó napok tánca volt 
a m aradó fény, fogyó fák visszfénye az 
ablakon: álom! étek a csavargónak. Kö
szönet a k itö rt fésüfogakért, a vörös teá
kért s az elégett levelekért — a hű lt 
szavak m int szárnyak kondultak a szél
hez. Köszönet a vérző sálakért, a m éz- 
ízü asszonyokért, a holdsütött pályaudvar 
em berbüzéért s a kóbor ku tyákért —- 
ahogy m eredten vizelnek a járdaszélen. 
Köszönet a csukott ajtókért meg a dög- 
re-keringő varjakért — károgásukból ú j
ra felépül a középkori város: csupa köd, 
csupa visszfény, csupa mécslobogás. Kö
szönet a m acska-járta lépcsőfordulókért, 
a verkliszóért meg a homályos m űhelye
kért — hol nem görbédnek m ár a régi 
m esterek. Köszönet az e ltö rt poharakért, 
a hulló hajszálakért, az elgurult gombo
kért — m inden zeneszóért; ami dallam  
se volt, meg ami kéken fonódott a leve
gőbe. És köszönet az óesztendőért: epe- 
és avaríze a számban, mézét a darazsak 
széthordták — csupa bizonytalan emlék:

ültem  rajzó árnyak  közt, nagy folyók 
partján , lobogó tüzek m ellett s m intha 
az ősökkel beszéltem  volna, véget nem 
ért az álomi utazás.

FALIÓRÁK
Mindegy, lovat pingált-e  rá juk  a régi 

mester, tornyot vagy pálm afát, kacattá 
züllöttek, s túlélve egykori gazdájukat, 
m utatják  a képzelet m ozdulatlan idejét. 
M inden lakásban láthatsz egy kopott fa
liórát — ez fél nyolcat, az éjfelet m utat 
—, de nem tudsz vele m it kezdeni, ahogy 
a korhadt fákkal meg az útszéli kövek
kel. Naponta alm ot és álcát cserélsz, pe
dig azt az egyetlen p illanato t kéne ko
molyan venni végre, m ikor m egállt az 
ördög falióra — tél volt-e? — a város 
nyüzsgött hóban s napsütésben, rigó á r
nyéka röppen át a tűzfalon, és kölyök 
volt \1, kóbor ebeknél űzöttebb és böl
csei: b önmagadnál. Most m int a búvár, 
egymagad ődöngsz a tengeralatti tájon, 
az elsüllyedt városban körbenézel, arcod
hoz emelsz egy-egy limlomot, s az erő
södő zúgást fülelve nem tudod még, hogy 
benned bondul a harang, távol a felszín, 
a tartókötél elszakadt, s míg tárgyak
hoz béliül pillantásod, levegőd fogytán 
emlékké fakulsz magad is.

SZÁZADVÉG
Fordul a vérszínű bolygó, vérivó fiai

val és húsevő prófétáival. Közönyösen 
fú rja  m agát a térbe, felhők rongyai közt 
felfénvlenek a pólusok, a m egcsonkított 
hegyekben s a felhasogatott völgyek mé
lyén a halo ttak  csontja sárgul: méla ka
tonáké meg üvegtestű csecsemőké.

L ejárt a jóslatok kora, minden prófé
cia hiénák vonítása volt, sziruppal ke
vert méreg. Senki sem emlékszik az 
aranykorra, m ert nem  is volt aranykor, 
csak szenny, csak vér és főiégett városok 
kora •— zenétien utazásoké. Senki se 
mondja: sok volt az epeízű szeretet, a 
rem énytelen rem ény, sok volt a dob
szó meg a kényszerű játszadozás, sok 
volt az ígéret. Falakra a romlás gyer
mekkézzel írja  ákombákom jeleit: három 
lábú lovat meg üres arcot — nem tudni, 
férfié vagy asszonyé. Varjú károg vagy 
névtelenül szól valaki a falon túl, m ind
egy, későre jár. Későre jár a csontokban 
meg a pusztu lásra-érett eszmékben, a 
válto tt hitekben meg a gyilkos parolák
ban. Távol zenék súrlódnak a kék leve
gőhöz, hol a rebbenő árnyékok rajzanak 
— elég köztük m aradni, arc nélkül és á r- 
nyéktalan nézni a hóesést e század végi 
alkonyon, m ikor senki se tudja még: an
gyal vagy ördög áll a küszöbön.
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Szavak
koponya-tornyából 
néz szét a költő —

de boldog tek in tete  horizontig sem ér.

M ikor az em ber ég, látását m ár nem hom ályosítja el 
néhány vaksi érzékszerv.

És a kiáltozás, m int a ném afilm ek 
esetlő-botló figuráinál, 
fuldokló kacagásba ér.

És pereg, pereg 
álmosítóan 

az augusztusi nap.
+ + 4-

A lányok ágyékát 
és a tankok árnyékát 

nem —
A nylonzsákban 
m eg-inegrándul; 

büdös 
a

hús.

Kazinczy Gábor: Grafika

ZS. NAGY LAJOS

Ö S S Z E G Y Ű J T Ö T T  R E M É N Y E I M

Hol szabadság van, o tt szabadság van, 
nem csak a puskacsőben stb. (Illyés u tán  szabadon) 
az én rem ényeim  nem férnének el három vaskos kötet
ben, ezért be sem viszem a m adáchnak, 
föl sem olvasom őket a pozsonyi rádióban, 
pedig o tt viszonylag jól fizetnek,
az én rem ényeim  itt vannak a mellemben összegyűjtve,
hajnalonta valószínűleg ezektől akarok felrobbanni,
ettől kalapál és harangozik a szívem,
ezektől a rem ényektől szédelgek, m in t egy kiütött
bokszoló,
m ost nem  sorolom fel őket, hiába is reménykedtek, 
csak annyit mondok róluk, hogy pirosak, rózsaszínűek, 
zöldek,
egyszóval g)rönyörű giccs-spektrum  lakozik itt 
összegyűjtve bennem.
azért össze tudnám  foglalni a számotokra, ha 
nagyon akarnám , 
akár két szóban is:
SZABADSÁG, SZERELEM,
ámde, m iért akarnám  olyan nagyon,
hiszen olyan nagyon, szem etverően piros ez a két szó,
m int az Ő drága, Segesváron kiöm lött vére volt.

— Meg kell etetnem a disznókat — mondta 
az asszony. — Velem  jön?

— Én a sündisznót szeretném látni — mond
ta M. H. J.

— A sündisznó csak sötétedés után jön elő’ 
— mondta az asszony. — Sötétben vadászik 
a kártékony rovarokra.

M. H. J. levette válláról a kenyereszsákot, 
megkönnyebbülten felsóhajtott. Az asszony 
megfogta a kezét.

— Jöjjön, bevezetem  a házunkba, és bemu
tatom a férjemnek. Utána meg kell etetnem  
a disznókat.

Bementek a házba, a férj egy nagy nappali 
szoba közepén állt, a szoba nagyobb volt, 
mint M. H. J. egész lakása, és ebből M. H.
J. megállapította, hogy a disznóhizlalás kifi
zetődő foglalkozás, a férj elégedetten és kövé
ren ólldolgált a szoba közepén, sötétbarna 
tógaszerű ruhadarab volt rajta, a sötétbarna 
tóga miatt M. H. J.-t kissé a kertben látott 
jól táplált vörösesbarna szőrű kutyára em lé
keztette, csakhogy a férj mo olygott, ezen kí
vül nyakában ezüstlánc volt, az ezüstlánc vé
gén meg fehér kereszt lógott, de amikor M. H.
J. jobban megnézte, rájitt, hogy tulajdonkép
pen nem kereszt lóg az ezüstláncon, hanem 
egy széttárt szárnyú f thér madár, amit talán 
csontból faragtak ki, de lehet, hogy csak fából, 
és befestették fehérre. Az asszony bemutatta 
őket egymásnak, azt mondta, hogy a férjét 
Ervinnek hívják, azzal elment megetetni a 
disznókat.

M. H. J. zavartan nézett körül a nagy nap
pali szobában, és hirtelenében mindent nagy
nak látott, a bútorokat és a képeket a fa
lon, de semmit sem nézhetett meg alaposab
ban, mert Ervin azt mondta:

— Maga gyűlöl engem.
— Nem gyűlölöm — tiltakozott kissé elké

pedve M. H. J. —- Miért gyűlölném?
— A szemén látom, hogy gyűlöl engem — 

mondta Ervin. — De azért én egyáltalán nem 
haragszom magára.

— Én sem haragszom — mondta M. H. J.
— Vallja be, hogy gyű'öl engem — mondta 

az Ervin nevű férj, szinte könyörögve.
M. H. .1. végül ráhagyta.
— Gyűlölöm magát — mondta.
Ervin majdnem boldognak látszott, a mellé

re mutatott.
— Nézze a fehér madarat. Ne nézzen s:m- 

mi mást, csak a fehér madarat.
M. H. J. nézte az ezüstláncon függő fehér 

madarat, és megint azon gondolkozott, hogy 
vajon csontból faragták-e vagy fából.

— Megváltozott a tekintete — állapította meg 
elégedetten Ervin. —• Megszelídültek a szemei. 
Azt hiszem, most már nem gyűlöl engem.

— Nem gyűlölöm — mondta M. H. J.
— Hamarosan szeretni fog engem — mondta 

magabiztosan Ervin.
—- Máris szeretem — mondta M. H. J.
Ervin gyöngéden megfogta a fehér madarat, 

és diadalmasan azt mondta:
— A Szivárvány Harcosainak a fegyvere! 

Íme a hatása! Magába szívja a gyűlöletet, 
pillanatok alatt szeretetté alakítja át, és a

szeretetet visszasugározza a gyűlölködő ember
re. És a gyűlölködő embert elárasztja a szeretet

— Engem már elárasztott a szeretet — mond
ta M. H. J.

— Áldott legyen a Nagy Fehér Madár — 
mondta Ervin.

— Ki az a Nagy Fehér Madár? — kérdezte 
M. H. J.

— ö  a mi tanítónk. Ö alkotta meg a Szivár
vány Harcosainak fegyverét.

— A kis fehér madarat?
— A kis fehér madarat, amely szeretetet 

áraszt, és gyönyörű szivárvánnyá fonja össze 
a sokszínű emberiséget.

— Nem maga véletlenül a Nagy Fehér Ma
dár? — kérdezte gyanakodva M. H. J.

— Én a Szivárvány Harcosa vagyok — 
mondta Ervin. — Egy a sok közül. A Nagy 
Fehér Madár magasan felettünk áll. Költő és 
próféta.

— Verseket is ír?
— Igen.
— Miről?
— Természetesen a szeretetről és a békes

ségről — mondta Szivárvány Ervin. — Majd 
elsz ívniuk néhányat magának.

M. H. J.-nek nem volt kedve verseket hall
gatni, ezért azt mondta:

— A felesége azt állítja, hogy maga asztro
lógus, és hogy sok mindenhez ért. Elkészíthet
né a horoszkópomat.

— Majd arra is sort kerítünk egyszer — 
mondta Ervin. — Előbb azonban szeretnék 
megtudni valamit magáról. Jöjjön, üljön le.

Egy négyzet alakú lapos asztalhoz vezette 
M. H. J.-t, az asztalt bőrfotelek vették körül. 
M. H. J. belesüppedt az egyik kényelmes bőr
fotelba, és ismét tapasztalhatta, hogy a disz
nóhizlalás módfelett kifizetődő vállalkozás. 
Szivárvány Ervin valahonnan egy papírlapot 
és egy ceruzát kerített elő, letette M. H. J. elé, 
és azt mondta:

— írja le, hogy: „A fák télen fehérek lesz
nek, de nem halnak meg.“ Aztán írja alá.

M. 11. J. leírta, hogy „A fák télen fehérek 
lesznek, de nem halnak meg." Aztán aláírta.

Ervin kezébe vette a papírlapot, sokáig ta
nulmányozta, lassan felderült az arca.

— Maga rendkívüli adottságokkal rendelke
zik — mondta. — Majdnem zseniális adottsá
gokkal. Erős lélekkel és kitartással rendkívüli 
dolgokat alkothat.

Tovább nézegette a papírlapot, és lassan
ként lehervadt arcáról a derű.

— Sajnos, hajlamos a kegyetlenkedésre -— 
mondta szomorúan. — Ez ingataggá teszi, és 
megakadályozhatja abban, hogy rendkívüli 
dolgokat alkosson.

— Van otthon egy baltám, azzal tényleg 
szoktam néha kegyetlenkedni — vallotta be 
M. H. J.

— A napokban majd még alaposan áttanul
mányozom a keze írását — mondta gondter
helten Ervin. — Most főzök magának a Nagy 
Fehér Madár teájából.

— A Nagy Fehér Madár teát is koszit?
— Megmutatta nekünk a gyógyfüveket — 

mondta Szivárvány Ervin. — Mi begyűjtjük és

megszárítjuk a füveket, aztán gyógyteát fő
zünk belőlük.

— Hallottam egy bölcs öregemberről — 
mondta M. H. J. —, aki teával gyógyított meg 
egy törött bordájú öszvérhajcsárt.

— A mi teánk nemcsak a testi fájdalmakat 
gyógyítja, hanem a lelki fájdalmakat is — 
mondta Ervin.

Elment teát főzni, akkor az udvarról bejött
a szép arcú asszony, és mivel már sötétedni 
kezdett, villanyt gyújtott a szobában. Fáradt
nak látszott az asszony, eltűnt az egyik ajtó 
mögött, de csakhamar előbukkant ismét, ekkor 
már másik ruha volt rajta, és M. H. J. örült, 
hogy ennek a ruhának nincs savanyú szemét
szaga. Megjelent Ervin is a gyógyteával, fe
lesége is, ő is leült egy bőrfotelbe, és Ervin 
fehér csészékbe töltötte a teát. M. H. .1. ivott 
a teából, kissé kesernyés, de mégis kellemes 
ize volt, M. H. J. kezdte magát egészen kel
lemesen érezni Szivárnváy Ervin családi köré
ben. Csöndben iszogatták a teát, M. H. J. úgy 
érezte, illene néhány dicsérő szót mondania.

— Amikor ide érkeztem, fájt a vállam — 
mondta. — Most megszűnt a fájdalom.

—• A szívét szorítja még a kegyetlenség? — 
kérdezte Ervin.

— Alig szorítja már — mondta M. H. J.
Odakint hirtelen dühösen csaholni kezdett a

kutya.
— Előbújt a sündisznó — mondta az asz- 

szony.
— Látni akarom a sündisznót — ugrott fel 

a kényelmes bőrfotelből M. H. J.
Kimentek a házból, a kapuhoz vezető úton 

M. H. J. fehér labdafélét látott, erre ugatott 
a kutya dühösen.

— Itt a sündisznó — mutatott a fehér gom
bolyagra az asszony.

— Fehér sündisznó? — csodálkozott M. H. J.
— Nem teljesen fehér — mondta az asz- 

szony.
Rászólt a kutyára, az elhallgatott, a sün

disznó akkor óvatosan kinyújtózott, aztán gyor
san beiszkolt a sűrű bokrok közé, M. H. J. 
annyit megállapíthatott, hogy igazi sündisznó 
volt, sötét sündisznó tüskékkel, de valaki egy 
széttárt szárnyú fehér madarat festett a há
tára.

— Vízálló festékkel a hátára festettük a Szi
várvány Harcosainak fegyverét — magyarázta 
Ervin. — A kutyánk ugyanis nagyon gyűlölte, 
dühösen ugatott rá, szét akarta tépni.

— A kutya most is dühösen ugatott a sün
disznóra — mondta M. H. J.

— Most szeretettel ugatott rá — mondta Er
vin.

— Szerintem dühösen ugatott — makacsko- 
dott M. H. J.

— A szomszédunk is ezt állítja — mondta 
szomorúan Ervin. — Ö is gyűlöli a sündisz
nónkat, mert éjszakánként felingerli a ku
tyát, és ő nem tud aludni a hangos kutya
ugatástól. Azzal fenyegetőzik, hogy megöli a 
sündisznót.

— Indulnom kell haza — mondta M. H. J.
— Sok mindent tanultam ma este.

— Várjon egy kicsit — mondta Ervin.
Besietett a házba, aztán gyorsan visszajött,

gyógyteát hozott egy kis papirzac kőbán, és 
egy fehér madarat. Átnyújtotta M. H. J.-nek. 
M. H. J. megköszönte, a zacskót zsebrevágta, 
a madarat megtapogatta, úgy érezte, csont
ból van kifaragva, azt is eltette a zsebébe.

— Elkísérem egy darabon — mondta Ervin.
— Útközben majd elszavalom a Nagy Fehér 
Madár néhány versét.

M. H. J. ennek nem örült túlságosan, de 
nem tiltakozott, elbúcsúzott a szép arcú asz- 
szonytól, és kiment az utcára Ervinnel.

Odakint Ervin elkezdte szavalni a Nagy 
Fehér Madár verseit. Kényelmesen ballagtak 
a szép családi házak és a kivilágított kocsmák 
között. Ervin csöndesen duruzsolta a verse
ket, a versek tényleg a szeretetről és a békes
ségről szóltak, de ahhoz képest nem is voltak 
nagyon rossz versek, M. H. J. arra gondolt, 
hogy esetleg Ervin is költhette őket, de erről 
nem szólt semmit, hagyta, hogy Ervin duru- 
z öljön békességben.

Az egyik kocsmából hangoskodó fiatalok 
jöttek elő, motoros fiatalok lehettek, síért bu
kósisak volt a fejükön. Elálltak M. H. J.-ék 
útját, de nem M. H. J.-t nézték, hanem Er
vint.

— Te katolikus pap vagy? — kérdezte az 
egyik.

— Nem — moiadta Ervin.
— Olyan vagy, mint egy katolikus pap. Csu

hában jársz és nincs szakállad. Gyűlölöm a 
katolikus papokat, mert uszítanak ellenünk.

Ervin széttárta karját, előretolta a mellét.
—- Nézze a fehér madarat — mondta a fia

talembernek. — Csak a fehér madarat nézze.

A fiatalember nézte a fehér madarat, aztán 
hirtelen előrehajolt, és bukósisakjával Ervin 
arcába fejelt. Szivárvány Ervin betört orraL 
leült a földre. M. H. J. leguggolt mellé, a fia
talember a vállára tette a kezét.

— Te is madarat hordasz a nyakadban? — 
kérdezte.

— Nem — mondta M. H. J. — Én a zse
bemben hordom a kis fehér madarat.

A fiatalember teljes erőből oldalba rúgta.
M. H. J.-nek megroppantak a bordái, felné

zett, és legalább tíz sisakos fejet látott maga; 
fölött.

— Nem szeretjük az olyan embereket, akik  
madarakat hordanak a zsebükben, a nyakuk
ban vagy a zászlóikon — magyarázta a fia
talember, aki leütötte Ervint, és oldalba rúg
ta M. H. J.-t. •— Az ilyen emberek sokszor 
bántottak bennünket, és mindig forralnak elle
nünk valamit. De mi felkészültünk, mert gyű
löljük az egyfejű sasokat, a kétfejű sasokat, a  
sólymokat és az egyéb madarakat.

— A Nagy Fehér M ad ár... — kezdte Er
vin, de M. H. J. gyorsan a szavába vágott.

— Mi csak inni szeretnénk egy pofa italt,, 
semmi mást nem szándékozunk csinálni — 
mondta.

— Egy pofa italt megihattok. — egyezett bele- 
a sisakos fiatalember. —- A madaraitokat m e j  
dobjátok a szemétbe.

M. H. J. betámogatta a kocsmába Ervint, 
leültek egy asztalhoz, Ervin orrából még min
dig vér szivárgott, és szétmaszatolódott az ar
cán. M. H. J. két pohár rumot rendelt a pinr- 
certől, a pincér hozta a rumot, szánakozva 
é , kissé viszolyogva nézte Ervin véres arcát. 
Ervin viszont a rumtól viszolygott.

— Igya meg nyugodtan — biztatta M. H. J>. 
— Gyerekkoromban láttam, hogy bölcs falu
si emberek rummal gyógyítják fájdalmaikat.

Összesen három pohár rumot diktált bele Er
vinbe, ő maga is megivott három pohár rumot. 
Ezek után Ervin igen bambán nézett a leve
gőbe, mintha mindenütt fehér madarakat lát
na, vagy talán azért volt bamba a tekintete, 
mert hiába kereste a fehér madarakat.

M. H. J. hazavezette Ervint a családi ház
ba. A szép arcú asszony a ház előtt üldögélt 
a kertben, és csöndesen sírdogált. Előtte ki
nyúlva és élettelenül hevert a sündisznó, tüs
kés hátán a fehér madár is összehúzta a szár
nyait.

— Megölte a szomszéd — sírdogált az asz- 
szony. — Szegény sündisznó átbújt a kerí
tésen, a szomszéd meg agyonverte egy bottal, 
aztán visszadobta a kertünkbe.

— A fehér madaraknak ma este nincs sze
rencséjük — mondta M. H. J.

Az asszony felem elte a fejét, és meglátta 
Ervin véres arcát.

— Mi történt a férjemmel? — kérdezte ré
mülten.

— Találkoztunk valakikkel, akik nem ked
velik a madarakat — mondta M. H. J.

Az asszony' Ervin arcához hajolt, és letör- 
ten megállapította.

— Tökrészeg.
— Most már tényleg haza kell mennem — 

mondta M. H. J. — Sok mindent megtanul
tam ma este.

Otthagyta Szivárvány Ervint és a szép arcú 
asszonyt, és hazaindult. Elég sokáig tartott,
amíg hazaért, egész úton fájt az oldala, és 
kissé nehezen gyalogolt fel a negyedik eme
letre. Bent a lakásban kivette zsebéből a csont
ból faragott fehér madarat, és letett» az író
asztalra a kis fekete sündisznó mellé. Aztán 
átment a konyhába, ahol látott néhány mene
külő svábbogarat, de most nem törődött ve
lük, vizet forralt és teát főzött magának Szi
várvány Ervin gyógyfüveiből. Megitta a teát, 
és akkor úgy érezte, mintha nem fájna már 
olyan nagyon az oldala.

Talán mégis tud valamit a Nagy Fehér Ma
dár, gondolta akkor M. H. János, lehet, hogy 
tényleg ért a gyógyfüvekhez, akár az a bölcs 
bibliai öregember, aki megggyógyította az ösz
vérhajcsár törött bordáit. Mivel nem volt ezüst
lánca, M. Holló János elhatározta, hogy más
nap reggel cukorspárgára fűzi a kis fehér ma
darat, így fogja a nyakába akasztani, és ak
kor odaáll a nyitott ablakhoz, és majd meg
látja, hogyan viselkedik a szemközti bérház 
titokzatos lakója, aki katonai távcsővel szokta 
őt nyugtalanítani. Ha az illető továbbra is el
lenségesen viselkedik, még mindig kiteheti a 
baltát az ablakba. Arra is gondolt, hogy eset
leg fehér madarat fest a kis fekete sündisz
nó hátára, a svábbogarak akkor talán megsze
retnék a sündisznót, köréje gyülekeznének, és 
nem mászkálnának szerteszét a lakásban. 
Aztán mégis úgy döntött, hogy a sündisznót 
nem festi be. A svábbogarak ellen valami mást 
keli kitalálnia.E riéi Anna: Olvadás
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SZERKESZTI 
K . JA K A B  A N TA L

K A T O N A  JÓZSEF
Katona József (Kecskemét, 1791. 11. 11. — Kecskemét,

: 1830. 4. 16.) hagyományosan legnagyobbnak tartott tragédia- 
- írónk. Apja, a latinos műveltségű takácsmester, értelmiségi pá- 
í lyára szánja. Gigmnáziumi, bölcseleti és jogi tanulmányait Pes- 
i ten, Kecskeméten, Szegeden, majd ism ét Pesten végzi, k o-  
i rán megmutatkozik érdeklődése a történelem meg a
I színház iránt. 1812-ben színésznek áll, Békési József
i álnéven több ízben is föllép azóta feledésbe merült dara- 
I bókban a budai színpadon, de állítólag Hamletet is játssza. 

Viszonzatlan szerelem fűzi (jellegzetes életrajzi adat iroda
lomtörténetünkben) Déryné Széppataki Rózához. A híres szí- 

: nésznő visszaem lékezése szerint sudár alakja volt, csakhogy 
| orrhangon . beszélt. Az akkor divatos német lovagdrámák kö- 
I zül sokat átdolgoz és lefordít, sőt eredeti műveket is összeiz- 
j zad a társulat számára. Színészként és drámaíróként nem tud 

érvényesülni, alkatától idegen a bohém légkör — mindez, sze- 
; relmi csalódásával tetézve, arra készteti, hogy megváljék a 
i színháztól. Nem tartozik sem m iféle irodalmi irányhoz, a jele

sebb írók egyikével sem él barátságban, talán ő a legmagá- 
i nyosabb magyar író. 1815-ben megszerzi az ügyvédi oklevelet,
| de egyelőre megmarad principálisa mellett, csak 1820-ban nyit 
i önálló irodát, ősszel megpályázza és elnyeri szülővárosában 
S az alügyészséget. Hazaköltözik, hivatala m ellett ügyvédi gya

korlatot is folytat. 1826-ban előlép főügyésszé. Köztisztelet 
! övezi, mert az igazságnak megingathatatlan s bátor védője, 
í Adatokat gyűjt városa történetének megírásához, hivatalos 

minőségében szeretettel pártolja az ott megforduló színészeket. 
Kecskeméti évei alatt keveset alkot. Néhány versen kívül 
egy jelentős drámaelméleti munka kerül ki tolla alól: Mi az 
oka, hogy M agyarországon a já tékszín i költőm esterség lábra 
nem  tud kapni?  (1821). Felelet: a pesti állandó színház hiá
nya, dramaturgiánk fejletlensége, könyvkiadásunk elmaradott
sága. Szivszélhűlésben hal meg, mielőtt betölti 39. életévét. 
A  városi tanács a szokásos temetési segélyt sem utalványozza 
ki szüleinek. Saját sorsa is tragikus: észrevétlenül kell sírba 
szállania, minden elismerés s a későbbi igazabb megítélés 

.minden rem énye nélkül. Drámaírói pályáját főként német és 
osztrák szerzők — Iffland és Kotzebue — műveinek magya
rításával kezdi, majd lovagregényeket és érzelmes elbeszélé
seket dramatizál. E korszakából említésre méltóak A Luca 
szé ke  karácsony éjszakáján  (1812) és István, a m agyarok első 
királya  (1812) c. átdolgozásai. Első eredeti színpadi müve, a 
kétrészes Z iska  (1813) a vallási türelmetlenség és a királyel
lenes felkelés kérdését állítja a középpontba. A Bánk bán

előtti, az alakok kidolgozásában legérettebb történeti drámá
ja, a Jeruzsálem  pusztulása  (1814) az idegen uralom elleni 
harcot tárgyalja. Ugyanezen évből való egyetlen vígjátéka, 
A  rózsa, vagyis a tapasztalatlan légy a pókok között. A  da
rabban a szerelmes Elek rózsaszálat ajándékoz Kata asszony
nak azzal a kéréssé,1 hogy őrizze meg híven. Kata azonban 
hamarosan odaajándékozza a virágot egy jóképű hadnagynak, 
Lajosnak. A két férfi közt már-már párbajra kerül sor, mi
kor kiderül, hogy Lajos a fivére Katának. A történet alap
jául szolgáló anekdotát Déryné is elmeséli naplójában: egyik 
udvarlójától rózsába rejtett szerelmes levelet kap, s a rózsát 
továbbadja másik udvarlójának a levélkével együtt. Az Er- 
délyi M úzeum  1814-i pályázatára (a legjobbnak ítélt tragé
diával nyílt volna meg az első kolozsvári állandó színház) 
irta meg Katona drámai jambusokban az ötfelvonásos B ánk  
bánt 1815-ben. A beérkezett tíz pályaműről Döbrentei külön- 
külön akart bírálatot közölni, ám csak ötről tehette közzé 
véleményét, mert folyóirata 1818-ban megszűnt. így  nem tud
hatjuk, mit mondott volna a Bánk bánról, bizonyos csak any- 
nyi, hogy sem az első (700 forintos), sem a második (300 forin
tos) díjra nem tartotta érdemesnek. A darab eszmeiség, for
ma, cselekmény, jellemábrázolás szempontjából ellentétben állt 
az irodalmi vezérek (Kazinczy és Kölcsey) ízlésével, elveivel 
és irodalmi munkásságával. Ha ök néhány évvel később, meg
jelenése után sem figyeltek föl rá, nem oly meglepő az utá
nuk igazodó Döbrentei Gábor magatartása sem. A Bánk bán  
megelőzte korát, amelyben sem fogékonyság hem volt e mű 
politikai célzata, sem érzék tragikai ereje iránt. Az író át
dolgozta s 1820-ban kinyomatta drámáját. Első nevezetes elő
adása Kolozsvárott volt 1834-ben, amikor Egressy Gábor vá
lasztotta jutalomjátékául (nem mind hülye, aki színész). A 
közönséget eleinte nem vonzza a darab, csak 1845-ben rob
ban ki a siker. A Bánk bán eszméi megértek, a mű most kezd 
a nagy nemzeti dráma fényében tündökölni. 1848. március 
15-én Bajza közkívánatra változtat a műsorrenden, s a B ánk  
bánt adatja elő. Igazi jelentőségét irodalmunkban elsőnek  
Arany János ismerte föl. Nagykőrösi tanár korában jelene
teket olvas fel belőle diákjainak a dráma, a drámai nyelv  
szemléltetésére, s a mű elmélyedő tanulmányozásába fog: 
Bánk bánról akarja akadémiai székfoglalóját tartani. Ettől 
azonban eláll, amikor értesül, hogy Gyulai Pál is ugyanerre 
készül, ezért értékes dolgozata töredékben marad. Gyulai 
1859-ben olvassa föl tanulmányát, majd kibővítve könyvfor
mában is kiadja. Ekkor jelöltetik meg véglegesen a B ánk bán 
irodalmi rangja: legjobb tragédiánk. Katona nem ragaszko
dik a hiteles történelmi anyaghoz, a történelmi igazságot alá
rendeli a színmű belső igazságának. A főhős sorsa, tragiku
ma köré szövődnek a dráma többi szereplőjének cselekede

tei, kölcsönös kapcsolataikban bomlanak ki a sokrétű jelle
mek s a szerző jelenéhez szóló történelmi helyet. A dráma 
elsődleges üzenete: harcba kell szállni az idegen zsarnokság 
ellen, és meg kell oldani a jobbágykérdést. A végkicsengés 
(„Előbb, mintsem magyar hazánk — előbb esett el m éltán  a 
királyné“) elöhang a reformkorhoz: a nemzeti sérelmek al
kotmányos úton orvoslandók. Katona tehetségének hirtelen 
kibontakozását Shakespeare hatásának szokták tulajdonítani. 
Ismerte, sőt korábbi müveiben utánozta is Shakespeare-t, de 
a B ánk bán nem másolat. Amint Gyulai Pál írja: „ . . .  amit 
ö Shakespeareből tanult, az olyan, mi minden költőt erede
tiségre vezet“.

BÁNK BÁN
[A cselekm ény 1213 vége jelé játszódik. M i
közben II. Endre Galíciában hadakozik, G ert
rudis királyné az ősi a lko tm ányos jogokat 
eltörli, a nem zet törvényeit sem m ibe veszi, a 
m agyart m in d en ü tt m ellőzi s a fő tisztségeket 
is m ind m erániai (Meránia dalm át tengerpar
t i  vidék) honfitársaival tö lti be. Udvari kö
rökben  n y ílt titok, hogy B ánk bánnak, a k i
rály helye ttesének (tkp. a nádornak) feleségét, 
M elindát elcsábítani készül O ttó herceg, s a 
királyné leg feljebb  azért korholja  öccsét, 
m ert eleinte ügye tlenked ik  az udvarlásban. 
(Később O ttó csalárd m ódon m égis célhoz ér: 
Biberach, a „lézengő ritter"  — birtoktaian  
lovag  — tanácsára „hevítő port“ kever M e
linda  italába). B ánk  bán, M agyarország nagy
ura, a v id ék e t járta, hogy saját szem ével 
győződjék m eg a nép bajairól. Petur bán, b i
hari főispán zendülésre bujtogatja  a nem essé
get, Bánkot pedig hazahívja körútjáról, hogy 
m egnyerje az összeesküvésnek. A  tántorítha- 
ta tla n u l kirá ly- és tróntisztelő  Bánk, noha  
fé ltéken ység  m ardossa, és felháborító  dolgo
ka t tapasztalt az országban, igyekszik  m eg
győzni a pártü tőke t m ozgalm uk céltalanságá
ról és törvénytelenségéről — sikerrel. A lig 
hogy lecsillapítja azonban a „békételeneket“, 
a köpönyegforgató B iberachtól arról értesül, 
hogy felesége alighanem  m ég aznap éjjel ál
dozatul fog esni az árm ánynak. A  Nagyúr 
előbb a csábítón akar bosszút állni, m ajd

HARMADIK FELVONÁS
H arm adik je lenet

TIBORC (bizodalom  s fé lelem  közö tt besom- 
polyog).
Bánk bán! Nagyúr! Jó reggelt.
BÁNK Útonálló!
TIBORC Igazán? Lehet meglátni képemen? 
BÁNK  Minek is becsület emberek között! 
TIBORC Való igaz; megőszült a fejem.
BÁNK  Miért?
TIBORC Időm eljárt, jaj s panasz közt. 
BANK Azért teremtettem —
TIBORC Köszönöm. Ma már
Nem háborogsz úgy, mint az éjtszaka.
BANK Munkálkodó légy; nem panaszkodó — 
TIBORC Oh, Istenem! Tekintenél csak egyszer 
Házamba — élve látnád a panaszt 
Előtted. Mért valék becsületes?
Holott gazember lévén, mostan is 
Tied lehetnék —
BÁNK Mily boldogtalan
Az, akinek bármely bilincsei 
Boldogtalan mó 'on oldóznak el!
TIBORC Oh, mint örültem, hogy szabad 
levék!
BÁNK Mi kép örültem én bilincseimnek! 
TIBORC Hiszen való, hogy jó is az; de már 
Mióta a merániak 
BANK Hah! — oh!
TIBORC Sok pénzre van szükségük és mivel 
Mi annyit adni nem tudtunk, tehát 
Sovány nyakunkra izmaelitákat 
Ültettek — ez már égbe kiált.
BÁNK Piha!
TIBORC Míg tűrhetem, tűrtem becsületesen; 
Most már gazember is lennék, de késő —
Ősz fő, kiszáradt kar: hová megyek?
BÁNK Haramia — nincs itt más kigázolás. 
TIBORC Ma éjtszakán először kezdtem el 
Próbálni azt á mesterséget; oh 
Hiszen beteg feleségem  s öt éhes 
Porontva úrinál szívem  majd kiugrott.
De látja Isten, hogy nem értem azt.
Lenn a királvi ház előtt soká 
Ólálkodék, Vígan valának abban.
És sokszor azt vettem  csak észre, hogy 
Nyelvem kiöttém, mintha azt akarnám 
Felnyalni, amit ott fenn ellocsoltak.
Akkor lopózkodtál be a kapun —
Hallám az őrzővel beszédedet —
Én is tehát utánad mentem és 
Mivelhogy azt meg tudtam mondani:
Ki ment be oly titokba, mindenik 
Azt hitte, hogy Bánk bánhoz tartozom.
BÁNK Pih! Minden e szerént tehát hamis

M elinda m egm entésére gondol — hátha még  
nem  késő — , csakhogy m ár m inden  elve
szett. Fájdalm ában alvó kisdedét is m egát
kozza; M elinda megörül. B ánkban feltám ad a 
gyanú, hogy elsősorban a királyné a vétkes. 
Ilyen  állapotban találja őt vo lt jobbágya, 
Tiborc, és m egdöbbentő képekben  tárja elé 
a parasztság nyom orát. A  királyné öccsét ke
resteti; O ttó ta lá lkozik  Biberachhal, s m iu 
tán ez m egfenyegeti, hogy elárulja titkát: a 
külfö ldön  e lköve te tt királygyilkosságot, a her
ceg leszúrja a cselszövő kalandort. M ivel a 
tébo lyu lt M elindának G ertrudis parancsára tá
voznia kell az udvarból, B ánk hazaviteti fe 
leségét Tiborccal, m a jd  a királyné szem ére 
ve ti a maga családi boldogságának feldúlását 
s az ország rom lásba döntését. A  szóváltás 
során a kevé ly  G ertrudis tőrt em el Bánkra, 
de B ánk kicsavarja kezéből a fegyvert, és vé 
gez vele. K itör a zendülés, Petur elfogja  
Ottót, ám a kirá ly h ívei kiszabadítják. Haza
érkezik  Endre; a lázadást m ár elfo jto tták, 
vezető it e lte tték  láb alól. A  kirá ly k ih ívja  
párviadalra Bánkot, ő azonban nem  hajlan
dó urára kardot fogni. A  közhangulat a bán 
ellen  fordul: a királyné, úgym ond, ártatlan  
volt, s Bánk alattomosan ölt; így senki sem  
v ív  meg vele. M elinda ho lttestének láttán  
B ánk teljesen összeroppan, úgy érzi, a tör
vény  őréből törvényszegővé, lovagból nőgyil
kossá, hű  alattvalóból felségsértővé vált. A  
királyné bűntelenségében is tam áskodó, kis
sé erélytelen, de hazafias érzelm ű II. Endre 
ném i tepelődés u tán  végül m egkegyelm ez  
neki.] másí

S megcsal — keresse bár az ember a- 
Hol akarja — legtisztábbnak mutassa 
Magát: de egyben mégis mocskos az.
TIBORC Mért bélyegez meg a szükség vele! 
BANK De hogyha jól meggondolom: maga 
A tiszta hívség, oh! — de, ej, mi meg- 
Gondolni is való van itten? a 
Hívség? Kisértet, melyről minden ember 
Fecseg; de még nem látta senki is.
TIBORC No, édes Istenem! Ismét azt hiszem,

hogy
Velem beszél. —
BÁNK Beszélj, beszélj; igen
Jól hallom én panaszod; de a magam  
Panasza is beszél —
TIBORC Uram teremtőm,
Még a Nagyúrnak is van? — No hát 
Nem vétek a szegény Tiborénak, egy 
Titkos szövetségben hitét letenni.
BÁNK Ha! —• ezt hogy elfelejthetem  - Istenem! 
TIBORC Van más kigázolás? — vitézkedést

Ugyan ne várjanak tőlem; de hisz’
A háborúban szabad fosztani.
E gondolat legjobbnak látszatott.
BANK (búsan néz ki az ablakon). M agyar 
hazám! —
TIBORC A jó merániak 
Azt háború nélkül is megteszik, mert 
Hisz’ a zsidók eleget fizetnek; a- 
Kiket tulajdonképpen tán nem is 
Lehetne embernyúzóknak nevezni, —
Nyúzásra bőr kívántatik, holott 
Azt a merániak magok lehúzták 
Már csontjainkról; így tehát ezek 
A húsba kénytelen bemetszeni! —
Igaz, hogy a metél tetett sikolt; de 
Hisz’ arra nem szükség hallgatni, csak 
Haszon lehessen. — S a Nagyasszony —? 
(keserű m egvetéssel lódítja el a kezét.)
BÁNK (fejét az ablakfához nyom ván). Oh! 
TIBORC Ö cifra és márványos házakat 
Építtet; és mi — csaknem megfagyunk 
Kunyhónk sövényfalai közt —
BÁNK Átkozott!
TIBORC 0  csorda számra tartja gyülevész 
Szolgáit! éppenséggel mintha minden 
Hajszála egy őrzőt kívánna; sok 
Meráni, olykor azt hinné az ember.
Hogy tán akasztani viszik, úgy körül 
Van véve a léhűtőktől, s mi egy 
Rossz csőszt alig tudunk heten fogadni.
O táncmulatságokat ád szüntelen,
Ügy mintha mindég vagy lakodalma, vagy 
Keresztelője volna: és nekünk 
Szívünk dobog, ha egy csaplárlegény az 
Utcán élőnkbe bukkanik, mivelhogy 
A tartozás mindjárt eszünkbe jut.
A jó merániak legszebb lovon 
Ficánkolódnak, — tegnap egy kesely,
Ma szürke, holnap egy fakó: — nekünk 
Feleség- s porontyainkat kell befogni,
Ha veszni éhen nem kívánkozunk.
Ok játszanak, zabáinak szüntelen,
Úgy, mintha mindenik tagocska bennök 
Egy-egy gyomorral volna áldva: nékünk 
Kéményeinkről elpusztulnak a 
Gólyák, mivel magunk emésztjük el 
A hulladékot is. Szép földeinkből 
Vadászni berkeket csinálnak, a- 
Hová nekünk belépni sem szabad;
S ha egy beteg feleség, vagy egy szegény 
Himlős gyerek megkívánván, lesújtunk 
Egy rossz galambfiat, tüstént kikötnek;
És aki száz. meg százezert rabol,
Bírája lészen annak, akit a 
Sz"’kc"g garast rabo’ni kényszerített.
B.-'NK Hogy úgv van! —
TIBORC ö k  monostort, templomot
Építenek, hol úgy s ’polnak, úgy

Megzengenek, hogy a zarándokok 
Táncolni kénytelenek a sáros utcán;
Nekünk pedig nincs egy jó köntösünk,
Melyben magát az ember egy becses 
Védszent előtt mutathatná meg a 
Templomban.
BÁNK Oh, buzogj vér! csak buzogj!
TIBORC Hahogy panaszkodni akarunk, előbb 
Meg kell tanulnunk írni; mert az ily 
Szegény paraszt az úr elébe nem 
Mehet be többé — úgy rendelte Béla 
Király1, s merániak hasznát veszik —
Hisz’ összemarkolázná a szegénynek 
Patkója a szép síma padlatot!
S ha tán utolsó fillérünkre egy 
Törvénytudó felírja a panaszt:
Ki írja fe l keserves könnyeinket,
Hogy jó királyunk megláthassa a z t? -------
BÁNK Te Isten!
TIBORC El kellene pirulniok,
Midőn ezüst-arannyal varrt övék 
Verődnek a lábszáraikra, mert 
Véres verejtékünk gyümölcse az.
Lelkemre mondom, egy halotti fátyolt 
Kötnének inkább a hasokra — leg- 
Alább csak úgy külsőkép is mutatnák 
A gyászt azon szegény nyomorultakért.
Kiket kiállhatatlan sajtolásaikkal 
A sírba döntenek —
BÁNK Tűrj békességgel —
TIBORC Tűr j békességgel, ezt papolta az 
Apáturunk is sokszor: boldogok 
A békességesek, mert isten fiainak  
Hivatnak — úgy, de tömve volt magának 
A gyomra. Istenem! mi haszna! ha 
Szorongat a szegénység: a pokolt 
Nem féljük — a mennyország sem jön oly 
Szép színben a szemünk elébe.
BÁNK Kirontjuk a korlátokat, lezúzzuk
A jó barátot, ellenséget; és
Aztán ha célra értünk, sírni kell csak:
Szánom keserveiteket, emberek!
TIBORC (nevetve).
Te szánsz Nagyúr? oh a magyar se gondol 
Már oly sokat velünk, ha a zsebe 
Tele van — hisz’ a természet a szegényt 
Maga arra szánta, hogy szülessen, éljen, 
Dolgozzon, éhezzen, sanyarogjon és — 
Meghaljon. Ügy van, úgy! ismerni kell 
Az élhetetlenek sorsát, minek- 
Előtte meg tudhassuk szánni is.
BÁNK (haraggal te k in t reá, de szem e Tiborc 
hom lokán levő sebhelyen akad fel). 
TTBORCfészreveszi és kevés hajával 
igyekszik  eltakarni).
Huszonhat esztendő előtt vala ez.
Még gyenge ifjonc voltál — Jáderánál*
Egy rossz velencei akart téged s 
Atyádat3 — Ej, hisz’ az régen vala!
B ÁNK (Tiborc hom lokát m egölelvén, m elléhez  
szorítja, m ajd egy erszényt nyom  a markába). 
Engem s atyámat — menj, menj, menj Tiborc. 
TIBORC Szép pénz; de adhatsz-é hát mindenik 
Szökő1ködőnek? visszaadja-e 
Ez a ha’ottakért hullt könnyeket?
Ha mást nem adhatsz, úgy annál, kinek 
Adsz. még szegényebb vagy. Vigyázz, hogy egy 
Zsivány tömött erszényeiddel együtt 
Ne lopja el nagylelkűségedet.
BÁNK <méltósággal). Tiborc! Tiborc! Kivel 
beszélsz?
TIBORC (térdre rogyik). Uram 
Isten! hisz’ azt akarom, hogy vesszek el.
Én nem vagyok gonosztevő — azért nem  
Bátorkodom magamat elölni, mert az 
ls  en haragjától félek.
BÁNK Tiborc!
Menj, menj; keresd fel asszonyomat, s ha meg- 
Találtad, úgy jöjj s várakozz reám.
Haza megyek — ott megmondhatod, hogy él 
Még Bánk.
TIBORC Igen — kedves szomszédok! él 
Még Bánk, atyánk — fogom kiáltani.

(Sírva elmegy.)
BÁNK Atya? — úgy — ez is még hátra van. 

(Megáll a belökött ajtónál.) Hah! fel,
Fel puha ágyadból gyermek, nehogy 
Megvesztegessen udvarunk szele. (Bemegy.)Katona József szülőháza
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GERT.RUDIS (szünet után) B ánk itt  m arad t? 
BANK Igen.
GERTRUDIS A m egsértett vagy a
Sértő? —
3A N K  Igen vagy nem , csak egyre megy. 
GERTRUDIS A dj számot!
BANK Én? —
GERTRUDIS Te m in t egy éjjeli
Tolvaj jövél foglalatosságaidból 
Az u d v aru n k b a  vissza. I llik  ez?
B Á N K  Nem.
GERTRUDIS Te rangodat, sőt önnön rangom at 
M egm ocskolád — h á t ez illik-e?
BANK Nem.
GERTRUDIS Leventa! egy árta tlanságot el
z á rv á n 4, gyalázatba kevertél — becsüiet- 
É ez?
BÁNK Nem. Oh, az én becsületem
M elinda elbúcsúzásával el- 
Búcsúza; M ikhál b ánna l és fiam m al 
E lzárato tt5: ha még mi m egm aradt,
Ezernyi sok szegény között hazám ban 
Felosztva van  — m inek az is?!
GERTRUDIS (méltósággal) De tü rtesd  
M agad! —
BÁNK A becsületes kinoztatik , 
M egostoroztatik, k ipörkölik  
Szem eit, s m időn m inden kitelhető 
C sapást k iá llt, akkor tö rik  kerékbe;
És így, ha későn is, m egism eri,
Hogy ugyan becsületest kell játszani,
De valóban  lenni mégis oktalanság.
Minő dicső ellenben becstelennek 
A sorsa, csakhogy tu d ja  a  közönség 
Jó vélem ényét m eghódítani!
A kkoron azonban, hogy a becsület ál- 
O rcája m elle tt b ün te tlen  el- 
K övethet undokságokat, vakon 
A h ir  legem berebbnek  szenteli —
Fő h iv a ta lra  lép; o ttan  rabol 
M indent el a szegény bohóktól, ahol 
A karja ; m inden em berek  vele 
Ó h ajtan ak  egybeköttetésbe’ lenni;
G azdag s hata lm as léte b a rá tin ak  
L ehet jav o k ra ; sőt a m ennyet is 
G yakorta  úgy m egnyerheti 
Részére, gazdagságából kitelő 
Több áldozattal, hogy sokkal becsesebb 
Lesz m ég előtte, m in t az a  szegény 
Becsületes, ki sem m it sem  tud adni. 
«ER T R U D IS  Istentelen! távozz!
BÁNK (közelebb lép). Nem. Avagy azt
Hiszed, hogy nem  m arad tam  volna itt  
Parancso lásod  nélkü l? m eglehet — (magában) 
T án nem  m arad tam  vo lna mégis itt! — 
Nagyasszonyom ! M elinda helyett köszönni kell 
GERTRUDIS Jobbágy!
BÁNK Nem  úgy van asszonyom! —

Én urad
S b írád  vagyok; m íg a  k irá ly  oda 
Lészen, k irályod  is vagyok —
GERTRUDIS (a csengettyűhöz akar nyalni) 
BÁNK (elkapja  s zsebébe teszi).
GERTRUDIS Udvor . . .
BANK (kard já t fé lig  kirántva). Egy 
Szót! — Ülj le! — haszta lan  kiáltsz te most, 
M ert nem  szabad bejönni senkinek 
Is; úgy parancsoló  B ánk bán, M agyar- 
O rszág királya.
G ERTRUDIS Bánk!
BÁNK B ejá rtam  az
O rszágot és m indenfelé csak az 
E lbúsu lást ta láltam . U dvarod '
Átkozza m inden  és hazádfiit. —
Szerette jó  k irályunk, Endre! hogy 
Fogod ta lá ln i népedet? Polyák- 
Országot elnyered s tán  a m agyart 
Veszted helyette  el! — M időn ti leg- 
E lőször, asszonyom, hazánkba jöttetek,
A békeségnek édes istene 
P an n ó n iá ra  m onda akkoron 
Egy átkot, és a rom lás angyala 
M orm ogta rá  az ám ent.
GERTRUDIS Em ber! Azt
M ondom , ne tö rj tú l a korlátidon!
BÁNK Egy szájjal, egy lélekkel azt kiáltá 
M inden m agyar hozzám : „Ez egynéhány 
K eserves esztendők a la tt m agyar 
T örvényeink m agyar hazánkon úgy 
Fityegnek, am iképpen egy pclengér- 
O szlopra áh íto tton  mocskos tettinek  
T áb lája .“ ,
GERTRUDIS Oh hazug! M iért nem  úgy szól 
A h ir  tehát?
BÁ N K  A h ír  csak esztelen 
K ongás — h a  a  hordó üres, leginkább 
Kong, m ég is — a h ír  a k irály i szék 
Fő B elje6; ennek o ltá rá ra  kész a 
M agyar le rakn i m indenét; való,
Hogy az t is a dicső udvarnokid  
E m észtik  el: de hangzik is az ország 
N égy része, m egdicsértetésitől 
A bőkezű adakozónak —
GERTRUDIS (elbám ulván) T alán úgy?
BÁNK V ak voltam  én is udvarodba '; de 
M ár látok. Egykor egy öreg paraszt 
A kadt előm be — szárazon évé 
A m egpenészedett kényért. — Igaz s hív 
Szolgája vo lt hazánknak, m ondja, negyven 
Esztendeig: de nyugalom ra ment.

O ttrok F erenc a B ánk bánban

M iért? H elyet kellett csinálni egy 
H azádfiának — (összecsapja a kezét)

Istenem , Istenem !
Egy tiszteletrem éltó  ősz kezébe, negyven 
Esztendeig való szolgálatért,
Száraz kényért nyújtasz, m agyar hazám ?
T űrt a szegény. — V égtére egy követ 
H írül hozá, hogy itt  m ik esnek. Ál- 
K öntösbe visszajöttem  és ta lá ltam  —

(nyögve)
Oh többet is, m intsem  rem énylheték!

(szünet)
Azt, büszke lélek, fel nem  érted  ésszel,
Hogy gyerm ekem  m iért adám  am az 
ö regnek? Asszonyom! Ha ú tam  innen
H óhér kezébe vinne e n g e m e t? -------
GERTRUDIS (elsárgulva tám aszkodik az asz
talra).
BÁNK Ugyan ne gondoskodjon egy eszes 
A tya gyerm ekéről?
GERTRUDIS (székébe rogyik). Bánk! m it

akarsz velem?
BÁNK Te engem et m agadhoz hívatál,
S zikrát okádó vérem  éktelen 
Dühében. I tt, előszobádba’ lá ttam  
M ikhált gyalázatán  keseregni —
Oh, egy tekintet, mely az ördögöt 
M agát is a r ra  b írta  volna, hogy 
Egy m egszorúlt szentet segíteni 
Siessen. így  — od’adtam  a fiam ; m ert 
Tudom, hogy ő előbb sa já t kezével 
M egfojtja kedves húga gyerm ekét,
M intsem  hogy azt csak tőle elvegyék is. 
GERTRUDIS I tt is ta lán  hibáztam  még?
BANK Neked
Csak egy szavadba kerülne, mégis a h it- 
Szegést előbbvalónak gondolád —
Neked csak egy kicsiny rem ényt vala 
Szükség hazudnod — egy csekély Ígéret 
A zendülést elnyom hatá; de az 
Erőszakos rim ánkodás szokatlan 
Nálad. Te h íveidnek a porig 
A lázatosakat véled, k ik  úgy 
Mosolyognak, m ikép parancsolod.
Nem látod azt, hogy többnyire a sa já t 
H asznokra egy kalitká t ép ítettek  
A büszkeségeden, hizelkedéssel,
Hol elveszel.
GERTRUDIS Ha úgy ta lá lna  lenni!
BÁNK A zt képzelőd, hogy Isten  vagy, mivel 
L etérdepeltek  híveid, midőn 
A láncokat reád rak ták . M agyar 
Nem volt neked soha em bered, mivel 
H allatlan  Endre idejéig az még,
Hogy a te rem tő jé t kivéve, m ás előtt 
Is té rd re  essen egy m agyar.
GERTRUDIS H a a
K irálynak  a hitvese nem  nyer is 
A lattvaló játó l becsületes m aga
v ise le té t — add meg azt, leventa, egy 
Asszony személynek! 
b a n k  Aki nem  érdemes,
Hogy a szerette jó királyom  áldott 
Szivét kezében ta rtsa ; aki lábat 
Ad a bujálkodónak, és tovább 
Az áldozatra  ígv tek in t le — 5,
Holott nem  érdemes, hogy a saru- 
Szfjját m egoldja: m ert kenőcsli testét- 
L e lk é t-------
GERTRUDIS (meas 'r te tt büszkeségének leg

nagyobb dühével felugrik).
Gonosz hazug! ki te tte  azt?
Légy átkozott M elindáddal! legyen 
ö rö k re  átkozott az a kölyök, kit 
G yalázatom ra szült M eránia!
B ANK M elinda ió nevét te  hagytad az 
U dvarnak  a nyelvére tenn i: légy most 
Isten, s hitesd el vélök, hogy M elinda 
R ánk b án ra  érdem es: úgy letérdelek,
S im ádlak, én, k it ők nevetnek.
GERTRUDIS (keserűen). Égy?
Csak hadd  nevessenek.

BÁNK Szörnyeteg! kész
Lennél te  is kacagni? —
GERTRUDIS (kiált). Em berek!
OTTÖ (az oldalszobából jön). Nénéml az '

istenért! —
(m egijedve)

B ánk bán! (Visszaszalad s becsapja maga  
után az ajtót.)

BÁNK (hasztalan igyekezvén a bezárt ajtón  
utána rontani). Hah, fattyú!

Hogy e dühösség, mely a testem et 
Emészti, százezer m értékbe’ fussa 
El lelkedet!

Ö rökre átkozott légy, átkozott!
És átkozott a hely, m elyben születtél! 
GERTRUDIS (Ottó m egjelenésével undorodva  
rogyott székébe, m ajd  az ablakhoz szalad; 
végre használni akarván az alkalmatosságot, 
el akar sietni; de B ánk utolsó szavára m in t 
egy tigris, nekidühödve, tö rt kap és Bánkba  

akarja ütni.)
H itvány, ne bán tsd  hazám at!
BÁNK Én? — kerítő!

(M egfordulván kitekeri kezéből c  gyilkot.) 
GERTRUDIS (S iko ltva  fu t  az asztalig.)
B Á N K  (utoléri s agyonszurkálja).
Sziszegj — sziszegj, kígyó! te  i t t  m aradtál. 
GERTRUDIS (lerogy). Ah!
BÁNK (merően áll, reszke tve egyenesíti k i u j 
ja it — a tőr kiesik  kezéből, m elynek zördü- 

lésére felijed.)
Vége! vo lt — nincs; de ne tapsolj hazám  —
Ni! — reszket a  bosszúálló! — (Elvánszorog.)

GERTRUDIS (fel akarna em elkedni).
M eghalni — nem  király i széken — ah!

ÖTÖDIK FELVONÁS
H atodik je lenet

Tiborc, k i kevéssel előbb jö tt be, csak a 
szegletbe húzza magát.

KIRÁLY Ki vagy?
BÁNK (odatekint). Ja j! ism ered te?
Nem ism erem  — nem  ism erem.
TIBORC (csak ott marad). Tiborc.
BÁNK Nem igaz. T iborc ez nem  lehet.

T iborénak
Becsületesebb áb ráza tja  volt.
Hol van M elinda?
M IKHÁL és SIMON (megrém ülve). M elinda? 
TIBORC (kucsm áját rágja). Hol?
BANK Hová
Tetted? ki o tt az, ak it erre  hoznak 
Oly lassan? (merően néz az ablakon által ki) 

Oh, hogy z ivatar le nem  
C savarja szem fedelét képéről! Éktelen 
Lakossá a pokolnak, m it gyötörsz?
TIBORC Ha kénytelen —
BÁNK M it? úgy? — Te sírsz? no hála
Istennek, am íg sírnak  az ördögök,
Addig ta lán  az em beriség örülhet!

(K i akar.)
(N éhány jobbágyok összekötött botokon hoz
nak egy le takart halottat és a szín  hátulja  

közepén leteszik.)
BÁNK (visszarezzen s a parasztokat, m in t ös- 

m ereteseket, m erően nézi.)
IZIDORA (nagy várakozással egy lépcsővel 

lejjebb jön  az emeletről.)
TIBORC (tipeg-topog, nyögdécsel.)
BÁNK (reszkető kézzel vo nván  le a szem fö
delet — nem  hisz szem einek és elcsukló inain  

erősen akar megállani.)
IZIDORA (öröm s fájdalom  közt Gertrudisra  

borulni visszasiet).
M elinda!
BÁNK Oh, felelj, te, m indenütt 
Je len  való! ki te tte ezt?

(Lerogyik előtte.)
M IKHÁL és SIMON M elinda!
(O dafutnak és m ögötte térdre esvén ráborul

nak.)
KIRÁLY (ki azalatt visszam ent az asztalhoz). 
Ki te tte  ezt?
TIBORC Azt k iabálták  azok,
Hogy: „éljen Ottó — nénje bosszúlója!“ 
KIRÁLY Ottó!
TIBORC „Hogy a határon  v árja  őket 
Ottó, ju ta lm azással.“
KIRÁLY M indenütt
Ottó! az, ak it én olyannyira 
Szeretni kénytelen valók — k iért 
Szintén alattvaló im  gyűlölésit 
V ontam  m agam ra — Ottó! átkozott! 
ö rö k re  zárva lesz előtted az 
Országom!
BÁNK Oh, hogy néked is csak egy 
Volt életed, te  is hogy sebhető 
Valál! Hol a könny, am ely ennyi kárt 
Fel tudna  olvasztani? Szaggassatok

Innen puskázz!
drám ai jam bus, angolul blank verse ( =  
rím telen  vers): rím telen , 10 vagy 11 szó
tagú (ötös vagy hatodfeles) jam busi sor, 
am elyet a drám ában  Shakespeare, az epi
kában pedig M ilton te tt híressé. Jam busi 
ütem ei sok szabadságot engednek meg; a 
rövid ütem részeket — kivéve a sor vé

gén lévőket — nem csak hosszú, hanem  
olykor (pl. K atonánál, V örösm artynál) 2 
rövid szétag is felválthatja . A jam bus  1 
rövid és 1 hosszú szótagból álló időm ér
tékes ütem faj. É rtéke 3 mora  (a m ora az 
az időtartam , am elyet 1 rövid szótag k i
ejtésére fordítunk; zenei értéke kb. 1/8). 
A jam busi verslábnak  fontos szerepe van 
a görög-róm ai (ókori) s még inkább a 
nyugat-európai versform ákban. M odern 
alkalm azásának egyik jellegzetes példá
ja  éppen a drámai jam bus.

H om loktokon sebeket s v ért sírjatok; " *
L etépetett az istennek  rem ekje.

(Somát, aki anyja fe jénél térdel, magához 
vonja).

Gyermek! te  is sírsz? — könnyű a te könnyed, 
M int egy határtalanságban  repülő 
Porszem : te  kis szegény, hiszen nem  is 
Tudod: m itől fosztottak meg — nem. Oh 
M elinda! serkenj fel; hisz’ ösmeréd 
Te B ánkodat — nem  ezt akartam  én —
Nem ezt! — siket fül — szem, hom ályoséi — 
H asadj ki szív — (Fejét a földhöz nyom va  

görgeti.)
SIMON M elinda nincsen a
Testvéreid szám ára egy nyögésed? —
Világot érő szép szemed berogy, —
M elled hideg, m in t a m árvány — nem  éleszt 
Többé fel egy jajszó is tégedet!
M IKHÁL És mégis ez még h á tra  volt! Ezért 
K ellett k ifu tn i a hazánkból?

KIRÁLY Szólj!
TIBORC Rám  parancsolt, hogy vigyem haza. 
Kevés idő m úlván körűlvevék Bánk 
Házát. Tüzet hány tak  m indenfelé.
N agyúr rokon jait lángok közé 
Szórták — alig tudám  szerette asszonyom 
Testét kim enteni. Még élt akkor egy 
Kissé — csak azt m ondá: Bánkomhoz, és 
Én eltökélém , hogy hozzá viszem,
A kárhol is legyen.
BÁNK (szem ei előtt kapkodván).

I t t  — it t  — itt  világ6 
A könnyek e ltak a rják  azt előlem.
Nincs a terem tésben vesztes, csak én!
Nincs á rva  m ás több, csak az én gyermekem! 
KIRÁLY (magába indulatoskodik).
N in c s ? -------M ostan érzi veszteségemet.
O boldog em ber! enyhülést szerezhet;
Szabad folyáson úszhat a dühe:
H allgatni kell nekem  — k irály  vagyok.

K örülöttem  — itt, árta tlanu l megölt, 
Szerette hitvesem nek teste m ellett, 
K érdez királyotok, hogy m it tegyen 
Most ö —?
IZIDORA Igazságot, az árván  hagyott 
K irályfiak  nevében.

BÁNK Az ég siket fájdalm aim ra —
Vég semmiség az én ítéletem  —
Az isten engem  büntetésre nem
T art érdem esnek; — az angyal, mely jegySmce
B otlásaim nak szám át, ily következést
Húzó legelső lépésem kor el-
R ém ült dicső helyén és félrefordult
K önnyes tek in te tte l törölte ki
Nevem et az élet könyvéből.
KIRÁLY Csak egy
Szót m ost — m úlandó egy szót; és oda 
Ö visszahozhatatlanúl!

(Nyájasan visszafordul; de G ertrudis látásán 
fellobban, m időn Izidora a lépcsőkön félig  le
jö tt, m in tegy könyörögve a királyfiakkal.) 
O ttan  hever meggyilkolt hitvesem,
És gyilkolója azon törvényeket 
Tápod ta, m elyek édes tartom ányim at 
Zöldéi tetik. Buzogj te m eglopattatott 
Szív, árva gyerm ekid kiáltanak!
Serkenj fel, összerontatott Igazság:
De én elégtételt veszek. — Vigyétek.

(M erőn néz maga elébe.)
TIBORC (csak egy lépéssel előbbre jön  s térd
re esik és rém ülve  kiált).
Uram! beteg feleségem s éhező 
ö t  gyerm ekim  kínos nyögésök az 
Istennek irgalm áért felmenő 
Végső fohászkodásodat ki fogják 
Zavarni a m ennyekből, ha megölöd 
Gyámol jókat.
SOLOM (szánakozva Bánkra m utat).7

Nézd, uram , e csüggedést! — K irály,
A büntetés m ár ennek irgalom.
KIRÁLY (sem m ire sem figyelmez).
Nincs a terem tésben vesztes, csak ő —
Nincs árva, úgymond, csak az ő gyermeke. 
Irtóztatón büntetté l, Istenem.
Jól értelek; k ivetted  a  kezemből 
Pálcám at; — én im ádlak! — így m agam 
B üntetni nem  tud tam  — (magában) 

nem  m ertem  i s -------
M agyarok! előbb, m intsem  m agyar hazánk — 
Előbb esett el m éltán a királyné!

! III. Béla (ur. 1173—96) rendelte el az írás
beli folyam odást. 2 Záránál. 3 Ti. m egölni. 
* Bánk a Magyarországon vendégeskedő, O t
tóba szerelm es Izidorát zárja be a M elinda  
hálószobájából nyíló  kamrába, m időn ra jta
kapja a „thüringiai leányt", hogy M elinda s 
főkén t O ttó u tán  szaglászik a palotában. 
5 M ikhál bán és Sim on bán M elinda bátyjai; 
fiacskáját, Somát, Bánk M ikhál gondjaira bíz
za, aki ugyan csak kénytelen-kelletlen  keve
red ik a békételenek közé s m indössze közve
títői szerepet vállal, mégis lecsukják. 6 Azaz: 
világosságot! 7 Solom  a kirá ly fiak nevelőjé
nek, M yska bánnak a fia.

Színpadi jelenet a Bánk bánból
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„Kis lap áll a nagy duma mentében

sztrV*tz\\ vUk̂ kjftj

HORVÁTH ELEMÉR (Csorna, 1933) az Egyesült Ál
lamokban élő költő. Pannonhalmi bencés diák volt, 
1956-ban hagyta el Magyarországot. Firenze és Ró
ma után New Yorkban telepedett le, jelenleg mun
kás. Verskötetei: A  m indennapok arca, Egy fehér  
néger naplójából, A  hom okóra nyaka, M aya tükör.

HORVATH ELEMÉR 

K L A G E N
egy pillanatra csak hogy hallhassam
kapcsolja ki a porszívót rozália
hová tette megint a hölderlint?
legalább annyira fontos hogy kezem ügyében legyen
mint orvosságaim
micsoda földhözragadt hierarchia
hogy előbbrevaló szemcsöpp és hashajtó
nem bánom ha beleolvas a volk
de helyezze vissza ahol épp találta
életszükségletem
bogaras vénember?! ehhez természetesen joga van 
de megbocsásson már ha nem vitatkozom vele 
különben ki tudja hol kötök ki megint 
heideggernél vagy berlin romjain 
találja meg aztán hazamehet 
s ne vegye szívére hogy nekem nincs
im így tehát se szesz se nő 
s lehetséges hogy életmaradék csupán 
menons klagen um diotima 
szerették így magát mikor fiatalon 
suhant a jövő roncsai felé?
hattyú virág vizek 
mögöttem jóval több mint a fele 
alkonyodik a repkények borzonganak 
s hidegen a szélben 
csörögnek a zászlók

C H E N I E R
míg élt a verseit íe m  nagyon ismerték 
és sokra nem is becsülték 
annal jobban hatottak a pamfletjei 
melyekben enyhén szólva nem volt óvatos 
mérsékletet hirdetni terrorban 
öngyilkosság
lehet hogy naiv volt csupán
lehet hogy mazochista is
de abban határozottan igaza volt
ilyen körülmények közt élni nem lehet
amikor roppant nosztalgiája szelíden áthúzta ’? ?

az önpusztitás küszöbén 
10 hét alatt megírta a jambusokat 
s a fiatal fogolvt 
1794. július 25-én 
erkölcsi szempontból logikusan 
levágták a fejét

Galbovy Attila rajza

MARNO JÁNOS (1949, Budapest) viszony
lag későn kezdett rendszeresen publikál
ni. Főként a Mozgó Világban  jelentek  
meg versei. Két kötetét, az E g yü tttjá rá s
(1987) és A  m úzsa és a bábu  (1989) cí
műt a H elikon  1990/36. számában szem
léztük.

MARNO JANOS

P A N N O N R Á M A

cselényi bétának — 1990. ápr. 26-án

mióta gyógyulásnak indult a hó 
a hólyagos kezem egyre m ásra ropom 

“ i m orbid és eleven és szivacs és hét 
ez tenger ez tajga ez nem ju t 
az eszembe jaj beletele betele
fonálok egy újdonsült vendéglőbe 
mik is ezek a sem ezek sem azok 
m ire szörnyű zaj sistergés sértő 
nom inativus velem a séf 
sőt a séf kurvája sem törődik
sebtében lábadozó tovább pattogok 
csigalépcső le postaszekrény fel 
lev nincs cetli üzenet nem még 
a nagy orosz szív sem dobákol szúr 
szürkéll szürkéjleg mi lesz i t t  félek
az este mi visz m ár m egint a tévé 
elé te béla mondom te t ’od mi ez 
ő igen bólint de énnekem jobb 
hogyha nem  kétségbe vagyok vonva 
a sofőr a tax iba’ ni egy kis seb
ha nem volnék akkor is szitává 
göngyöleg! he?! nem szólok a tévé 
m ár működ élvez a kam erád

rongy ügy
elena nikoláj elenium 
és tsaik lehe telik a foncsor
kezük teflon kesztyű a zsebembe 
mivelhogy m egsérült m ondtam  volt

erről
hol van hol nincs hol izgalomba jön 
m árm int félálom ban a nyugtám  
félálom ban valami csepp tajték
legalább annyit tudott hogy tajték  
és nem tajga de a seb illetve 
gyógyulásom az húzódik repedez 
visszareped a sofőr meg a séf 
féktelen habzó feketéjébe
a kendőt a szeméről fiúk  azt le 
a havon vércsík tócsa filtercsikk 
te béla én tam pon és mondd ők kik 
á m ondja ők csak vérebnek öltözött 
kism ikulások hüvelyes zsengék
aha szóval eszerint én zsongtam be 
m ert béla rólam  beszél tárgyal én 
ekel kezemen á t lát a vesémbe 
de könnyű neki önt el a sárga lé 
a vérsár am int a tenyerem en ü t ki

ARA-K OVÄCS ATTILA

Barbárok színeváltozása
Mióta valam iféle — Európához közeledő, Ázsiától 

ny ílta«  távolodó — K özép-Európa létrejö tt, egyre 
többen beszélnek arról, hogy ilyesmi nincs is. Van vi
szont valam iféle K elet-Európa, m ely — ekként a vé
lelem  — képes arra, hogy a bennünk szunnyadó ere
dendő bűnt, azt, hogy ide születtünk, egybefogja. Az
az láthatóvá, érthetővé, s ezáltal elviselhetőbbé te
gye.

K étlakiságunk tehát többszörös, de otthon végül 
is sehol sem vagyunk. Érzékenységünk m indig hely
hez kötött, de tárgyism eretünkből aligha tudnánk re 
konstruálni nem zeti hovatartozásunk egyetemességét, 
így  aztán a végletek — m integy közlekedőedények ú t
ján  — kapcsolódnak össze a kelet-európai lélekben; 
igazán csak a m ásságban lel az ilyen lélek önmagára, 
m ert önazonosságának igazi titkait nem  ismeri. És él
m ényét sem. Mégis, talán  ebben a határállapotban öt
vözhető leginkább m inden meg nem élhetőnek a va- 
lószerüsége: más szóval az elérendő célok és megvaló
sítandó értékek  prototípusa. Az a mód, ahogyan új 
szem pontok szerint tá rh a tju k  fel a valóságot, s aho
gyan új jelen tést adhatunk az ösztönösségét vesztett 
világnak.

Joseph Conrad nyelve ju tha t ilyenkor eszünkbe. 
Egy furcsa — m int m ondják: b rit — stílusbravúr, a- 
m ely szlávul gondolkodik, és európai módon m oderál
ja  magát. .Mely saját indulataihoz megszerezte az e u 
rópai szabadságot.

És eszünkbe ju th a t Danilo Ki$ — valahol a másik 
végleten — , aki több anyanyelvvel is kötődött a zsi
dó elárvuláshoz. És még valamihez. Szám ára m ár 
nem csak a belső rezignáció forrása volt a soha nem 
egyértelm ű otthonosság, hanem  politikai kataklizm a, 
hitvallás, m egkönnyebbülés is. Egyben a felelősség 
tú lm éretezése m indazért, ami m egtörténhet, és nem
csak a m últban, de talán  a jövőben is.

Ügy tűnik , K elet-Európábán a stílusbravúron  és 
a politikai indulaton  tú l legfeljebb egy érve lehet még 
a lenni akarásnak. Az a mód, ahogyan a rom án és 
francia, a kelet-európai és európai Emil Cioran kép
zelte a világot. Félúton a kettő között. Szenvedélyes 
tévelygéssel írván elő a cselekvést m ásoknak; és ko
m or víziókkal m enekülvén el a cselekvés következmé
nyei elől. Cioran furcsán ötvözi m indazt, am it mások 
csak részletekben tud tak  hiteles teljességgé tenni, be
végezni.

ö  az, aki — gyerm ekként és felnőttként — az Oszt
rák-M agyar M onarchiából csak a m agyarok gyűlöletét 
örökölte, és — m int rom án — igyekezett továbbörökí
teni azt. És aki — tárgya veszvén ennek az indulat
nak — a két világháború között, m int az akkori ro
m án értelm iség színe-java, gyenge volt bevallani a 
nyilvánvaló különbséget a M onarchia és Nagy-Romá- 
nia között, s merő búskomorságból em iatt dühvei ve
te tte  m agát a rend tartó  szélsőjobboldal karjaiba. A 
második világháború u tán  a magyarokon tú l immáron 
a rom ánokkal kapcsolatban is levonja a végső konzek
venciákat. Francia földön telepszik meg, és nem haj
landó többé rom ánul egyetlen sort se írni. A további 
évek a megdicsőülés szám talan áldását és á tkát hoz
zák szám ára: az újkori francia esszé nagym esterét tisz
telik benne; mások ugyanakkor felszínességgel vádol
ják. És — talán  nem is alaptalanul — azzal, hogy a 
pillanat esetlegességén tú lra  csak ritkán  tekint.

De Cioran nem az az ember, aki — ha az idővel 
végképp leszámolt is — azért ne törődne a m últtal. 
Legalábbis ú jra - és újraéli önmagát, s ezenközben ú j
rafogalm azódik viszonya K elet-Európához is. Sőt mi, 
m agyarok is más színben tűnünk fel vízióiban, az öt
venes-hatvanas évek korhatárán.

A társadalom m al kapcsolatos kortársi rendelteté
sek különböző szintjeit 1956 különleges, m ár-m ár lét
elm életi lá tvány  form ájában választja szét Cioran vi
láglátásában. Ha korábban oly beszédes Nietzsche-kul- 
tusza átléphetetlen  kasztok feltételezését sugallta, ad
dig a m agyar forradalom  politikai élm énye a cselek
vés arisztokratizm usának újszerű csodálatával tölti el. 
Ismét polarizálódott szám ára a világ. És ism ét ereden
dő lelki konfliktusainak terrénum án: a m agyar és r o 
mán szem benállásban. Ciorannak ú jfen t sikerült meg
lelnie és m egélnie önnön létének vágyott drám áját. 
Á télnie csillapíthatatlan  szükségét, hogy sorskihívó 
módon azonosulni vágyjék a gyűlölt magyarsággal. M int 
az em beri lehetőségek ellenoldalán sereglő megannyi 
magányos kiváltság hordozójával. Egyik irodalm i le
velében szinte külön m etafizikává finom ítja szertelen 
érzelmeit:

„Ki válik lázadóvá, ki kel fegyverre? A rabszolga 
igen ritkán , a rabszolgasorba kényszerült elnyomó an
nál inkább. A m agyarok jól ism erték az elnyomást, 
kiválóan tud ták  alkalmazni. A M onarchia kisebbségei 
hívhatók tanúul. K ik a hatalom  gyakorlásában régeb

ben oly tehetségesnek m utatkoztak, m a K elet-Európa 
népei közül a legkevésbé viselték a szolgaságot. H a  
volt tehetségük a parancsokhoz, hogyan bukhattak  el. 
a szabadságban? Üldözőként komoly tapasztalatokat 
szerezve, olyan hatalom  ellen lázadtak, m ely módsze
reiben kísértetiesen em lékeztetett arra, am elyet ők. 
más népek szám ára tartogattak. De mi, kedves ba
rátom , nem rendelkezvén lehetőséggel az elnyom ásra, 
nem  válhattunk  lázadóvá sem. E kettős szerencsétől 
megfosztva, kötelességtudóan viseljük láncainkat; alig
ha lenne tisztességes tőlem e helyütt m egtagadni a. 
megfontoltság értékeit, szolgaságunk nemes tisztessé
gét. Ugyanakkor, kirívó visszafogottságunk bántó szél
sőségekre ragadtat, a végletes megfontoltság túllép, 
m inden határt, m értéktelensége néha engem is elbá
tortalanít. Ilyenkor irigylem  szomszédaink arrogan
ciáját, irigylem  nyelvüket, m ely em bertelen gyönyö
rűséggel hordozza — kultú rála tlanu l bár — egy más. 
világ hangzását. Hatalm as és bántó, imára, üvöltésre, 
sírásra alkalmas; a pokolból kelt életre, hogy elhoz
za a Földre zajait és hangulatát. Noha csak káromko
dásait ismerem, a m agyar nyelv soha el nem m úlóan 
gyönyörködtet, soha nem un ta t hallgatnom, eltölt és
taszít, megadom magam a bájának és a borzalmának, 
lágyan hömpölygő és h irtelen  ölő szavainak, m elyek 
oly kiválóan illenek a szenvedés szélsőségeihez. Min
denkinek m agyarul kellene m eghalnia — vagy elu ta
sítani a halált.“*

Valójában azonban Cioran — bár Kavafisz mód
ján, látszólag — csak a „barbárokra vár“, hogy az ér
tékőrzés izgalmába a tőlük való félelm et is bevonhas
sa, azonban 1956-ot követően, úgy tűnik, végérvénye
sen elveszítette illúzióit az Európához tartozás rom án 
kizárólagosságával kapcsolatban. Széthullt a varázs- 
tükör, am elyben népének eme roppant bűvészmestere- 
olvannak lá th a tta  önmagát és övéit, am ilyennek sze- 
szerette volna. És alighanem  maga is rádöbbenhetett: 
m ár az elm últ három  évtized alatt, hogy a régi — a  
M onarchia hitelesítette  európaiaság — értelm ében, a: 
m agyar-rom án ellentét elveszítette eredendőségét. Ma 
m ár m inden nemzetnek, a rom ánnak éppúgy, m int a* 
m agyarnak is egyénileg kell hozzám éretkeznie Európá
hoz. Ami — valljuk  meg — persze nem kisebb konf
liktus, m int az, amivel Cioran lelke mélyén küszködött- 
egy életen át. De m indazonáltal m ár egy más világé- 
ez mégis, m elyben nem dőlt el még egészen, ki lesz' 
m ajd a barbár, akire a többiek szükségképpen várnak.

* Fordította Braun Róbert.
A ra-K ovács A ttila  esszéje utószónak készült E. M. Cioran A  
bomlás kézikönyve című aforizma-válogatásához. Válogatta*
és fordította  Réz Pál. Európa K önyvkiadó  Budapest, 1990.
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A szerelem
égi művészetéről

í.
„Innen az ég felé  repülni 
ugyanaz, mint az égről ide; 
innen oda fölszállni ugyan
az, m int onnan ide: s épp
úgy az egyik helyről lebo
csátkozni a másikra ugyan
az, mint megfordítva. [ .. .]  
Mi csakúgy középpont va
gyunk nekik, m int ók ne
künk; mi éppúgy csillagok  
fölött járunk és benne fog
laltatunk az égben, mint 
ők.“
(Giordano Bruno, A  vég te

lenről, a világegyetem ről és 
a világokról. Kriterion. Téka. 
1990. pp. 54—55.)

Legyen szó annak a szere
lemnek a művészetéről, m ely
ről ritkán esik földi szó. — 
Pontosabban: ama Szerelmes 
Bolygók sorsáról, m elyek a 
világ kezdete óta éles, áthág
hatatlan köröket húznak a 
Nap köré, hogy m egközelít- 
hetetlenné tegyék a Fényt az 
Arnyvilág számára.

Mert a Mü múzsája éteri 
távolságban, ugyanakkor élet- 
nyi közelségben tartja Bo
lyongó Lovagjait, édeni kéj
jel. — És nincs ebben szem- 
meluerés — a szem golyók 
az Alkotóra néznek, az Elta- 
kartra. Káprázatos e fény
visszaverődés. S a Nap min
dennap betakar.

Minthogy valam it mégis
csak akar, „e tem izá lja “ az 
Égi Kart. Néha hallani, ho
gyan zúgadoznak a Múzsa 
Énekesei: sóvárgó indulattal 
(lásd ffiiordano Bruno, A  he
ro ikus indu la tok  /  D ’gll he

roic: fu rori című múzsaflört
jét).

Ámbár fölösleges az ár
nyalt hang, erre rendeltetett 
a Művészet Égi Sorsa. Lassan 
én is beállók a sorba, Sze
relmes Bolyongónak.

Fénytelen és hangtalan e 
földi ars poetica, ha nem  
azonos a Teremtés ars poeti
cájával, azzal a bizonyos Égő 
Szerelemmel.

2.
A szerelem égő poétikája, 

az ármány Ötvösmester ol
vasztja össze kohójában a 
Földet és az Eget. Soha nincs 
kész em e ötvözet. Az éter kö
rül tapogatja, körülöleli az em 
bereket, miként nemes fog
lalat a hamis gyémántot, 
szinte incselkedve, anélkül, 
hogy igazából hozzáérne. S 
bár az égi szorítás a légies, 
valójában az ember az, aki 
lebeg — mikor felszáll belőle 
a Lélek, s a Rend megleb
benti előtte a Lényeget.

Mily élénk, végtelen e sze
relem, ahogyan a Nap viseli 
fénylő pajzsát ellenem: merő 
kozmikus gerjedelem! S gyer
m ekem , a Fénylőhajú haja
don, gyökerezik bennem, mint 
aranyban a ragyogás, s a Lé
lek kikölti a Fényt, mint 
csillagokat az Aranykotló. 
Költve kötődik. Melengeti a 
L énye  get.

Több m illió hajnalon szüle
tik és szűk Tejúton csúszik 
ki Sei lóm szél-teste. És többé 
nem lesz este.

Imigyen teljesül be az Égi 
Szerelem nagy Művészete . . .

Megszelídül ama smaraga- 
taurusz (lásd Tabula Sma
ragdina) pajzsként használt 
oroszlánszíve. S e színes szív 
többszintes világok színevál
tozása, minthogy a Lényeg 
mindig több színben játszik a 
beavatatlanok színe előtt. 
Valójában színtelen és szag
talan, mint az éjben lapuló, 
támadó Orion. Ki érezhetné 
illatát e csillagkertnek? Ki 
láthatná színét e Szirén S i
nusnak?

Senki, hisz túl közel van 
mindez. Bennünk van elrejt
ve, a Kozmosz szivében. Il
leszkedjünk tehát a Rendbe, 
abba a bizonyos Szerelmes 

Háromszögbe — magunktól 
megszökve.
HODOR ADÉL

Új laguna 
Kelet és Nyugat 
irodalom kritika 

és filozófia 
metszéspontján 4 .
Szibillikus szózatnak és kaballisztikus szósz

nak, ha nem épp handabandázó (vö. fr. aban
don, elhagyás) abrakadabrának — a Tetem  
(fr. cadavre, holttest) Ábrájának, sót: abrak
jának — tetszene mindez, ha nem ismernénk 
azokat a kulcsokat, am elyek minden zárat ki
nyitnak. Legalábbis azokat, amelyek zárak, s 
amelyek, mint ilyenek, rázós reteszek (vö. fr. 
rets, gyeplő, 1. gyep, vm int rét) Ré és Rá 
réses és rácsos — mondhatni: záros — régi
óiban, hol, mint tudnivaló, a zavaró tényező, 
a zavar (vö. rom. závor, zár) sem kevés, de 
kévés, vagyis sokkolóan sok, mint a csók ösz- 
szezáruló kerekségének a lüktetése  (lik, luk, 
lyuk, rom. loc, hely, lásd Héli-os, ang. look, 
látni, azaz: átlátni a kulcslyukon). Mert még 
a lülcék számára sem  túl szerencsés (ang. 
luck, szerencse) talány, hogy a csók nem 
egyéb, mint rózsacsokor, ha a Rozsa (fr. rose, 
rózsa) egy olyan Kör, mely a Zéróhoz (vö. 
verlan rose/zéro) hasonlít és fordítva, s ha a 
csokor pedig nem más, mint az arany (fr. or) 
— a Nap, Sé — sokkos csókja, honnan: a 
csokréta, nomeg a már em lített rét, ami nyil
ván a tér, vagyis a Terra, a Föld, e poldenes, 
foltos, holt Hold, hamár az F:P és H, lega
lábbis a görög görgők tájékán, hogy egyéb 
G-ket meg R-eket — Földeket és Napokat — 
ne is szólaltassunk meg (vö. fr. grec, görög) 
Hellász és az íliászos Héliosz közelében.

Mindezt a passzust a zárokról s a kulcsok
ról nem a profán és felhígított magyarázga- 
tás szellemében mondtam el, hanem ama égi 
lakatosmesterség ismeretében, m elyhez Lu
kács (fr. Luc, Lukács) evangailstának, ősanya 
É vánk  egyik angyalának, is volt ném ely kö
ze. Igaz ugyan, hogy eme kulcsos kulacsozás 
ném ely mestermintája (lásd Jelen lét 1991/3—4, 
Döntés; A  m itológiáról, M intás ta k tu so k  a 
m ind-tous körül) nem fedi föl sem a zárké
szítés mikéntjét sem azt, hogy mivel is re
szeljük ki azt a bizonyos kulcsot, ám adhat 
némely konkrét útmutatást arra, hogy merre 
is kell keresse az arra érdemesült autodidakta, 
kétszeresen bölcs (di docta) olvasóm azt az 
elevenül elvszerű ércet — árfchét és princípiu
mot — melyből kifinomíthatja öntörvényű 
öntvényét, mely lehet ugyan álkulcs is, csak 
éppen nyissa a zárt. Hisz minden kulcs lé 
nyegében a tolvajoké (vö. fr. tőle, pléh, bá
dog, lásd: peler, kihámozni és badge, jelvény), 
vagyis Hermész atyánkké. És ama csókos csi
kóé, melynek száját kulacs képében már 
Csok-onai Vité-z megészlelte, minthogy ő is 
volt ugye Árkádiában, az Arkhé honában 
vagy kádjában, kadenciájában és de Caden- 
ciájában, lévén ő is kandi kulcslyukon kan
dikáló kandidátus, mint Voltaire Candide-ja, 
a szentül szende tiszta (vö. fr. candide, átlát
szó, tiszta) tiszt, em e testté lett mennyei 
teszt. Akinek van fúrt — vájt — füle (vö. 
rom. Jurt, lopás) és mennyei fü r tje  (vö. fr. 
furet, menyét, lásd four, kandalló, kemence), 
hallja.

Az eddig elmondottakból immár nyilván
valóvá válhatott, hogy éppen ezen kulcsoknak 
az ismerete képezi azt a szellemi olvasztó-

legeiyi, melyben Kelet es Nyugat — a szub- 
sztanciát tekintve: akcidentális — különbsége 
elhanyagolhatóvá és jelentéktelenné egysze
rűsödik. a  bölcselet — e bölcsős, belcsöves, 
tán csöves, de bölcs élet — s az irodalom
bírálat, Gábriel Marcelnél, Sartre-nál, Mal- 
raux-nál, Gide-nél, s az erdélyieknél jelzett 
kapcsolata nagy vonalakban jelzi már azt az 
irányt, melyben az em lített kulcsok tudomá
nya — s pontosabban: művészete — fellel
hető. Hogy konkrétabban miről is van szó, 
azt a kibeszélés veszélye nélkül nem tehet
jük meg: a szkeptikusok megnyugtatására áll
jon itt csak annyi, hogy nem lázálom az 
egész, nem kitaláció, mégcsak nem is költé
szet, mégha egy bizonyos Kőhöz van is né
mi köze, közelebbről is, ennek az lényegében  
nyelvi eszköznek — Ész-kőnek —, ha már 
Petrus (Péter, a jó Péter, vagyis: Jupiter) ta
nítvány (vö. tanner, cserzeni, lásd: csere, sze
rez, szerző, stb.) am ellett, hogy az Égi Ház
— az egyház — kulcsainak az őrzője, másod
állásban kőszál is, s mint ilyen, ‘ az oldás és 
a kötés nagy ismerője.

Befejezésül kössünk ki csak annyit, hogy 
Kelet és Nyugat összefűzésére — fúziójára
— sokkal nagyobb esélyeink vannak, mint 
ahogy azt első látásra és ötven év demorali- 
zálódása után még a legmerészebb éber ál
mainkban is sejtenénk. E szellemi egység 
megtalálásának egyik lehetséges eszköze (vö. 
fr. écu, címerpajzs) egy olyan egyéni címer
pajzs kialakítása, m ely az erkölcsileg meg
tisztult és megtisztított benső külső tükre is, 
s amelyben a mindenkiben különböző mó
don lezajló metamorfózis némi személyes 
kulcsokat is szolgáltathat az azokat keresők
nek. Esetünkben e megnemesedés feltételezi 
mindazoknak a társadalmi praktikáknak a 
zárójelbe tételét, melyekkel a Kelet nem öt
ven év, de már évszázadok óta oly elma- 
rasztalhatóan jeleskedett, nevezetesen: a min
denféle fajta lélektani és szociális visszaélé
sek, zsarolások, hazugsági és félrevezetési 
stratégiák, nomeg a kis- és magasszintű ha
talombitorlások teljes megsemmisülését. Ami 
pedig gigászi feladat. De azt is tudjuk: a hit 
hegyeket mozgat. Vagy legalábbis hegeket.

Szükségeltetik még eme új lagúnába való 
behajózáshoz néhány idegen nyelv ismerete 
is, de nem külhoni dialektusként, hanem ben
ső, idegi Dea Lektus — az Istennő leckéje és 
olvasata — gyanánt. Némi gúny, azaz nedve* 
humor sem ért a Nap-Föld avagy a Megfa
gyott Nap eme reggeli (bontsd: R e+G e+1  
vagy R e+  Gél), királyi ünnepére, a lever-re. 
aholis a mi fenséges Urunk leveri az Éjjel 
lázasan lázadó, ázott (lásd a germán m ito
lógia ázjait) erőit azzal, hogy új tisztű. tiszta 
gúnyát ölt magára, miközben, mint Hunor, 
Hunyadira is előhunyorít azon a bizonyos 
reggelen (vö. finn huom enta, reggel), amikor 
a hunok aranyát (vö fr. or, arany) — Nap
királyként — a magáénak mondhatja, arról 
már nem is szólva, hogy a Mágusok titka
— az aranymag — már régen -az övé, Ma
gyarként és Hunorként is.

Ebből a szempontból — a glosszolália fe
lülről — Erdélynek jelentős szerepe van Ke
let és Nyugat közeledésében. Erdély egész iro- 
da'ma i’yenképpen glossza, ha nem épp egv 
kolosszális gnózis a reáliák (lásd Re), margó
ján. Az itt is ismerős madárnv°lvről pedig 
méír csak annyit, hogy ez szellemi és uni
verzális anyag (lat. materia, anyag), sőt a 
szellem anyanyelve, még akkor is, ha azt csak 
Assissi Szent Ferenc érti. midőn a medvéket 
me« a farkasokat téríti (vö. fr. térré, föld) 
iobb belátásra. Kik végtére, meg is szelídül
nek. ők et szeli fel majd Ferenc az isteni
— utolsó — vacsorára (vox  ora, az arany, az 
ima, nomeg: a beszéd hangja, lásd még: ve- 
csernye, vákuum, fr. vase, edény). A vicsor
gásnak ezennel itt ez le tt a vége.
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könyv. Mintha ezt a témát 
nem lehetne elrontani. Va
lahogy önmagát írja, túlnő a 
műfajon, az írón, az olvasón. 
Magával ragad, szuperlatívu- 
szok nélkül: régebbi korok 
szerzője ebből eposzt írt vol
na.

Arról van szó, hogy a két
ezeréves szétszóratásban élő, 
végletekig frusztrált zsidóság 
a múlt század végén öntu
datra ébred. „Zsidó államot 
Palesztinában“ — fogalmazza 
meg a cionizmus jelszavát 
Teodor Hertzl, és ez a régóta 
lappangó gondolat olyan fél
évszázados küzdelem kezdetét 
jelenti, amelyet azóta is csak 
hellyel-közzel értünk. Mert ezt 
lehetetlen véghezvinni. Pa
lesztina akkor lepusztult föld, 
lakossága arab, török majd 
brit fennhatóság alatt áll.' Á  
földet meg kell szerezni, be 
kell népesíteni, termővé kell 
tenni, meg kell védeni. Ho
gyan, miből, kivel? Ezekre a 
kérdésekre válaszol a könyv, 
olyan metszetét adva a té
nyeknek, eseményeknek, mely
ből képet kaphatunk arról: 
hogyan lényegül át a lehe
tetlen ostroma egy egész v i
lágot átfogó, módszeres cse
lekvés-sorozattá, hogyan moz
gósítja egy nép rejtett ener
giatartalékait, a misztikus ki
választottság tudatától miként 
jut el a cselekvésig, melyben 
az egyén természetes módon 
rendeli alá magát a majdan 
megszülető haza érdekének.

— Két évezred szenvedés 
után mi jöhet még? — kér
dezik az első cionisták.

— Auschwitz — válaszolja 
Hitler.

— És mégsem mindegy, 
legfennebb már semmitől se 
félünk — replikáznak a zsi
dók —, felnőttünk.

Ezt a folyamatot meséli el 
a könyv, a nagy elindulást, 
haza. Embereket, többnyire 
reprezentatív alakokat köve
tünk vándorlásukon Kijevtől 
Jeruzsálemig, Németországból 
Dánián, Cipruson át Paleszti
nába, gettók, övezetek, ha
láltáborok, csempészhajók. 
Egyedek, tömegek, túlélők és 
áldozatok vonulnak generá
ciókon keresztül „az ígéret 
földjére“, amely egyelőre csak 
vágyaikban létezik. Sokan 
vannak és sokfélék. Egyetlen 
közös pontjuk van: Erec 
Israel, Izráel Földje. Ezért 
élnek. Erre megy rá minde
nük, ami még maradt. A 
pusztulásból, a semmiből jön
nek, dicsőség, a jól végzett 
munka öröme, a megtalált 
haza várja őket, csak gyak
ran már késő, kiégnek, és

hiába a happy end. És per
sze nemcsak boldog vég van, 
hanem banális is, például egy 
eltéved t, golyó, több eltévedt 
golyó. A hazát, a boldogsá
got nem adják ingyen, sőt 
sokan az életükkel fizetnek  
érte. A sokszor banális vég 
mégsem tragikus kicsengésű, 
mert csak az egyén szintjén 
az, és itt túl vagyunk az e- 
gyén szintjén. Népben, hazá
ban lehet csak gondolkozni 
(és ez nem anakronisztikus), 
hiszen az elpusztultak helyé
be mindig újak lépnek fon
tolgatás nélkül, mert nem le
het másként. Gyermekeket 
látunk lövészárokban lapul
ni, tizenéves lányokat gép
puskába kapaszkodni. . .  és 
egyáltalán, ha szükséges, m in
denki katona E.z nem fana
tizmus. Senki nem akar m eg
halni, mártír lenni. A célért 
élni kell. Jó értelemben vett 
megszállottság ez; elmenni a 
végsőkig, vállalva a hasznos 
kockázatot, a halált is, ha kell. 
De vakmerőség és értelm et
lenség között élesen meg kell 
vonni a határt. A háború m in
dig csak átmeneti válság, a- 
mit a lehető legkevesebb ál
dozattal kell megnyerni. Me
gint csak azért, mert nem le
het másként; a következő há
borút is túl kell élni. A kör
nyezet nem akarja tudomá
sul venni a tényeket, azt, 
hogy egy maroknyi nép aka
rata, elszántsága, tehetsége 
révén az adott térségben, i- 
döben képes hazát teremteni 
magának. Nem egyszerűen 
az államiságról van szó, ha
nem arról a biblikus jelen
tésű földről, amelyet meg kell 
szerezni. Egyik kéz a gép
pisztolyon, a másik a kapán. 
A kép kissé patetikus, de 
hűen jelzi azt a pillanatot, 
amikor a választott nép ön
magát választja. Nem prob- 
lémátlan ez a választás. A 
mindvégig meglévő nagy di
lemma: meddig lehet eltnen- 
ni a cselekvésben? Ezt a né
pet ki akarták irtani, tehát 
mindenkinél jobban tudja, 
mit jelent a háború, de sza
bad-e neki fegyverhez nyúl
nia? Törvényesség és törvény
telenség között hol van a 
határ? Szabad-e hinni a dip
lomáciai ígéreteknek, ha egy 
nép sorsáról van szó? És így 
tovább . . .

A zsidók és persze Uris vá
lasza egyértelmű: a cél és az 
eszközök adottak, aki habo
zik, válogat, fél, eleve vesz
tes. És ez érvényes a legma
gasabb diplomáciai szinttől az 
utolsó kibucig. Ez nem filo
zófia vagy ideológia, hanem

a KÖNYV
a megmaradás egyetlen mód
ja. A módszer az egyénisé
get minősíti. A következetes
ség szilárdság is egyben. A 
szilárdság pedig önazonossá
gon nyugszik. Ez az erő. Az 
erő pedig hit. Az önazonos
ságon belül mindent szabad, 
és mindent lehet, a hit nem 
enged az erő túlkapásainak, 
mert csak az önazonosság ha
táráig létezik. Ezt a határt 
nem emberi spekuláció szab
ja meg, hanem az, amit Is
tennek vagy Történelemnek 
nevezünk. Ezért tudják a re
gény hősei rábízni magukat 
az eseményekre, ezért tud a 
zsidóság új létformát terem
teni, és abban megmaradni.

Van-e történelmi jog? Le
het, de a zsidók nem ezzel 
érvelnek, hanem a létezésük
kel. Az enyém ez a föld, mert 
megszereztem. Izrael léte nem 
ENSZ-jóváhagyás, diplomá
ciai alku függvénye, egysze
rűen tény, és ezzel minden
kinek számolni kell. A va
lóság tiszteletét hirdeti ez a 
könyv. Az a valóság, amely 
szöveg szinten a történet, az 
életben a tett, a létben a 
történelem. Ez séma, tehát 
leegyszerűsítés, de a tények 
között ott van a lehetőség, a 
beleélés lehetősége. Az in- 
formáció-özön mögött ott 
vannak a mindenkori embe
rek, érzelmeikkel, minden
napjaikkal. Egy ponton túl 
ők nem zsidók, nem arabok, 
nem angolok, hanem csak 
emberek, akikkel az említett 
valóság csöppet sem elnéző. 
Uris tudja, hogy a fájdalom 
több, mint elmondható. Ná
la a fájdalom is csak tény. 
Ezáltal pedig az ember is 
azzá válik. A történet fölfal- 
ja a szereplőt, mint a törté
nelem  az embert. Ezért van 
az, hogy a regény szereplői 
kicsit sematikusak, igazán 
csak személyes drámáikban 
hitelesek. Részletkérdés. Uris 
hatalmas tablót tár elénk, a- 
hol a részletek mennyiségük 
miatt is elmosódnak, mert az 
összkép a fontos, a folyamat, 
ahogyan a semmiből, a még 
nem is lehetőségből Valami 
lesz. A csoda, mai szóval: a 
szenzáció. Ezért nem elemez, 
hanem elmesél, és nem is e- 
gészen pártatlanul, de hát 
szenvtelenül nem is lehet a 
csodáról írni.

LEON URIS: EXODUS. FA
BULA KIADÓ. DEBRECEN, 
1989.

VIDA GABOR

A Bánk bán ősbemutató színhelye: a kassai színház

Ilyen is volí... 115 éve
EGY ROMÁN TOLDYRÓL. Toldy Fe- 

rencz halála alkalmával a Bukarestben 
megjelenő „Trompetta Carpa(ilor“ román 
lap gyászkeretben a szerkesztő Caesar 
Bolliac aláírásával a következő sorokat 
közli: „E napokban vesztté el Magyaror
szág Toldy Ferenczet s a magyar iroda
lom Nesztorát. Kimúlt deczember 9-én, 70 
éves korában. Több mint félszázadon át 
fáradozott eme lángész szüntelenül a lélek  
legnagyobb munkáján, azon a munkán, 
hogy nemzetét irodalmi téren is a véle 
született hősiességhez illően értesítse. 
Toldy Ferencz azon időben még, midőn 
kezét szorítani boldog valék, erőteljes,

ép, nemes érzelem s eszmékben gazdag 
férfiú volt. Toldy Ferencz Kazinczyval 
együtt teremté meg (!)' a nyelvet, m ely- 
lyel Magyarország jelen ivadéka büszkél
kedik. Toldy Ferencz író meg a magyar 
nyelv s irodalom történetét, bölcsőjüktől 
le a mai napig. Senki sem irt oly sokat 
s oly jól magyarul, mint Toldy Ferencz. 
Művei egész könyvtárt alkotnak. Tündöklő 
csillag az irodalmi köztársaság egén! Fo
gadd üdvözletét annak, kit te Magyar- 
ország s Románia legválságosabb per- 
czeiben, barátodnak neveztél. Működj fe
lülről azon, mit ide len t elérned nem le 
hetett: két nép őszinte s becsületes test
vérülésén, nehogy a kölcsönös ellensé
geskedés elölje mind a k e ttő t! ...  Bolliac 
Caesar“ (Magyarország és a Nagyvilág. 
1876.)
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T A V A S Z V A R A S

Téli hideggel van tele még a piacé, 
alig kezdte füttyét hegyezni el a cinke, 
s itt körülöttem valami furcsa „madarak“, 
poszméhek talán vagy mérges darazsak, 
úgy bezsongják-zúgják az enyhe levegőt, 
mint háborúban az eget a repülök.
Ülök itt, mint egy Szaddam Husszein, 
vagy mint Marius Karthágó kövein.
Tavaszi fáradtságban nyújtózom nagyokat, 
a rügyeket lesem, s kelni biztatom a magokat. 
Fiatalodni szeretnék a tavasszal, 
versenyre kelni egy régi bugris kamasszal, 
valam it még, szépet, nagyot tehetni, 
vagy legalább egy igazit, jót nevetni.
Vert vezér nem vagyok, csak merengek itt magamba, 
s várok a valódi, zengő, meleg tavaszra.

1991. m árcius 10-én.

t
T É L I  P Á S Z T O R  T Ö R T É N E T

A pásztorral megosztottam a szalonnámat.
Ö íarkasmeséket mondott cserébe.
Adott volna — gondolom — sajtot is,

de a ridegen tartott juhok nem tejelnek, 
különben sem adnak tejet télen, februárban, 
elles előtt.
A télire gyűjtött széna viszont 
tömött kazalban áll otthon, 
s remélhetőleg megmaradt jövőre.
A juhásznak tehát jól áll a szénája, 
száznegyven birkája van, 
gazdag ember,
es még csak tizennyolc éves.
Bevallása szerint 
négy-ötezer lejt keres havonta, 
ennyi marad meg neki tisztán, 
miután leadja az államnak 
a legelők használatáért járó 
tejet, túrót, telemeát. 
éjszaka a nyája mellett alszik, 
a szabad ég alatt, 
a Palocsay-kert oldalában.
Beburkolózik
berbécsirhából készült subájába.
Mellette őrködik 
lompos szőrű kutyája.
Leginkább azt a jó meleg subát
irigyeltem tőle.

1991. február 6-án.

Öböl—dosszié 10.
SZEMIRÁMISZTÓL SZADDAMIG

Jeruzsálem  m int szent város és helyzete a vitás fe
lek  között. M indenekelőtt: „szent város“ jellegét kell 
közelebbről m egvizsgálnunk, éspedig nem globális szó
lam ként bedobva, („három  világvallásnak is szent vá
ro sa“) . . .  Jeruzsálem  szent város a zsidó vallás szá
m ára m in t a „tem plom “ városa, m ely egészen lerom 
bolásáig a zsidóság vallási központja volt, azóta pedig 
ugyané tem plom nak a Messiás eljövetelekor v á rt hely
reállításával kapcsolatos m isztikus és világvégei vá
rakozások középpontja. Ugyanakkor Jeruzsálem  szent 
város a zsidó nem zet szám ára m int az ókori zsidó ki
rályságok székvárosa azok legdicsőségesebb és leg
hatalm asabb korszakaiban. Végül Jeruzsálem  m inde
m e vallási és történelm i hátterek  m iatt lett a 20. szá
zad folyam án újból jelentős zsidó szellemi központ, s
u tóbb az izraeli állam  kinyilváníto tt fővárosa.

*
Jeruzsálem  szent város a keresztény vallások szá

m ára, először m indam a ótestam entum i okok m iatt, 
m elyek m ia tt a zsidó vallásnak is szent városa, m á
sodszor m int Jézus K risztus igehirdetése jelentős ré 
szének, továbbá elítéltetésének, kereszthalálának és 
feltám adásának  színhelye. Le kell azonban szögeznünk, 
hogy keresztény részről a Szentföld a keresztes há
borúk korszakának befejeződése óta semmiféle állam 
alapítási vagy állam fenntartási igénynek nem tárgya.

♦
Végül szent helye Jeruzsálem  a m oham edán val

lásnak, először az iszlám által is magáévá te t t  zsidó 
és keresztény hagyom ányok m iatt, másodszor és fő
leg azért, m ert Jeruzsálem  M ohamed halálával kap
csolatos hagyom ányok vonatkozási pontja, s m in t ilyen 
M ekka és Medina u tán  — bár tőlük meglehetős tá 
volságban — az iszlám harm adik szent városának 
ran g já t viseli, m elyben néhány, az egész iszlám által 
tisz te lt szentély van, m indenek előtt Omar mecsetje. 
Egyben sz«nt városa Jeruzsálem  az arab nem zetnek 
is, annál a szoros kapcsolatnál fogva mely az iszlám 
és az arab  nem zet között mindig is fennállt s annál a 

fontos szerepnél fogva, m elyet a Palesztina feletti

arab-izraeli viszály a m odern arab nemzeti tu ’dat k i
alakulásában v itt; ennek keretében Jeruzsálem , az 
intranzigens palesztinai arab álláspont szerint, egy el
gondolt palesztinai arab állam  m agától értetődő fővá
rosjelöltje is.

A Jeruzsálem hez fűződő igények ilyen értelm ű 
szám bavétele u tán  tehe tjük  m érlegre a Jeruzsálem 
mel kapcsolatban eddig felm erült s elképzelhető meg
oldási javaslatokat, közelebbről az internacionalizálást, 
az egyik félnek való odaítélést és a felosztást. Az in- 
ternacionalizálás az 1947. évi felosztási tervezet meg
oldása volt, m elyet a reákövetkező háború m eghiúsí
tott. M int m indhárom  vallás szent helyeinek egyfor
ma védelm ét biztosító megoldást, főleg a Vatikán és 
egyes katolikus országok propagálják. E javaslatnak 
azonban az a hibája, hogy nem azt a problém át oldja 
meg, amiből a viszály szárm azott; az arab izraeli el
len té te t . . .  Olyan esetben m ikor egy városhoz több 
oldalról fűződnek erős nem zeti érdekek és érzelmek, 
a szembenálló felek mindig csak hátsó gondolattal, 
annyiban szokták elfogadni az internacionalizálás prog
ram ját, am ennyiben ezzel m egakadályozhatják a vita 
tárgyának a szembenálló fél kezébe való kerülését. A 
történeti példák (Tanger, Danzig, Trieszt) azt m u ta t
ják, hogy az ilyen konstrukciók nemigen oldottak meg
sem m it és nem is tud tak  tartósak m aradni.

♦
Jeruzsálem nek egészben való odaítélésére, term é

szetszerűen egy párta tlan  fórum  kétségtelenül a zsi
dó izraeli igényt vehetné, m ind nemzeti, mind vallási 
szempontból nagyobb súlyúnak: hiszen a zsidók szá
m ára Jeruzsálem et „szent városként“ meg sem köze
líti semmi más, ezzel szemben az arabok szám ára szent 
városaik között olyan harm adik, mely az első kettő 
u tán  lényeges távolságban következik . . . Városok ket
téosztásának gondolata első látásra meglehetősen eről- 
tetettnek , sőt m onstruózusnak tűnik  fel. A kettéosz
tott vitás városok eddigi eseteiről —  például Berlinről, 
vagy éppen Jeruzsálem ről — be kell vallanunk, hogy 
első látásra ugyanúgy nem biztatók, m int a vitás vá
rosok intcrnacionalizálásának előbb em lített történeti 
példái. E riasztó példák azonban egyben félreveze
tők is. Nem a városok kettéosztása okozza vagy n eh e 
zíti ezekben az esetekben a kibontakozást, hanem  az 
egész helyzet elintézetlensége teszi nehezen stabilizál- 
hatóvá a városok kettéosztását is. (Bibó- István tanu l
m ánya nyomán)

o r  ff I B r iaiusi évfordulók
1 — 70 éve született Vladimir Coli» román író

260 éve született Gustaf Philip Creutz svéd költő 
60 éve született Jánky Béla 

90 éve született Szerb Antal
2 — 90 éve született W illi Bredel német író

75 éve halt meg Irodion Evdosvili grúz költő
3 — 200 éve született Henryk Debinski lengyel író

2® éve halt meg Sidonia Drágu?an román írónő 
230 éve született August Friedrich Kotzebue ném et drá
maíró

4 — 100 éve született Johann W. F. Werumeus Buning hol
land költő

5 — 150 éve született Achille Bizzoni olasz író
80 éve született Elza Kezbere lett költőnő 

170 éve született Vilhelm Lagus finn író
6 — 30 éve halt meg Lucian Blaga román költő

125 éve halt meg Johan Börjesson svéd költő 
■ 120 éve született Christian Morgenstern német költő

7 — 225 éve született Budai Ézsaiás
130 éve született Rabindranath Tagore indiai író

8 — 140 éve született Miloslav Bella szlovák költő
130 éve halt meg Teleki László

9 — 200 éve halt meg Francis Hopkinson amerikai ínó
220 éve született Ráhel Levin német írónő

10 — 470 éve halt meg Sebastian Brant német költő
175 éve született Friedrich Gerstäcker német író 
200 éve született Ángel Pérez de Saavedra Rivas spa- 
nvol költő

11 — 75 éve született Camillo Jósé Cela spanyol író
30 éve halt meg Hermann Hiltbrunner svájci költő

12 — 70 éve halt meg Emilia de Pardo Bazán spanyol írónő
70 éve született Marin Porumbescu román költő

13 — 2025 éve halt meg Caius Sallustius Crispus római tör
ténész

75 éve halt meg Sólem Áléhem jiddisnyelvű író
14 — 9# éve született Mihail Magiari román író

75 éve született Méhes György 
90 éve született Rab Gusztáv

15 — 390 éve halt meg Baranyai Becsi Czimor János

170 éve született Thales Bernard francia íré
100 éve született Mihail Afaaaszjevics Bulgakov »rósz
író

80 éve született Max Frisch svájci drámaíró 
109 éve született -Konsatantine Gamszahurdia grúz Íré

16 — 60 éve halt meg Johan de Meester holland író
17 — 75 éve született Magda Isanos román költ»5«ö

160 éve halt meg Köteles Sámuel

18 — 80 éve halt meg loan Adam román író
80 éve született Gabriel Celáya spanyol költő 
70 éve született Horia Panaitescu román író

19 —• 80 éve halt meg Böhm Károly
20 éve halt meg Frederic Ogden Nash amerikai költő

20 — 70 éve született Wolfgang Borchert német író
140 éve halt meg Stanko Vraz borvát költő

21 — 150 éve halt meg Julian Ursyn Niemcewicz lengyel köl
t ő

22 — 100 éve született Johannes Robert Becher német költő
120 éve halt meg Friedrich Halm osztrák író

23 — 120 éve született Garabet Ibráileanu román kritikus
24 140 éve született Bartók Lajos

130 éve született Rasmus Löland norvég író
25 — 310 éve halt meg Pedro Calderón de la Barca spanyol

drámaíró
70 — éve született Sanda Diaconescu román írónő 

150 éve született Eliza Orzeszkowa lengyel írónő
26 — 100 éve született Pár Lagerquist svéd író

25 éve halt meg Tamási Áron
27 — 100 éve halt meg Ilakob Baronjan örmény író

20 éve halt meg Victor Chereste$iu román nyelvész 
120 éve született Heinrich Mann német író

28 — 75 éve halt meg Ivan Jakovics Franko ukrán költő
29 — 125 éve született Akon Akopjan örmény költő

80 éve született Léá Goldberg héber írónő
30 — 25 éve halt meg Oskar Walter Cisek romániai német

író
70 éve született Traian Uba román író

31 — 40 éve halt meg Hermann Broch osztrák író
25 éve halt meg Al. Cazaban román író 

? — 990 éve halt meg Ibn al-Haddzsádzs arab költő

Kállai kétszerkettős
Folytatás az 1. oldalról.

gatták az előadásait. Á llító
lag azért, mert jelentéshez, 
eláztatáshoz, leégetéshez ak
koriban, legjobban az ope
raigazgatók szoktak érteni. 
(Meg a színigazgatók; álta
lában.)

Éppen ezért a városban az 
operakritika terén hatalm i 
vá ku u m  keletkezett; beszá
molási ür; ami nagyon nyo
masztotta a szerkesztőket. És 
jött valaki; ha kellett, egész 
éjszaka gyalogolt, hogy be
érjen Récekeresztúrról, ahol 
tanítóskodott, míg a zeneló- 
gusok békésen készültek a 
másnapi szemináriumra; ké
sőbb a pályaudvaron zsáko
kat cipelt, hajnalban tejet 
hordott ki s a legvégén az 
utcasarkon újságot árult, 
csakhogy közelében lehessen 
imádott operájának, és meg
írhassa a helyi lapnak, hogy 
miképpen sikított fel a mű
vésznő fisz-tuladunánja, vagy 
miként dörögte el a kompo
nista intencióit a basszus.

És mindezért a fáradozá
sáért rendszerint kapott any- 
nyit, hogy vehetett rajta ha
vonta még több csomag ciga
rettát is. Egészen addig, a- 
míg egyszer egy érdekes be
mutatóról azt irta, hogy „a- 
zért itt-ott“, talán „lehetett 
volna egy kicsit ilyenebb — 
vagy olyanabb“ . . .  Nehány 
nap múlva pedig egy muzi- 
kológusnő leszedte a kereszt
vizet a bemutatóról a sárga 
zenekari árok fenekéig.

És akkor feldübörögtek a 
testvéri tankok: öreg kar
mester, középkorú költőnő, é- 
rett zenetudósnö, hervadha
tatlan korrepetitor és egyál
talán mindenki; a muzikoló- 
gusnőt figyelem be sem vet
ték, de rárontottak a zsákoló 
zenekritikusra: szégyellje ma
gát; egyáltalán; mit ért ő a 
zenéhez? . . .  Évtizedeken át, 
amikor dicsért, lelkesedett, 
akkor a fentebbieket ez nem  
zavarta. . .  csak akkor vet
ték észre, amikor egy pin- 
durka ellenvélem ényt koc
káztatott.

Jön az elit, az elit! A vé
leményszabadság zenei elit
je.

III. Szakigazgatás 

és szaksajtó
Képzeljük el, ott ül az o- 

peraigazgató két oldalán két 
kitűnő es ráadásul jó tollú 
zenész, akik egyebet sem 
tesznek, minthogy állandóan 
a zenéért tesznek valamit; és 
akkor az igazgató kijelenti a 
rádió riporterének: „nincs 
nálunk oiyan zenekritikus, 
kire hallgatni érdemes“: ne- 
KÚnic, mondja, zenei szaksa j
tóra lenne szükségünk, amíg 
az nincs, addig . . . (Addig 
jobb lenne, ha egyáltalán nem  
írnának rólunk, csak akkor, 
ha dicsérnek, kellett volna 
mondania, de ezt már nem  
mondta.)

Szakbirálat. . . Nálunk ké
peznek színészt, rendezőt, é- 
r.ekest, zenészt, de kritikust 
nem képez senki — akartam 
M®»dani; ele ez sem igaz. 
Mert csak színikritikust nem 
képeznek. Zenekritikust igen! 
Meg annak idején bevezették  
a muzikológus-képzést.

Egyszer, a Varázsfuvola  ko
lozsvári bemutatásakor, meg
kértem egy ilyen muzikoló- 
gusnöt, aki élete huszonhét 
évéből huszonnégy során 
szakzenei szaknevelés tárgya 
volt, hogy írjon a lapnak egy 
ismertetőt az előadásról. Elég 
sokat írt; az alakításokról; a 
szövegkönyvről, erröl-arról; 
de feltűnt, hogy a zenéről, a 
Mozartról egy fél hangot se. 
Megkérdeztem: hát a zene 
milyen volt? .. . Hát milyen 
lett volna? — kérdezte visz- 
sza . . . Szép volt! Mit lehet 
arról még mondani? . .. Nos, 
mit lehet? Huszonnégy évi 
zenei képzés után?

Akkor erről írtam egy cik
ket és mindenki felzúdult el
lenem. Különösen azért, mart

mindenki szerint nőellenesség 
vezethetett cvnk abban, hogy 
szóvátettem, tizenkét muzi- 
kológusnő jut egy muzikoló- 
gusra, s egy ha ir e hölgyek 
közül kétévenként valamit. 
Micsoda férfi-elfogultság nem 
belátni, hogy egy férfi muzi- 
kológus kiképzését csak ti
zenkét muzikológusnő ellen
súlyozhatja?

Nos, ha legközelebb olyan 
operabirálattal találkozik 
majd az olvasó, amelyik be
számol róla, hogy szép volt 
a zene, a jelmez, a szoprán, 
az alt, a basszus, a tenor és 
az igazgató, csak a közönség 
nem volt szép, akkor tudnia 
kell, hogy megszületett a 

1 szaksajtóképes szakkritika!

IV. Mozgó állóképek
Amikor feltalálták a fény

képezőgépet, sokan azt mond
ták, vége a festészetnek és a 
grafikának. Aztán az lett be
lőle, hogy egy idő után a 
fényképészek — legalábbis a 
kevésbé öntudatosak — el
kezdték utánozni a festésze
tet és a grafikát.

Ugyanez lejátszódott a mo
zi és a színház esetében is, 
majd jött a televízió. Most 
azonban legvégül a videók] ipp 
jött: kérdés, hogy mit fog
nak egymással kezdeni, már
mint a színpad és a video- 
klipp?

Láttam egy fura kis pan
tomim társulat előadásait. ̂  
Kitűnőek voltak a jelmezek, 
nagyon hatásosak a beállítá
sok és szép, költői a világítás. 
Azonban az előadás egésze 
csapnivaló volt; mert szétesett 
apró epizódokra, amelyek 
nem épültek egymásra, nem 
fejlődtek; semmiféle művészi 
szerkezet, kompozíció nem  
tartotta össze őket, csak egy
másmellé sorakoztak; egyik  
el feledtette, kioltotta a má
sikat. #

Tudniillik ez az együttes a 
videoküpp dramaturgiájával 
dolgozott. Csakhogy: a vi- 
deoklippnek nincs is drama
turgiája. Bizarr, pikáns, sok
koló jelenetekből áll, am e
lyeknek nincs előzményük és 
főleg nincs következményük; 
az előadásban a jeleneteket 
tulajdonképpen a zene fűzi 
fel egymásra.

A klippnél azonban ez el-' 
megy, mert a jelenetek v il
lámgyorsan, átmenet nélkül 
képesek egymásba váltani, is 
métlődni, vagy visszafejlődni. 
Sz ínpadon a villámgyors kép
váltás szinte lehetetlen, vagy 
legalábbis nagyon nehéz: a 
csattanó, az átváltás után is 
ott kell maradni, vagy állan
dóan ki és berohangálni.

A drámai — színpadi — 
előadás megköveteli, megkö
vetelné. hogy minden jelenet 
va'amije legyen az előzők
nek, és a következőnek. A  
dráma is, mint minden mű
vészi közlés, elsősorban a 
szerkezettel operál.

A k!ipp az ingerkedéssel, 
az ugrálással.

Vajon előzménye az élőkép, 
vagy — a hepening?

B-á'Htu.nk gyönyörű élő
képeket, zenével aláfestjük, 
aztán kezdjük mozgatni? Ta
lán akkor, ha úgy mozgat
nánk — azaz ide-oda ráznánk, 
mi«t egy kaleidoszkópot, a- 
m g a zűrzavarba összehulló 
elemek hirtelen megint v a 
lami értelmes látvánnyá áll
nának össze, akkor esetleg 
lehetne belőle színpadi m ű
vész»!? Akkor azonban fel 
kellene adni minden balett- 
szerű elbeszélést, művészi sü
ketnéma jeibeszédet, és a k é 
peken belüli mozgást. . . 
vagyis a képek csak egészük
ben mozoghatnának, de be
lő ’rn! nem — ilyenformán el 
lehetne képzelni a színpad- 
ki ippet . . .

Addig is azonban az a hely
zet, hogy a videoklipp is a 
színházat próbálja utánozni. 
Megérjük, már látszanak is  
a nyomai, mikor a különbö
ző ilyen-olyan színpadok és 
pódiumok, sőt maga a szín
ház is — egy kissé belezava
rodik az utánzásba, és meg
próbál tiszta lappal újra kez
deni.

Folytatás az 1. oldalról.



Szombati Gille Ottó
ő sz  hajú, halk szavú em 

ber. Sorsnak és embereknek 
számtalanszor kiszolgáltatott. 
Mégis talpon maradt, egye
nes tartásban. Mégis hely
ben maradt. Ö az, aki az ál
tala rendezett darabnak mind
egyik előadásán a hallban 
várja a közönséget, ö  az, a- 
ki kollégái jól sikerült pre
mierjén is nagyon boldog. Ö

Szombati Gille Ottó,
a nagyváradi színháznak im 
már, egy esztendeje nyugdí
jas rendezője. — Nyugdíjba 
vonulásomnak — 1990 ápri
lisában — az életkoromból 
következő jogosultság mellett 
voltak szubjektív és objek
tív okai is . . .  köztük többek 
közt a ma általánossá vált 
tervszerűtlen, kapkodó veze
tői stílus. Például: a demok
rácia fogalmát helytelenül ér
telmezik színházi vonalon, itt 
minálunk. Nem lehet ösz- 
sze-vissza alakítgatni egy 
színház arculatát, mindég, 
minden korban, egy művészi 
intézménynél az a kívánatos, 
hogy egy-két vezetőegyéniség 
hatása érvényesüljön; egy-egy 
olyan rendezőé, igazgatóé vagy 
színészé, akinek van akkora 
tekintélye, hogy a társulat 
szívvel-lélekkel mellé álljon.

— Szem élyes okai is van
nak, hogy szívesen vállalta a 
nyugdíjazást?

— Az utóbbi időben eléggé 
szétzilálódtak a dolgok: túl 
sok lett az anyagi, a nem 
művészeti jel légii probléma: 
szívós harcokat folytatni pél

dául egy-egy kis deszkáért 
vagy festékért a díszletek 
számára, az én koromban 
már nem nagyon tudok. Az 
energiám nagy részét arra 
fordítottam, hogy csatáztam  
a különböző műhelyekkel, s 
mire a próbákhoz értem, már 
halá'osan fáradtnak éreztem  
magam. Ezért helyesebbnek 
tartottam, ha kissé oldalt ál
lok, egyelőre . . .

— Ebben a rendező-ínséges 
időben nem hívják, hogy 
nyugdíjasként is rendezzen?

— A tavaly még kaptam  
egy-egy darabot a román és 
a magyar tagozaton is. Eb
ben az évben, úgy látszik, 
nem akad már számomra 
feladat, ezt kissé kellemetlen  
volt tudomásul v en n i. . .  d« 
most sem henyélek. Dolgo
zom: meg is jelent már egy 
verseskötetem, s a napok
ban kinn lesz a drámaköte
tem is. (Közben már kézhez 
is kaptuk őket: Alom sors és 
Páris almája. Gratulálunk. — 
A szerk.) Ha bárhol az or
szágban szükség lesz rám, 
szívesen vállalok feladatot, 
kilincselni azonban nem tu
dok . . .  Biztosan lehetett vol
na többet is elérni a pályán, 
de örökre hálás vagyok a 
váradi színháznak, mint o- 
iyannak, hisz annyi szép da
rabot rendezhettem itt há
rom és fél évtized során, 
mindkét tagozaton . . .  Tavasz- 
szal különben lehet, hogy 
Magyarországon vállalok ven
dégrendezést, most tárgya
lok . . .

m

Európai zeneház

Fertőzésveszély?
Amikor a főiskolán vala

mi okosabbat sikerül mon
danom, gyakorta évődik ve
lem emigyen kedves bará
tom és közvetlen fölöttesem, 
Petre Lefterescu dékán úr: 
„túl sokat járkáltál mosta
nában Németországban!“ 

Amennyiben igaza van, úgy 
nem kevésbé igaz az is, hogy 
ők, a németek is sokat jár
kálnak mostanság mifelénk. 
Itthon is megfertőződhetünk, 

ím e, egy példa.
A Főtéren velem egykorú

nak kinéző férfi üdvözli hit
vesem et. Szervusz, szervusz. 
Hány évtizede nem láttuk 
egymást? Tebelőled mi lett? 
Hát tebelőled? Hány gyer
meketek van? Hát nektek? 
És így tovább. Ahogyan egy 
kivándorolt német beszélget 
olyan itthonmaradottal, aki
vel diákkorában évekig é- 
nekelt egyazon kórusban. El
addig, hogy „ha lesz egy sza
bad délutánom. meglátogat
hatlak-e?“, és hogy „gyere 
csak, gyere, nagyon fogunk 
:neked örülni“.

Az úr középiskolai tanár. 
Közeledvén a húsvéti vaká
ció, ajánlkozott a Máltai Sze
retetszolgálatnál, hogy lányá
val egyetemben szívesen dol
gozik nekik két hétig. Mi
vel ott tudják róla, hogy nem 
felejtett el románul, ide kül
döttek: segítsen egy ajánrlék- 
gyógyszertárat fölszerelni. 
Most azt csinálják reggeltől 
estig.

Már ebben is sok a „né- 
metes“, nemde?

Ám csak amikor egy késő 
délután kibandukolt hozzánk, 
a világ végére, akkor tudjuk 
meg a csattanót, jelesen, hogy 
miért irta föl a címünket, 
miért kérte, hogy megláto
gathasson! Miközben szóból 
szó kerekedett, hitvesem azt 
is elmondotta volt neki, hogy 
gordonkát tanít. Nos, miu
tán üdvözöltük a Máltai Sze
retetszolgálat egyenruhájában 
betoppanó tanár urat, átvet
tük tőle a virág helyett ho
zott villanykörtéket és meg- 
teáztunk, előjött az ide vágó 
kéréssel:

Alagutak • • •

Autópálya felü lnézetből. . .  A kamera lassan 
közelít egyetlen gépkocsi felé . . .  Két fé r fi . . .  
egy nő meg egy fé r f i . . .  Az autó(k) száguld
anak). Alagút közeledik. Végeláthatatlan. Ap
ró, vörös fények jelzik az egyetlen lehetséges 
utat. Letérni nem leh e t,. . .  azaz, mégis lehet
ne, d e . . .  Csupán csak e lő r e .. .  A sem m ibe.. 
Csupán'' a sötétség, s az apró lámpák fénye ..  
Rohan a kocsi. Túlnan? Talán semmi, talán 
mégis valami biztató, vagy netán . . .

Két férfi. Az egyik mesél, m ialatt a piros 
kis fényeket bámulja. Az autó valahol a Szov
jetunióban robog a végtelen alagúton át.

Két férfi, egy nő. Hallgatnak. Az autó New  
York külvárosában robog a végeláthatatlan
ban. Száguldanak. Semmi egyéb. Színek, hely
zetek egybeesése mindenképp véletlen . . .  
Vagy mégsem? . . .  A Tiszta Amerika* nem a 
Solaris** . . .  De hát az emberek . . .  A két autó 
a végeláthatatlanban . . .  Lehet, hogy csupán 
egyetlen kocsiról van szó?

Végre valami kis, alig látható világosság
nyaláb, amely nőttön nő. Mégis elérhetetlen ...

Vagy mégsem? . . .  Az utasokra fény b oru l. . .  
Látszik a tengerpart. Megállnak. Nézik a ten
gert, miközben fennhangon, az egyik m agyal 
rul, a másik angolul mondja a magáét ( . .  S 
mint akit nem vertek még szájon). A nő csak 
áll, bámulja a semmit, a fényt. Heves vita ke
rekedik. Az egyik angolul, a másik magyarul 
próbálja egyidöben ugyanazt mondani. Nem  
értik, nem érthetik egym ást. . .  Talán mégis? 
Hisz végül egymást átölelve azt hiszik, megta
lálták a nagybetűs Igazságot. Vagy legalábbis 
kimondták. Fel derül a két a r c .. .  A szemközti 
part a Szabadság-szobor árnyékában . . .

Végre megszakad, akárha elvágták volna, a 
végeláthatatlan. A kocsi bekerül a forgatagba, 
eltű n ik . . .  A kamera vált. Hatalmas tanácsko
zó- vagy előadóterem. Mindenki oroszul be
szél. Egyetlen nyelvet. 0  is, aki a piros fénye
ket bámulva gondolatszálakat göngyölített 
maga elé a sötétségben. Heves vita keveredik. 
Mindenki kiabál, de nem értik, nem érthetik 
egym ást. . .  Végül mindenki azt hiszi, ő, csak
is ő találta meg a nagybetűs Igazságot. Elko
morulnak az arcok . . .  Az emlékezet képernyő
jén egy hatalmas felhő jelenik meg.

* Esterházy Péter—Gothár Péter filmje
** Andrej Tarkovszkij filmje

M. FAZAKAS EMESE

Történelmi forrásvidékeken
A kék angyal — szerelem, szex, pornó

— Hogyan látja hazai szín
játszásunk helyzetét?

' ■— Ha pusztán a száraz tét 
nyekre hivatkoznánk, a vá
radi, de általában az erdélyi 
magyar színjátszásnak nem  
vplami csábítóak a kilátásai. 
De van itt valam i több is, 
mint a tények és mint a 
puszta optimizmus. Az abban 
való hit, hogyha valaha volt 
itt értelme a magyar szín
játszásnak és a magyar nyelv 
művelésének, akkor ma plá
né van; talán több, mint ré
gen. Több a veszély és mé
lyebbek a problémák is. N in
csen nélkülözhető ember, min
denkire kell valami szerepet 
osztani, aki itt marad. Ceau- 
sescu zseniális nemzetiségi 
politikájának a következmé
nye az előállott, ingatag hely
zet: tervszerűen," országos és 
állami szinten sorvasztotta 
az egész magyar értelmiséget. 
Ezt kell kihevernünk . . .

— Beszélgetésünk elejéji u- 
talt az anyagi gondokra is . . .

-— A színháztámogatás úgy 
lenne csodálatos, ha nem kor
látozna is egyben. Az új szín
házi törvénytervezetben sok 
olyan régi típusú klauzúra 
bukkan fel, ami kezét-lábát 
megköti a kultúrintézmények
nek. Kérdéses még, hogyan fog 
kinézni a színházak támoga
tása . . .  A munkás kezébe 
sem veszi a szerszámot, ha 
nem fizetik meg. A színész 
fizetése nem fizetés, csak ar
ra való, hogy egyik hónaptól 
a másikig valahogy kihúz
z a . . .

Ennek ellenére nem viszo
nyulhatunk úgy a munkánk
hoz, hogy ha nem fizetnek, 
nem dolgozunk; ezt éppen mi 
nem tehetjük meg; az együt
teseknek meg kell érteniök, 
hogy ezt a nehéz időszakot 
akkor is előadásokkal kellene 
átvészelni, ha senki más nem  
dolgozna. . .

— És mint magánember
nek milyen a közérzete?

— Nevetségesnek tartaná, 
ha azt mondanám, hogy jól 
érzem magam? Családom van, 
gyermeket nevelek, dolgo
zom. Persze, én sem tudom  
elvonatkoztatni magam attól, 
ami körülöttem zajlik . . .  Ke
resem a m egoldásokat. . .

Sokat gondolok arra, hogy 
jó lenne, ha az RMDSZ ma
gára vállalná, hogy a magyar 
kultúrintézményekkel sokkal 
többet és ne csak a politika 
jegyében törődjék. . . ,  hogy 
sokkal intenzívebben foglal
kozzék velük, a problémáik
kal . . .  A felelősség ébren
tartásáért pedig a sajtó te
hetne többet. . .  A szülőföld
höz való ragaszkodás tudato
sításához nem használunk ki 
minden eszközt. . .  szép írá
sok kellenek, nemcsak szóno- 
kiasak . . .  és ki kellene ak
názni azt a valamit, amit a 
szülőföld vonzerejének ne
veznek . . .  Tudatosítani kell, 
hogy kitartó munkával itthon 
is ki lehet harcolni a jobb 
körülményeket, ne a mene
külésen álljon az eszünk . . .  
Ha most nem lendítünk a 
dolgokon, megint minden 
marad a régiben, és újra csak 
kórusban panaszkodhatunk és 
sajnáltathatjuk m agunkat. . .

— Köszönöm a beszélgetést. 
És engedje meg, hogy a szín- 
házbajárók nevében is to
vábbi jó munkát kívánjak!

Lejegyezte BARTOS CSILLA

Mintegy öt esztendeje sza
bad idejében gordonkázni ta
nul. Nagy kiesés neki ez a 
két hét. Ha tudta volna, hogy 
itt ismerős tanárnőre le l! 
Most szabad néhány órája. A 
közös ifjúkori emlékekre va
ló tekintettel kérdi: megaján
dékozná-e hitvesem egy gor
donkaórával?

Miközben ezeket a monda
tokat fogalmazgatom, harma
dik órája muzsikálnak a má
sik szobában. Benedetto Mar- 
celto egy viszonylag könnyű 
szonátája a tét, azzal birkóz
nak. Két tétel már meneget.

Eszembe jut UTM-ista é- 
veim jelszószörnyetege, az 
„organizarea timpului liber“. 
Vajon, ha nem élünk csak
nem fél évszázadon át olyan 
világban, amikor még a sza
badidőnket is ők, a szovjetül 
érző és gondolkozó felsőbbsé- 
gek akarták kisajátítani és a 
maguk igényei szerint meg
szervezni, nem volnánk-e ma 
mi is. valamennyien, nemre 
és nemzetiségre való tekin
tet nélkül, önerőnkből is: 
„németebbek“, azaz: dolgo
sabbak, Beosztóbbak, szere
tetszolgálatra és önművelés
re készebbek, időnkkel job
ban gazdálkodó, okosabb, ze- 
neszeretőbb, normálisabb pol
gárok?

LÁSZLÓ FERENC

Vajon, ha annak a sors
döntő hatásnak forrásait és 
összefüggéseit akarnánk kipu
hatolni, am elyet a szerelem  
és a szex gyakorolt az ember 
életére, elég volna-e Dionü- 
szoszig visszagyalogolnunk az 
időben, vagy esetleg még hát
rább, az ősi városállamok kul
tuszaiban kellene keresnünk a 
gyökereket, ahol a história ál
lítólagos „legősibb mestersé
ge“ is kialakult? A Silgam es- 
eposzban szerepel egy östitán, 
bizonyos Enkidu, akit csak 
szerelemmel lehetett megfé
kezni és megszelídíteni. En
kidu olyan volt, mint az ál
latok: erős, romlatlan és le
győzhetetlen. „Tetőtől talpig 
szőr borítja — mondja az 
eposz —, teste tömött gabo- 
naasztag. Semmit sem tud a 
városokról, semmit sem tud 
az emberekről. Teste Anu is
tenéhez hasonló . . .  Füvet 
eszik, mint a gazellák, a 
szomjúhozó szarvasokkal tér 
meg az itatóhoz.“ Enkidut 
először egy vadász pillantja 
meg, de rémületében eldo
bálja zsákmányát, és „kiál- 
tozik, jajong, bicsakló térddel 
iramodik, színe fakó“. Haza
szalad és elmondja a város
ban — a világtörténelem első 
városában, Urukban —, hogy 
„Atyám, láttam a hegyi em
bert. Mint az oroszlán, oly 
hatalmas“.

Mivel a városlakók semmi 
módon nem tudták legyőzni 
Enkidut, még az isteni szár
mazású király, Gilgames sem 
bírt vele, elküldték hozzá a 
templomból egy leányzót. Egy 
olyan varázserővel megáldott 
leányzót, aki már akkor a vi
lág „legősibb mesterségét“ 
gyakorolta. És mit ad isten? 
„Mikor a csorda E nkiduval 
az itató vizébe gázol, /  m eg
oldja övét a leányzó, s úgy 
tesz, hogy E nkidunak tessék: 
/  K ibontja  m agát a leányzó  
vállig, csípőig, combig, tér
dig, /  S úgy tesz, hogy E nki
dunak tessék, s hogy Enkidu  
vére zubogjon!“

A  többi könnyen kitalálha
tó. A fondorlatos találka után 
szegény Enkidu elvesztette 
hamvasságát, üdeségét, rom- 
latlanságát — ember lett be
lőle. Mihelyt a meztelen lányt 
megpillantotta, az őstitán vé
re annak rendje-módja sze
rint forrni kezdett, „Enkidu  
összeforr véle, m egism eri a 
nő szerelmét, /  s azután nem  
ura többé az ártatlan föld  
erejének". Ha a szerelem ek
kora varázserővel hat egy 
demiurgoszra, ugyan hogy 
állhatna ellen neki egy olyan 
apróka, gyönge istenség, mint 
amilyenek mi, kései emberek 
vagyunk?

Ellenszegülésünket kétség
telenül gyöngítette az is, hogy 
a későbbi történelmi időkben 
Zeusz fia, Dionüszosz nem
csak a szőlő levével ajándé
kozta meg elődeinket, hanem 
az életöröm, a vidámság, a 
jókedv és a szerelmeskedés 
mámorával is. Ezeknek nyo
mában mindjárt ott lépked a 
művészet is, így aztán aki 
Dionüszosz ellen lázad, vagy 
tagadja hatalmát, az az em
ber legszentebb jogait sérti 
meg. Pedig már a kezdet 
kezdetén akadtak, akik lá
zongtak az életöröm és a 
szerelmi mámor kultusza el
len. Théba királya például 
nem volt hajlandó elfogadni 
Dionüszoszt istennek. Gyanús 
volt neki a fékezhetetlen jó
kedv, a könnyed kikapcsoló
dás, a rengeteg tánc; romlást 
és bűnt szimatolt mindenben, 
ami eltért a hétköznapok szo
kásos rendjétől. A maga ha

talmát féltette a tömegeket 
átfogó életörömtől. Börtönbe 
vetette hát az ifjú istent, aki 
földi dalia képében jelent 
meg a városban, és fegyver
rel akart az emberi vágyak 
elé gátat emelni. Csakhogy 
ezek a vágyak, amelyek sza
badjára eresztve, akár a v i
dáman csordogáló patak, 
szebbé és termékenyebbé te
hették volna az életet, gúzsba 
kötve és visszafojtva félal- 
metes, sötét erővé növeked
tek, összetörték a gátakat, és 
Pentheusz szörnyű véget ért.

Euripidész élete alkonyán, 
fegyvercsörgéstől hangos ha
zájától távol (hiszen köztu
dott, hogy in ter arm a silent 
musae), Krisztus előtt 406- 
ban irta ezt a tragédiáját A 
sokat tapasztalt zseni rezig
nált lírájával, az emberi lét 
szörnyűségeit tisztán látó 
bölcs m érsékletével és a lélek  
legsötétebb m élységéig hatoló 
költő erejével fogalmazta új
ra a történelem kezdeteiről 
szóló mítoszt. Nem kétséges, 
hogy a B akkhánsnőkkel a 
szörnyű testvérharc, a pelo- 
ponészoszi háború csatáiban 
és a hátország nyomorában 
sínylődő kortársaihoz kívánt 
szólni, de mint minden re
mekmű, ez sem kerülhette el 
a sorsát: az egész emberiség
hez szólt. A mű tanulsága, a 
benne megfogalmazott gon
dolat ma is elevenen él, sőt 
ha az életöröm hajszolását 
vesszük alapul, a mű idősze
rűsége századunk második 
felében talán még »agyobb. 
mint a régebbi korokban volt. 
Népszerűségét persze az egész 
középkorban megőrizte, a Na- 
szianszoszi Szent Gergelynek 
tulajdonított Szenvedő K risz
tus  misztériumjátékban pél
dául Mária ugyanazokkal a 
szavakkal siratja el Krisztust, 
mint a darab tragikus sorsú 
hősnője a fiát, Pentheuszt.

A magyar drámairodalom  
is ismer egy Bachus című 
komédiát, egy 18. századi is
meretlen szerző művét, ame
lyet l?65-ben farsang utolsó 
napján mutattak be először 
a sátoraljaújhelyi tanulók, s 
ahogyan az antik színházak
ban a tragédiák komor han
gulatát egy-egy szatírjáták 
oldotta fel, ez a vidám és 
gátlástalan iskoladráma is 
Dionüszosz diadalát hirdeti a 
mindenkori Pentheuszok fö
lött. Bizonyos szempontból a 
szertelen jókedvről tanúskodó 
vígjáték már meg is haladja, 
vagy legalább is feszegeti a 
hagyományos iskoladrámák 
kereteit és az önálló színját
szás felé mutat. Majdnem 
huszonnégy évszázad telt el 
Euripidész remekének szüle
tése óta, s annak ellenére, 
hogy a múló századok alatt 
egyre1 újabb és újabb Pen
theuszok ütötték fel a fejüket 
— hívják bár őket Girolamo 
Savonarolának vagy .akárho
gyan —, akik mit sem tanul
va az elődök szomorú sorsá
ból, szembeszegültek az élet
tel és az életörömmel, az is
teni ajándékot, a szerelmi 
mámort elfojtani nem tudták.

A filmek, amelyeket itt ka
pásból felsorolunk, nem vete
kednek az ókor klasszikus 
remekművével, de bizonyítják 
azt a kétségtelen tényt, hogy 
a filmipar kezdettől fogva ta
lán a legjobban kihasználható 
témájának a vidámság, a jó
kedv, az életöröm, a szerelem  
és a szex mámorának ábrá
zolását tekintette. A puszta 
filmcímek felsorolása meg
győz erről: Elza kisasszony, 
Önagysága nem  akar gyere
ket, Dolly karriert csinál,

Szép kaland, Nem kell fé ln i 
a szerelemtől, A tegnap é j
szakai leány, Előbb Hannát, 
aztán Pannát, Hetet egy csa
pásra. Csak szánakozni tu
dunk a szegény férfiún, akit 
az 1958-ban elhunyt ném et 
filmszínész Robert Baberske 
formált meg, s aki végigver- 
gődte magát ezeken a film e
ken. Sőt még A  csúnya lányon  
és Thea Roland kalandjain  is.

A Bakkhánsnők  tematikája 
a nyugati országokban már 
régebben, nálunk csak mos
tanság éli reneszánszát, lega
lábbis ami az életöröm haj
szolását serkentő szexlapok  
megsokasodását illeti. A fil
mek is szabadabbak lettek a 
merész ágyjelenetek bemuta
tásában, sot a Licisták  utol
só darabjában már a közép- 
iskolás csitrik is nyíltan fel
tárják — keblüket. Nem  
azért hozom ezt szóba, mint
ha megbotránkoztatna a do
log vagy rosszat sejtenék  
benne, hiszen épp a király
anya Agaué esetéből tudom, 
m iféle istenverés sújtja azo
kat a pfüd embereket, akik 
a naturalista ábrázolás oly 
szépséges, tragikus, szomorkás 
vagy lírai pillanatait kifogá
solják. Agauét Dionüszosz a 
rajta elszenvedett sérelmekért 
olyan vak mámorral és szen
vedéllyel büntette meg. hogv 
önkívületében szétmarcangol
ta a saját fiát. Ilyen végre 
épeszű ember nem pályázhat. 
Örökös késedelmeskedésünk
kel csupán azt a kézenfekvő 
asszociációt szeretném érzé
keltetni, hogy a nyugati fél
tekén a hatalom kommerciá
lis mosolyától és konformiz
musától megundorodott fiatal
ság már meg is unta a sok
féle mámort, a szerelem, a 
szex, a pornó, a kábítószerek 
mámorát, amikor mi épp 
most akarunk belekóstolni 
ezekbe a „förtelmes jóságok
ba“. Akarunk? Vagy csupán 
arról van szó, hogy a nagy
fokú libertás lehetőségeivel 
próbálunk élni, hogy végre 
ne legyünk annyira mucsaiak. 
Számunkra most lett aktuális 
a hippi-mozgalom és sok 
más „lényeget habzsoló“ szer
vezkedés, amely a különféle 
mámorokban, porokban és 
borokban keres menedéket. 
Vagyis keleti megkésett sé- 
günkben ismét csak majmol
juk a fejlett Nyugatot, amely
nek ifjúsági mozgalmai már 
évtizedekkel ezelőtt, valami
féle megfoghatatlan szeretet 
jegyében elfordultak a társa
dalmi harctól, s kiadták a 
szép és cinikus jelszót: „Sze
retkezz, ne háborúzz!“

Megkésett bekapcsolódá
sunknak még az sem lehet 
mentsége, hogy ezt az esz
tendőt az UNESCO a „Szere
tet Évének“ kiáltotta ki.

RÁKOSI SÁNDOR
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O A szegedi H étvilág  irodalmi-kritikai folyóirat pályá
zatot hirdet a legújabb magyar irodalom alkotásairól szóló 
írásokra. Pályázni lehet legfeljebb nyolc géptelt oldal ter
jedelemben, olyan, eddig még nem publikált írással, m ely
nek tárgya 1980 után m egjelent mű, s a mű szerzője 1991- 
ben még nem tölti be a 40. életévét. A pályázók felső kor
határa 25 év. A bíráló bizottság tagjai: dr. Zentai Mária, 
docens, JÄTE BTK, Pongrácz Tibor, tudományos ösztöndí
jas, Lukács-archívum, Mikola Gyöngyi, szerkesztő, POM
PEJI. A pályázat jeligés, ezért a pályázók egy lezárt borí
tékban m ellékeljék nevüket és címüket. Beküldési határidő: 
1991. június 15. Várható eredményhirdetés: 1991 szeptem
ber. Díjak: 1. díj: 5000 Ft.; 2. díj: 3000 Ft.; 3. díj: 2000 Ft. 
A szerkesztőség címe: HÉTVILÁG JATE BTK, 6722 Szeged, 
Egyetem u. 2—6, I. sz. Irodalomtörténti Tanszék (ötvös Pé
ter), Magyarország.#

•  Bécsben, 1991. március 13-án, hetvennyolc éves korában 
elhunyt dr. Kántás Károly ny. egyetemi tanár, a M agyar T u
dom ányos A kadém ia  tagja. A Bornem isza Társaságnak 
1968—1978 között elnöke volt.

•  Az Erdély M űvészetéért A lap ítvány  <Sy. Szabó Béla 
emlékére pályázatot hirdet Erdélyben élő képzőművészek 
részére fa- vagy linómetszet technikával készült alkotások
ra. A müvek témája kötetlen, szabadon választható. Beküld
hető 3 db fa- vagy linómetszet, 4 db ilyen technikával ké
szült ex  libris. Határidő: 1991. szeptember 15. A bírálóbi
zottság által legjobbnak ítélt képek díjazásban részesülnek. 
Az elfogadott művekből az alapítvány kiállítást rendez Bu
dapesten és más városokban. Cím: Erdély M űvészetéért 
A lap ítvány, 1675. Budapest, Pf. 133., Magyarország.

•  Március 22-től a budapesti V árm egye Galériában tart 
nyitva Balázs Imre marosvásárhelyi festőművész kiállítása.

•  A Tiszatáj áprilisi számában Huszár Sándor búcsúz
tatja Bajor Andort, Exodus Erdélyből, délre és keletre  
cím alatt Beke György készít fölmérést. A lap hozza Far
kas Árpád és Kovács András Ferenc verseit.

•  A K elet — N yugat április 11-i számában verset ol
vashatunk Szilágyi Domokostól és Gál Éva Emesétől. Cik
ket, tanulmányt közöl egyebek m ellett Fábián Sándor {Köl
tészet: U niverzális mentőszolgálat!), Tófalvi Zoltán (H ely
szín, M arosvásárhely), Tőkés László (Tem esvár ostroma), 
Kukorelly Endre (A  hetvenhatos), Szilágyi Aladár (Játszma, 
szem től szembe), Visky András (A  találkozás színháza), 
Györffy László (M int a gyáva nyulak?), Bogdán László 
(Foglaljon helyet, m árnök elvtárs!) és Páskándi Géza (K itö 
rés az ostrom lott várból). A lap hozza Pusztai János ön
életrajzi írásának egyik részletét.

•  A Jelenkor  áprilisi számában Thomka Beáta ír ta
nulmányt Szilágyi István Agancsbozót című nagyregényéről 
(A  befogadás kihívása). A számban olvasható továbbá Kán
tor Lajos M üvek  és em berek  című írása.

•  A  H ét 15. számának vezércikkét Fábián Ernő jegyzi 
(A kisebbségi lét értelme). Litván György történésszel Ros
tás Zoltán készít interjút (Mire m eh e tü n k  a sérelm ekkel?); 
cikket, tanulmányt jegyez többek között Maria Soméban 
(„Ez nem csak magyar ügy vo lt“), Bállá Katalin (A  16-os szá
m ú kórterem ), Vajnovszki Kázmér (Beidegződés), Kántor 
Lajos (Színházi kör/tér), Halász Anna (V an  feltámadás?). 
Láng Zsolt (H úsvéti d iárium ) Lászlóffy Aladár (Erasmus 
ernyője), Balogh Edgár (A folytonosság erőpróbái); a szám  
költője Bogdán László, az utolsó oldalon Szász János im
már hagyományossá vált Naplója.

•  Az A lfö ld  áprilisi számában Tompa Gábor — Visky 
András Rom ániai m agyar négykezesek  című ciklusának 
egyik verse; a lap közli Szilágyi István R em ényked jünk?  cí
mű cikkét.

•  A budapesti Deák téri Gimnáziumban február folya
mán Bartha Levente adta elő Király László A m ikor pipa
csok vo lta tok  című kötete nyomán készült műsorát, Kovács 
Levente redezésében. Az udvarhelyi előadóművész ezt meg
előzően föllépett még e műsorával az A páczai Csere János 
G im názium ban, a Széchenyi Kaszinó  ban, a dunakeszi Kö
rösi Csorna Sándor iskolában, valamint a szentendrei Petőfi 
Sándor Hagyományőrző K ulturá lis Társaság körében. Az 
1990-es évben Bartha Levente Ferenczes István K i virággal 
m egveretett című verseskötete nyomán készült előadóestjét 
mutatta be Svájcban (Zürich, Winterthur, St. Gallen, Schaff
hausen, Genf, Lausanne, Basel), valamint Németországban 
(Bern, Stuttgart). Ugyanezzel a műsorral lépett színpadra 
Bécsben, a budapesti Egyetem i Színpadon  és Karcagon.

•  A K öltészet Napja  alkalmából április 11-én jeles köl
tők, valamint diákok emlékeztek meg Balatonszárszón Jó
zsef Attiláról. A költő szobránál rendezett ünnepséget kö
vetően csaknem száz diák mérte össze tudását a József 
Attila szavaló- és a Kazinczyról elnevezett Szép magyar 
beszéd  versenyen.

•  A Rom ániai Magyar Szó  április 13—14-i számában ver
set olvashatunk Aprily Lajostól, Gál Éva Emesétől, Bur- 
ján-Gál Emiltől, Birtalan Feronctől, Kereső Attilától és Ko
mán Jánostól. A lapban Kudelász Ildikó emlékezik Áprily 
Lajosra. Cikket közöl egyebek mellett Juhász Zoltán (Micso
da áldás!), Kóródi Lajos (Tanúság földközelből) és Cs. Ko
vács Katalin (Körösi Csorna Sándor — idegen szemmel).

•  A Hargita Népe április 13-i számának költői: Csiha 
Kálmán, Kereső Attila és Szondy György. A számban ol
vasható Kozma Mária Vércsrsikoltás  című prózai írása.

T is z te l t  S z e rk e s z tő  Ú r!
Mint a zerindi Olosz Lajos Irodalmi Kör vezetője és a kis- 

jenői Körösmente Irodalmi és Közművelődési Kör szakirá- 
r.yítója fordulok Önökhöz. Szeretném idejében felhívni szíves 
figyelmüket, hogy vidékünk jeles költője, Olosz Lajos  száz 
évvel ezelőtt, 1891. aug. 23-án született az Arad megyei Agya 
községben. Mi, Arad megyeiek, különösképpen a körösköziek 
szívügyünknek tekintjük a centenárium méltó megünneplését. 
Kezdeményezésünkre minden Arad megyei magyar iskola 
Olosz Lajos-szavalóversenyt szervez. A megyei döntőt június
1-én tartjuk.

Megyei lapunk, a Jelen ettől kezdve hetenként közöl Olosz 
Lajos műveiből, vagy róla szóló emlékezéseket, méltatásokat, 
majd ünnepi számot. Fő támogatóink az RMDSZ megyei és 
helyi szervezetei, valam int a Királyhágó-melléki Református 
Egyházkerület püspöksége és az egyházközségek presbitériumai. 
A Harangszó című református lap külön oldalt óhajt szentel
ni az évfordulónak. Elképzeléseink szerint a centenáriumi 
ünnepségsorozat Aradon kezdődne aug. 24-én, szombaton dél
után, és vasárnap, 25-én folytatódna a Körösközben (de. 10-kor 
ünnepi istentisztelet az erdöhegy-kisjenöi református templom
ban — melynek Olosz Lajos éveken át főgondnoka volt — 
irodalmi műsorral, majd emléktábla leleplezése a költő kisje- 
női lakóházán, végül a költő sírjának megkoszorúzása, du. 
Agyán emléktábla leleplezése a szülőházon irodalmi em lék
műsorral, este a zerindi irodalmi körben záróünnepség).

öröm ünkre szolgálna, ha a Helikon is magáénak tekintené 
az Olosz-centenárium ügyét, ugyanis az évforduló lehetőséget 
kínál a visszahódított költő  m éltó  értékelésére, az irodalom- 
kr itika  tárgyilagos elemző ítélkezésére.

Ezúton hívom fel a figyelmüket, hogy Olosz Lajos fiatal 
korában megsemmisítette mintegy húsz versét. Magánbeszél
getéseink során elmondta, hogy jó barátja, Reményik Sándor 
előzőleg lemásolta ezeket a költeményeket. Feltehetőleg a Re- 
ményik-hagyatékban valahol fellelhetők. Szenzációs lenne köz
lésük a Helikonban.

Mint régi előfizetőjük és barátjuk felajánlom első közlésre 
Olosz Lajos 1931-ből származó, a fiaihoz in téze tt in te lm eit 
(bölcs, aforizmaszerűen megfogalmazott jóianácsok, ítéletek, 
megállapítások)

Remélem, jószándékú buzgólkodásomat nem tekintik szer
kesztői munkájukba való belekontárkodásnak.

Válaszukat várom,
őszinte tisztelettel 

CSANÁDI JANOS
______ tanár: v ; : ? ír ’-“" - - - —    w ^
Válaszunk: leghasznosabbnak találtuk a tisztelt tanár úr le

velét — utólagos beleegyezésére számítva — közzétenni, s 
amellett, hogy a felajánlott anyagot várjuk, később visszaté
rünk az évfordulóra. (A szerk.)

M e g a la k u l t  a  P e t ő f i  S á n d o r  
M ű v e lő d é s i  E g y e s ü le t
Célkitűzései:

1. A Petőfi-hagyom ányok felkutatása, ápolása.
2. Petőfire vonatkozó adatok gyűjtése, tárolása. 

Ilyen irányú ku ta tások  tám ogatása.
3. A fehéregyházi Petőfi Emlékmúzeum állagának

felújítása, kibővítése.
4. Petőfi-legendák gyűjtése, kiadása.
5. K u ltu rális  rendezvények szervezése, m int:

— kórustalálkozók
— szavaldversenyek
— irodalm i vetélkedők
— irodalm i k irándulások  (pl. Petőfi nyomában).

6. K apcsolatterem tés és együttműködés más, ha
sonló hazai és külföldi m űvelődési egyesületekkel.

7. Képes (illusztrált) Petőfi összes költem ényének
kiadása.

8. Legnagyobb fo rrada lm ár költőnk em lékéhez m él
tó, és a rendezvények m egtartásához nélkülözhetetlen 
Petőfi Sándor M űvelődési O tthon felépítése Fehéregy- 
házán. Kés K ároly tervei alapján .

9. M űvészeti-irodalm i alkotótábor létesítése, m ű
ködtetése.

10. Időszaki kiadván}’ megjelentetése.

Az Egyesület címe: Fehéregyháza, 3068 Albofti, 
str. Telepes nr. 18, 
judetu l Mures, ROMÁNIA

■BHBSBEBC!

Bölcs mondás
Fridtjof Nansen (1861—1930) norvég sarkkutató híres mon

dását idézzük a vízszintes 1. és függőleges 40. számú sorban.

• VÍZSZINTES: 1. Az idézet kezdete (zárt betűk: A; L, D). 
16. Kéziszerszámmal ütögető. 17. Rágalom, románul. 18. Aján
dékoz. 19. Igénylő. 21. Jelfogó. 22. Pégé. 23. Fogoly. 25. Sze
lén vegyjele. 26. Mennyboltod. 28. Fiú, angolul. 29. Hacsatur- 
ján szem élyneve. 31. Erős kaptató. 34. Fénymáz. 35. Bánya- 
vájat 37. Lánynévnek. 39. NRI. 40. Kezdet és vég nélkül va
sal! 4L Nitrogén és fluor vegyjele. 43. Gyémánt-darab! 44. 
Talpraesett menyecske jelzője. 46. Néma Elza! 47. Theodo
r e . . .  élt, volt amerikai elnök. 49. Vámok, románul. 50. Sze
mélyünk. 51. Keverék kukoricafaj. 52. Gonosz szellem, a ne
héz álom okozója. 53. Higany vegyjele. 55. Görög eredetű elő
tag a levegővel való kapcsolat jelzésére. 56. Ritka férfinevet.
57. Épületanyag. 58. Ez a varjúnál nagyobb, fényes fekete tol
lazatú madár. 60. Maró folyadék. 61. Kérdőszó. 62. A harma
dik hatvány. 64. Visszavet!. 67. A folyós kőzet. 69. . . .  o: a 
szerelmi költészet múzsája. 70. Kormánykerekes. 72. Táplál
kozás. 73. TWS. 75. Éktelen pépes étel. 76. Tantál vegyjele.
78. Korszak. 79. A föld felé. 80. Hiteget. 82. Semmikor. 84. 
Erbium vegyjele. 85. Betegség nélküli állapot. 88. Az egyik 
Észak-amerikai államban.

FÜGGŐLEGES: 1. Erős elhatározás. 2. Magyar festő (Vik
tor, 1830—1917). 3. Negyvenkilenc, római számokkal. 4. Ré- 
«zesrag. 5. Kolerikus személy. 6. Mohamedán nőd lakosztály.

7. Eleven. 8. Zokogni kezd! 9. Magyar és kolumbiai autók 
nemzetközi jelzése. 10. Nobel-dijas (1929) angol biokémikus 
(Arthur). 11. Eblak-e? 12. Francia író (Émile, 1840—1902). 13. 
Kém kevert betűi. 14. N. 15. Növényi vagy állati zsirt meg
festő szerves anyag a növényi vagy állati szervezetben. 20. 
Nyelvtani fogalom. 24. Vissza: sémi nyelvet beszélő nép. 26. 
Lankad. 27. Sajtjáról híres holland város. 28. Zenekar, sáv — 
angolul. 30. Mangán vegyjele. 32. Vega egynemű hangzói. 33. 
A papagájok családjába tartozó indiai madárfajok. 36. Nan
sen ezt a kitüntetést kapta 1922-ben. 38. Kelet-Ázsiai erede
tű, nálunk ritka üvegházi dísznövény. 40. Az idézet máso
dik, befejező része (zárt betűk: E, N, M). 42. Túl meleg esz
tendő. 45. A kemence sütőjét. 47. Iráni pénzegység. 48. A Ba
laton vizét levezető csatorna. 49. A legfontosabb folyadék. 52. 
Hógörgeteg. 54. Német polgári forradalmi költő (1817—1875) 
az első négyzetben keresztnevének kezdőbetűjével. 56. Halászt 
. . . ,  ■ madarász, üres tarisznyában kotorász. 57. Teltebb, hája
sabb. 59. Vissza: savanykás tej melléktermék. 60. Szelén és 
lantén vegyjele. 62. Serkentő ital. 63. Román uralkodó (Mir- 
cea, 1322—1352). 65. Többféle italból cukor és fűszer hozzá
adásával kevert ital. 66. Megfelelő. 68. A mélybe. 71. Angol 
súlymérték (=  14 pound =  6,35 kg). 74. Madagaszkári, zam
biai és vatikáni gépkocsik nemzetközi jelzése. 77. Névelös v í
zi állat. 80. Erős kártyalap. 81. Bizony, a Halotti beszédben. 
82. Azonos a vízszintes 60. számú sorral. 83. Maradt, de csak 
végén! 86. Gége egynemű hangzói. 87. Gallium vegyjele. 88* 
A szabadba. 89. A, 0.

(JÁNOSY ERZSÉBET)

A HELIKON 16. számában közölt, Kleopátra hívása című 
rejtvény megfejtéme: Rólad álmodom: /  Kincses szerelem sát
ra. /  Légy védő asszonyom, /  Óh, Kleopátra.

A H E L I K O N  A R O M Á N I A I  Í R Ó K  S Z Ö V E T S É G É N E K  K Ö Z P O N T I  H E T I L A P J A  — M E G J E L E N I K  M I N D E N  P É N T E K E N

Főszerkesztő: SZILAGYI ISTVÁN 
Főszerkesztő-helyettes: KIRÁLY LÁSZLÓ 
Felelős titkár: SIGMOND ISTVÁN

Ilit__•t . C

Szerkesztők:
MÓZES ATTILA széppróza
K. JAKAB ANTAL vers, levélváltás 
JAKABFFY TAMÄS kritika, esszé
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SZABÓ GYULA kultúrtörténet, hagyománv 
LÁSZLÓFFY ALADÄR világkultúra 
MOLNOS LAJOS szemle 
SZöCS ISTVÁN társművószetek

A szerkesztőság címe: 3400 Cluj, Nyomda- 
Postaííók (Cfisujá postalá) 245. I. P. Cluj
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LASZLOFFY a l a d Ar

SZERELEM

H onnan is lennénk  még elég erősök, 
ha olyan régen h u lln ak  el a hősök, 
tía semmi, új esély pem  jön a jóra, 
h a  bu ta harccal te lik  m inden óra?.
H onnan hová, te  ku rd , te vak, te senki, 
ak it lehet szem élyszerinl szeretni, 
de aki m indig em beriség-áron 
m aradsz meg végül, kiégett világon!

M ozdrtjnirti ezüstlének a holdon, 
rosszkedvem et a sem m i elé hordom, 
ez nem lőhet m ár ugyanaz az élet, 
am elyben annyi gyönyörűt m egéltek, 
k ik  szép korokban  é ltek  n y o m o ru lté , 
am elyben e lfé rt a lan ta s  és kultúr, 
s a fülerhüíó Shakespeáre-t s ír t a Idfnbba. 
am elyben folyton csábíto tt a pom pa,

A kire végig nem  vigyázott senki, 
se kutyabör, se arkangyal, se jenki, 
aki porontyok és göröngyök m ellett 
a  földszínén lak o tt s futott, ha kellett, 
egy rongy bá tyúban  eléipelte hátad  
az a lgebrát s a  filozófiákat, 
hogy mégis, m égis ugyanaz az élet, 
m ind haldokolva, v isszatérjen  érted.

TENGERÉSZGYALOGOS

„Tengerész-gyalogos, nyári p iros alm a!“ . . .  
M indenható a ritm usok  hatalm a, 
csak m ondjatok! sebaj, ha vád, ha átok, 
a sugara t a nyelv vetíti rátok,

| az élete t a szó örök csatá ja  
ü lte ti el a m egm űvelt világba, 
bakancsai dagasztják  ki a sárból 
mi szárba és v irágba szökik bárhol, 

j s ne szökjetek, az óceán is semmi,
] h a  vége van, tovább nincs hova m enni, 
jö t t  p a rto t ér, m ind partraszáll ki em ber,
*és szembeszáll bárm ely  történelem m el.

MEMENTO

fj MOLNÁR DÉNES: A HÁZ

AlOLNOS LAJOS

N É H Á N Y  
U T A N R A

T U D N I V A L Ó  Ü T K Ö Z E T

A csatákat, am in t az köztudott, rendszerint 
az egyik sereg elveszíti, a  m ásik megnyeri.
És rendszerin t vagyunk szám talanok, akik m in
dig k ivárják : h add  lám, m elyik sereg javára dől 
el a csata, és akkor, akkor aztán  m ar lehet 
dönteni; és akkor m ár döntünk is: bölcsen, okosan, 
am in t az szintén köztudott. A végbement csaták 
u tán  ugyanis h irte len  m inden oly egyszerű és 
világos lesz, m in t példáu l a hóhullás.
De mi, ha mégis döntenünk kell csata után, nem árt, ha 
tud juk , például azt is:
A csatát vesztett seregnél aligha képzelhető ei 
nyűgödtabb és rem énykeltőbb sereg: nem érheti- 
m ár Vereség,
es azon sem kell töprengenie, m ire használható, 
fel a győzelem, és hogyan nyerhetők meg újabb 
s ú jabb  csaták  —
A győztes seregnek ezer s ezer teendő terheli 
békés m indennapjait: trom bitaszós felvonulás, 
törvénykezés, leleplezés, kivégeztet.ések, bősz-víg 
dáridók  és igytovább és így tovább —
Bizony, a győzelem nagyon nehéz, és főleg! köte
lez: újabb és ú jabb  győzelmeket ara tn i valahol, 
bárhol, bárm ikor és. akárk i felett! S aztán a 
gond, az örök  és nagyszerű: miként, hogyan, tovább, , . 
ha m ajd  végre legyőzött m indenkit a s reg, hu , 
m ár bevonult m indenhová, ha m ár minden fa palal- 
nyi helyet felm entett s m egtiport!?
Na és még nem  is szóltunk az állandó rémképről, 
a szóként őrlő félelem ről, hogy tudniillik, egy
szer, valam ikor, bárm ikor, valam i balkezes szerencse 
folytán a győztes sereget is elérheti a vereség!. . .
Lám , lám, a győztes seregnek koránt sincs oly könnyű 
dolga, m iként azt egyesek hiszik; ne is irigyeljük 
teh á t a győzles sereget —
A csatá t vesztett sereg dolga, lám, mennyivel egy
szerűbb s gondtalanabb: nem  érheti, csak győzelem. 
Hol, m ikor? Egyszer, valam ikor. Előbb-utóbb — és 
m ár csak győzelem . . .  A csatát vesztett seregnél 
h á t ezért nehezen képzelhető el nyugodtabb,

reménykeltőbb
sereg. A csatát vesztett seregben ugyanis a vere
ség élm énye olybá lesz észrevétlenül, mint a hó, 
am elyik végre földre hu llt; ugyan bepiszkítható, 
kem ényre tapodható, hóem berré vagy hólabdává is 
gyúrható  — de hó m arad ; így is, úgy is, m indenképpen 
csak hó m arad, am elyből aztán földbe, gyökerekbe 
szivárgó víz lesz, éltető nedv-erő; zavaros hóié,
„könnyű h a jó t“ vivő? — de vízi, gyökérbe, földbe 
szivárgó, ha m ajd  eljön — és, am int tudjuk, mindig 
eljön! — a serkentő  tavasz! —
A csatát vesztett seregnek tehát csak arra kell 
vigyáznia addig is, hogy se bölcsnek, se bolondnak, 
se győztesnek, se vesztesnek, se önmagának: senkinek  
ne higgye el soha, hogy ő a m egvert, a legyőzött 
se re g !. . .  •

Kolozsvár, 1991. április 17.

»
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Néró , ki engem  nem  szeret: 
e ez a bulldog, se a császár, 

ha önm aga elébe vet 
cirkusz véres éjszakáján , 

vagy Róm át gyú jt.rám , semmi se 
esz meglepő, hisz zsarnok-volta 
i történelm i rém m ese 
sezdete óta indokolta.

Am hogyha te, a tá rsam  is, 
i napról n ap ra  vélem  osztod 

neg  ezt a lustán-bősz, ham is 
börtön-kort s ezt a börtön-kosztot, 
nő st te  em elnél rám  kezet — 
Dármennyit ta rtson  még e Bábel, 
megőrzi az em lékezet: 
ci volt a K áin s ki az Abel.

Távol áll tőlem  a figyelem  önm agám ra 
való terelésének még a gyanújá is, am ikor Bo
dor P ál legújabb kötetéről* szóló eszm efu tta
tásom at egv teljesen személyes vonatkozású 
vallom ással kezdem. A Képes 7 1990. jún ius 
2-i szám ánan Eszéki Erzsébet egyik kérd  sere 
azt válas-zolja Bodor P ál: „Az á tte lepü lő ire  az 
ad ta  a döntő im pulzust, hogy Tófalvi Zoltán 
marosvásáThelyi kollégám lakásán a í-ecurita- 
te elkobozta készülő sóvidéki m onográfiám  cé
dulaanyagát. Addig azzal á lta ttam  magam, 
hogy megírom  a könyvem et, egyelőre a- fiók
nak. A kkor viszont m egrém ültem : a Seeurita- 
te nyilván tudni fogja, m ikor teszek pontot az 
utolsó morfdat végére, akkor kobozza el a kéz
irato t.“

M it sem sejtettem  a Képes 7-ben m egjelent 
beszélgetésről, am ikor Boaor Púi szem élyesen 
jelezte, hogy a kiigazítás m egtörtént, hogy az 
ink rim inált szövegben valójában e sorok Író já
nak  sóvidéki m onográfiájáról van szó, (Egyéb
kén t így szerepel a Hazába kiá lto tt szó  dediká-

•cióján iái), de a hibaigazításra m ár nem  fi
gyelt senki. O lyannyira, hogy ez a passzus 
m egjelent Bogdán László egyébként k itűnő írá 
sában  is. (A Hét, 1990/27) A nyom da ördögének 
ezt a p illanatny i ficam át akár egyfajta  „olva
satnak" is tek in the tjük : a rom án-m agyar vi
szony alaku lásának  viharos h istó riá jában  fel
röppen egy állítás,, am elynek a valósághoz m in
denképpen köze van, csak rejtélyes módon á t
alakul, megmásul, lav inává terebélyesedik, s 
nincs az a jószándék, am ely eredeti állapotába 
vísszabillenthetné. A kár örök m em entóként is 
em líthetjük , történelm i párhuzam ot is vonha
tunk  az 13-18. m árcius 15-ét és 1989. decem ber 
22-ét követő eufórikus hangulat, rom án-m a
gyar egym ásratalálás és az u tána lezajló össze
csapások között!

R ejtett, m ozgatható, fö ldalatti — ta lán  soha 
be nem  m érhető? — „rakétakilövö“ állásokkal 
van tele (lám, az öböl-háború  ilyen transzcen
dens áttételekkel szól bele még egy recenzió 
sorsába is!) a rom án-m agyar viszony utóbbi

m ásfél évszázados története. A szerző Rom ániá
ról szóló „kellem etlen kézikönyvnek" nevezi 
m üvét, holott — véleményem szerint — a ke
gyetlenül igaz lenne a legmegfelelőbb minősí
tés.

A Szabad Tér kiadó gondozásában m egjelent 
kötet m inden során átsüt az a sok millió voltos 
feszültség, am elyben mindennapi életünk zaj
lik. Nem indulattal megírt (írás esetében' az 
indulat egyébként is rossz tanácsadó!) tanu l
m ány- és esszéfüzért ta r t kezében az olvasó, 
hanem  a h ihetetlenül szerteágazó, valóban bo
nyolult rom án-m agyar viszony egyik leg
m élyebb elemzését. M ár az első „leütésekkel" 
olyan illúziókat rombol a szerző, am elyekben 
— valljuk  be férfiasán! — m indannyian h it
tünk: „M agam is sokáig boldog rabja voltam  a 
«progresszív baloldal»-sugallta képletnek: «oda
lent, a népben nincs ellentét és győlölet», az 
agresszív nacionalizmus, sovinizmus csak 
állam politikai vagy rétegpolitikai uszítás, a la t
tomos m anipuláció, pártos ravaszkodás, mé
regkeverés, am ely lepereg a széles tömegekről".

Folytatása a 2. oldalon

TÓFALVI ZOLTÁN
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Újabb
szélmalom Játék?

Folytatás az 1. oldalról

Kzórt az illúzióért nemcsak Bodor Pál, ha
nem mindannyian drága árat fizettünk. Tu
domásul kell vennünk, hogy a téveszme, az 
előítélet, az ellenszenv is „anyagi erővé válik“, 
s ha megfelelő hátszelet kap, szökőárként min
dent elseper az útjából. Bodor Pál nem pár
tatlan döntőbíró akar lenni, hanem megpróbál 
a tragikussá fajuló ellentétek legmélyére ásni. 
Azt hiszem, a román—magyar közeledés felé 
óriási szolgálatot tenne, ha a kötet román 
nyelven is napvilágot látna. Nem próbálja túl
írni a témát, hanem maga is végigjárja a tör
ténelmi útvesztő minden bugyrát, zugát. „Sze
retem és jól ismerem a románokat. Románul 
épp úgy beszélek és írok, mint anyanyelve- 
rn -n“ — indítja vallomását, s hamarosan rá 
kell jönnie, hogy ezzel a szeretettel akár mars
lakónak is tűnhet. Mert Romániának nincse
nek — a  Securitatén kívül — kisebbségi, ma- 
gyarság-szaKeftői! Bár R om .ma legkényesebb 
külügyi gondja a magyar-román kapcsolatok 
alakulása — a szovjetekkel való viszony mellett 
—, csak a gyanakvás, az ellenségkép unos- 
untalan előhívása határozza meg a pillanatnyi 
és a következő lépéseket. A szerző keserűen 
teszi hozzá, hogy egyik budapesti útja során 
azt is tapasztalni kellett, hogy korábban Ma

gyarországnak sem volt Románia-politikája, 
’egyszerűen nem ismerték a román külpolitika 
Sakkhúzásait! (Hogyne emlékeznénk Grósz Ká
roly aradi „operett-belépőjére“!) Minderre kö
löncként rakódik rá, hogy min ikét ország köz
vélem énye csak részigazság-töredékeket, rész
tévedéseket, tény-szilánkokat ismer, amelyek 
sehogy sem illenek össze. Fölkapjuk a fejün
ket, amikor arról olvasunk, hogy Ana Blandi- 
ána hosszú ideig egyetlen szót sem hallott 
arról, hogy a két világháború között elnyoma
tás, diszkriminatív megkülönbözte'tés érte vol
na a magyarokat, hogy az egyik legtehetsége
sebb román költő, a Goethe-díjas Faust-fordi- 
tó, $tefan Augustin-Dóinaij többször is kijelen
tette, hogy nem ért egyet a magyar iskolák 
különválásával, s heteken át latolgatta, hogy 
elvállalja a Vatra Románeascá álta l fe la ján 
lott országos elnöki tisztet, de az már meg sem 
fordul sokak emlékezetében, hogy a magyar 
nem zetiségi politika m ilyen melléfogásokat, h i
bákat követett el, s ezek milyen átváltozáso
kon mentek át a múltba nyúló román történel
mi tudatban! Bodor Pál kötetének — romániai 
háttérvázlatának — egyik nagy erénye, hogy 
ezekre a mulasztásokra szinte minden tanul- 

,'mánya, esszéje ürügyén felhívja a figyelmet. 
^Többször is ajánlatos elolvasni azt a „jelentést“, 
am elyet Octavian Goga fogalmazott meg, s 

■amelyik Trianon előestéjén, 1918. november
3-án jelent meg a Rom ánia Nona  című folyó- 

. iratban. A „jelentés“ elsősorban külföldnek ké
szült (akárcsak a mostani maros vásárhelyi! — 
T.Z.) és magába foglalta mindazokat a csúsz
tatásokat, ferdítéseket, hamisító tényközléseket, 
am elyekkel ma naponta találkozunk a többségi 
sajtó egy részében, a Vatra „érveléseiben“. 
Ennek egyik „csúcsteljesítménye“ az az állítás, 
amely szerint a magyar forradalmi csapatok 
1848—1849-ben 200 román falut töröltek el a 
föld felszínéről, és 40.000 románt mészároltak 

..le. M ellette, ugye mennyire eltörpül a nagy- 
enyedi tömegmészárlás?

Ezek a ferdítések tényközlések mind-mind 
ezekből a légből kapott, tenyérből olvasott je
lentésekből táplálkoznak. Bodor Pál olyan 
többletinformációkkal gazdagítja a román-ma
gyar, s ezen belül a romániai román-magyar 
viszony történetét, amelyek — éppen kihívás 
jellegüknél fogva — alapos, a legjelentéktele
nebbnek tartott részletek tanulmányozására 
késztethetik a szakembereket. Miközben elis
meri a háromkötetes Erdély története  higgadt, 
nem a magyar szupremácia jegyében foggant 
hangvételét, sorjázza a hibákat is. Mindkét nép 
sok-sok sebből vérzik, s a korábbi vesztes az 
első adandó alkalommal ezeriziglen próbálja 
megtorolni az őt ért sérelmeket. Ahogy milyen  
mélyről, a génekből fakad a bosszúailás szen
vedélye, bizonyság rá loan Ratiu 1894. május 
25-én, a kolozsvári Redoute-ban elhangzott tör
vényszéki beszéde: „A türelmetlenség szelleme, 
Európában példátlan fajfanatizmus által ben
nünket elítélve, csak azt sikerülhet bizonyítani 
a világ előtt, hogy a magyarok egy zavaró 
hang a civilizáció koncertjében.“

igenis, tudomásul kell vennünk, amit Bodor 
Pál pontokba sűrítve sorjáz az olvasó felé: a 
románok nagy többsége nem tudja, nem hi
szi, nem ismeri el, hogy a romániai kisebb
ségeket a két világháború között, majd ezt 
követően a Ceau§escu-diktatúra idején ke
gyetlenül elnyomták. A román köztudatban 
továbbra is él az az álmítosz, amely szerint 
a romániai kisebbségek — elsősorban a ma
gyarok — a földkerekség legkedvezményezet- 
tebb népcsoportjai!

Ezért érzik úgy, hogy a nemzetiségi jogok 
biztosítása kiváltság, egyenesen fondorlatos 
m erénylet az ország, a nem zet szuverenitása,
a haza területi épsége ellen. Itt valójában az 
történik, hogy a nemzeti szuverenitás eszmé
jét összetévesztik az etnokráciával, a nemzet- 
uralommal. A mass-média nagy része azon 
fáradozik, hogy a közvéleménnyel elhitesse: 
Romániában csak egyetlen problématikus ki
sebbség van, a magyarság! Holott a németek, 
a cigányok, bolgárok, törökök-tatárok, szerbek 
éppen úgy követelik jogaikat, mint a magyar
ság. A  Jászi Oszkár megfogalmazta „sérelmi 
plusz“ sajátos változatával találjuk szembe 
magunkat nap mint nap: egy agresszív, szu
per-szervezett kisebbség létében fenyegeti a 
többséget! így  látnak napvilágot azok a kép
telenségek, amelyek általában azonos stílus
fordulattal kezdődnek „a saját hazájukban 
kell tűrniük . . . “ Közben a kisebbségeket va
lóban csak megtűrt jövevényeknek tekintik, 
akik állítólag állandóan visszaélnek a ven
dégjoggal.

Ha mélyebben ismerjük a tráirizmus, gá»- 
dirizmus szellemétől is átitatott nemzetka- 
rakterológiát, akkor jobban megértjük azt a

lesújtó bírálatot is, amelyben az egyik leg
nagyobb kortárs román szellem i nagyság, 
Emil Cioran részesítette a magyarokat 1936- 
ban, megjelent Rom ánia színeváltozása  című 
művében.

Bevallom őszintén: nem könnyű olvasmány 
Bodor Pál legújabb kötete. Ezúttal nem kivé
teles asszociációs képességével, ötleteivel, ha
nem a tényekkel, az ebből kihámozható ösz- 
szefüggésekkel tartja fogva az olvasót. Aki kö- 
zeleboről ismeri Bodor Pál munkamódsze
rét, tudva tudja, hogy irodájában hegyekben 
állnak a két nép viszonyával kapcsolatos ki
adványok, újságkollekciok, lapkivágások, s 
furcsa módon, mint valami hatalmas mágnes, 
vonzza magához az újabb, csak nála fellel
hető információkat. Oly keveset tudunk a ro
mániai németség jogköveteléseiről. Erre Bo
dor Pál oldalakon át idézi Paul Schuster (az 
5 liter cujka  című sikerregény szerzője je
lenleg Németországban él) két évtizeddel ez
előtti irószövetségi felszólalását: „Az Írószö
vetség, a mi fórumunk nemigen törődik a ki
sebbségi írók munkásságával. ( . . . )  Az érté
kek valódi versengése kizárt — a német nyel
vű országokban nem ismernek bennünket, te
hat nem is bírálnak, nem is méltatnak ott, 
és mindeddig semmi sem történt annak érde
kében, hogy írásaink eljussanak Németor
szágba, Ausztriába, Svájcba“. Paul Schuster 
vallomásából azt is megtudjuk, hogy a hazai 
ném et irodalom egyik legnagyobb ígérete, Ős- 
kar Pastior is éppen a kisebbségi szellemi, 
irodalmi élet kilátástalanságáért hagyta el 
az országot!

Miközben a többségi „sérelmi plusz“ igyek
szik azt a látszatot költeni, hogy a németek 
esetében valójában nem is létezik semmilyen 
nézeteltérés — most már azért kapnak már
kát, hogy maradjanak, korábban azért, hogy 
minél hamarabb távozzanak! —, egyre inkább 
felszínre törpék az eltelt évtizedek sérelmei, 
amelyek az ország történetében először köze
lebb hozták a kisebbségeket.

Esztétikai szempontból a kötet legszebb fe
jezete a Tárgyilagos beszélgetés Erdélyről cí
met viseli. Megpróbál elfogadható választ ad
ni a nyugati közvéleményben kialakult kelet
európai „álarcos-bál“ szem lélet kihívásaira. 
„Érdekelt vágyok, tehát tárgyilagos“, szeret
né kezdeni a; védő beszédet, de az első mon
datnál már plakad, mert néha egy egyszerű, 
jelentéktelen válóperben is  nehéz igazságot 
tenni. Nemcsak a mindenkori magyar uralko
dó réteg szqklátókörüségéről, fölényhiedelmé- 
ről mond ’megsemmisítő bírálatot, hanem a 
román történetírásban meghonosított csúszta
tásokról, tudatos elhallgatásokról.

A lé lek tan  visszacsatolási módszerét írói le
lem ényességgel párosítja. Erre a legmegfele
lőbb módszer a kitalált párbeszéd, amelyben 
az ellenvetésekre úgy adja meg a lehetséges 
válaszokat, vhogy a mű megőrizze drámaisá
gát, m pr-m lr balladás sűrítését. Aki egyet
len sort sená olvasott a diktátor legkedven
cebb történésze, Stefan Pascu müveiből, az is 
azonnal ráj'j&n a csúsztatásokra, ferdítésekre, 
tudatos elhallgatásokra. A korábbi fejezetben 
a szerző „hagyta", hogy Goga elmondja a ma
ga valós éS vélt sérelmeit, válaszolni pedig 
itt v á la s z o lj  felhozott vádakra. $tefan Pascu 
Erdély történetéről szóló művében bebizo
nyítja ugyan, hogy 1800 és 1910 között a ro
mánok mindvégig többségben vannak, a la
kosság 53,4-53,8 százalékát alkották, 16 oldal
lal hátrább viszont minderről ’^megfeledke
zik“, s azt 'próbálja elhitetni, hogy a magyar 
hatóságok még az első világháborút is arra 
használták fel, hogy a románokat elpusztít
sák, holott ő maga írja, hogy a frontra kül
dött román..;katonák arányszáma nem érte el 
a román lakosság részarányát sem! A tenden
ciózus értelmezések másik példája, hogy Ste
fan Pascu kijelenti: Románia 1916-os hadba- 
lépése utári 257 főnyi, dél-erdélyi értelm isé
giekből, munkásokból, parasztokból álló cso
portot rántottak bele egy „kémkedési perbe“, 
és halálra ítélték őket. Goga is felhasználja 
„jelentésében” ezt a vádat. A valóság pedig 
az, amit a Junimea könyvkiadónál 1983-ban 
megjelent Ne inva tá  Mára$esti című bötet tar
talmaz: valóban letartóztatták őket, közül üjc 
kilencet ítéltek halálra, de nem végeztek ki 
senkit! A magyarországi történészek és pub
licisták — a magyar vezetés tanácsára — nem 
akartak végeláthatatlan polémiákba bocsát
kozni, inkább hallgattak, mint hogy doku
mentumok alapján helyreigazítsák a köztudat 
legmélyére leülepedett téves adatokat.

Sokan azt mondják: könnyű Bodor Palinak 
onnan, túlról papolnia. A valósághoz tarto
zik, hogy szerzőnk a romániai kisebbségek, 
a romániai magyarság ellen irányuló minden 
szó és rágalom dorongütést, pogromot és pog
romhangulatot már-már önmarcangoló érzé
kenységgel él meg. „Minél tragikusabb a ro
mániai magyarság helyzete, annál nehezebb 
újból és újból ünnepélyesen kijelenteni, hogy 
Magyarországnak -«semmiféle területi igényei 
nincsenek" Romániával szemben. A kijelentés 
egyébként már számtalanszor elhangzott az 
elmúlt évtizedekben, a román közvéleményre 
semm iféle pozitív, megnyugtató hatást nem 
gyakorolt, a magyar közvéleményt pedig inge
relte“ — írja annak az embernek az érzésé
vel, aki egy adott ponton már nem lát kive
zető utat a furcsa labirintusból, nem tud pon
tot tenni a befejezhetetlen töprengés végére. 
Es ekkor valahonnan, a messziségből megszó
lal a nem zetiség-gyűlőlet ellen hadakozó ro
mánok maroknyi kórusa. Ha el is hallgatnak, 
ha el is hallgattatják időnként, a piciny kó
rus hangja áthallatszik a túlsó partra is. Így 
lesz a kötet — fájdalmas felhangjai ellenére 
— „a csakazértis-remények könyve“. Mert a 
romániai kisebbségi kérdés végsősoron: euró
pai kérdés. Európa békéje, jövője a hasonló 
válságok kezelésétől is függ. Minden olyan 
írás, kötet — mint ezúttal a Bodor Pálé is 
—, amely a történelem keserű tapasztalatai 
ellenére, is hirdeti, hogy a művileg fenntar
tott, hisztériává fokozott ellentétek bölcs al
kuban feloldhatók, ehhez a — szeretnők hin
ni: nemcsak álmainkban létező — új Euró
pához visznek közelebb.

TÓFALVI ZOLTÁN

* Bodor Pál (Diurnus): A  hisztéria szükség
állapota. K ellem etlen  kézikönyv  Romániáról. 
Budapest, Szabad Tér Kiadó. 1990

Lucian Blaga 
és a —  —
magyar Irodalom

Lucian Blagát azonos mér
tékben vonzotta a román és 
az európai irodalom. Bécsi ta
nulmányairól hazatérve élén
ken érdeklődik a szomszéda
inkkal fennálló kulturális vi
szonyok és kapcsolatok iránt. 
Kultúránk ún. „európaizáló- 
dása“ számára nem a kedve
zően alakuló körülmények 
összejátszása, hanem lelkiis
mereti kérdés. A  kultúra, az 
irodalom és a művészet a po
litikai törekvések útját hiva
tottak egyengetni és hosszú 
távon biztosítani a kölcsönös 
megismerést. Belátta, hogy 
kulturális fejlődésünk üteme 
egyes történelmi korokban 
lassúbb volt, épp ezért azt 
tartotta, hogy még fiatal nép 
vagyunk és szavunk lehet az 
eljövendő szellemi irányzatok 
alakításában. 1921-ben a Vom - 
ta című újságban ezt írja: „Kü
lönféle kultúrák gyűrűjében 
élve a problémák úgy vetőd
tek fel az elmúlt századok
ban, hogy eleve, természetes 
módon magukba fog a ták az 
e kultúrákkal szembeni ma
gatartásunkat is. E fontos 
kérdés nem tudatosodott, és 
jobbára nem elméletben, ha
nem gyakorlatban feleltünk  
rá. Nagy szolgálatot tennénk 
történelmünknek, ha közelebb
ről is meghatároznánk előde

inknek ezt az öntudatlan filozó
fiát. Ennek alapján válaszolhat
nánk napjaink égető kérdésé
re: m ilyen magatartást tanúsít
sunk a nyugati és keleti kul
túrával szemben? Elfogadjuk-e 
őket, vagy sem? Ha igen, 
milyen mértékben? Követke
zésképpen filozófiánk nem le
het metafizikus: sorsszerűén 
a kultúra filozófiájának kell 
lennie.“

A  R evolta  íondu lu i nostru  
nela tin  [Nem latin lényegünk 
lázadása] című cikkében e 
magatartást igyekszik megha
tározni akár a homályos tu
datalattiból is eredhető for
mák szintetikus dinamizmu
sát követelve. Másodsorban fi
gyelme a hivatalos, számunk
ra előnytelen kultúrpolitikára 
irányul, amennyiben az nem  
foglalkozott kellőképpen a ro
mán kultúra határokon túli 
terjesztésével. „Irodalmunkat 
és művészetünket Európa- 
szerte mellőzik, mert semmit 
sem tettünk azért, hogy kül

földön tudatosodjon meglétük.“
A szimptomatikus című 

Stábul färä visätori [Az ál
modozók nélküli állam] cik
kében a közügyek intézésével 
megbízottak hibáira figyel
meztet, főleg arra, hogy a 
megszülető kezdeményezések 
semmi támogatást nem kap
nak. „Egy erdélyi magyar iró 
régi és új román költők an
tológiáját állította össze — 
magyarul —, de nem talál 
kiadóra. Létezik egy kisebb
ségi helyettes államtitkárság, 
létezik egy művészeti minisz
térium, de ne higgyék, hogy 
hivatalos képviselőikhez for
dulhatunk az idegenek irán
tunk való érdeklődését felkel
tő mű támogatását kérve. Is
ten őrizz! A m űvészeti mi
nisztériumnak semmi köze az 
irodalomhoz. Akkor van a 
m űvészetekhez — igaz? Azt 
lehetne hinni — igen. De a 
minisztérium nem kegyeske
dik bár egy krajcárt adni 
festőinknek és szobrászaink
nak. hogy elküldhessék alko
tásaikat a velencei, belgrádi, 
düsseldorfi kiállításokra.“

Blagát érdeklik a fordítá
sok. Kitűnőnek tart két M io- 
rita-fordítást, a Reiter Ró
bert német és a Kádár Imre 
magyar fordítását (az utóbbi 
a költő Bujdosó ének  cimű 
kötetében), összehasonlítja a 
két fordítást, és a magyart 
tartja jobbnak: „Kádár úr for
dítása népiesebb, hisz a fordító 
sokat és behatóan foglalkozott a 
népköltészettel, és így inkább 
megérezte a meghatározha
tatlan, sejtelmes részeket. 
Talán az is segítette, hogy 
a székely népi vers sok min
denben rokon a mi költésze
tünkkel. A fordítás értékét 
bizonyítandó idézi a ballada 
befejező részét, kiemeli, hogy 
népköltészeti m egfelelőket 
használva a fordító erősíti a 
kifejezés primitívségében ő- 
szinte jellegét. Kádár köteté
ben szerepel még a „furcsa, 
apokaliptikus szem léletű“ 
Voichita  című romantikus 
ballada is. „Kádár lefordítot
ta két legszebb balladánkat, 
és valószínűleg a Manóié

balladáját azért mellőzte, 
mert a magyaroknak is meg
van a feles, gél befalazó Ke
lemen mester Déva vári bal
ladája. Ha egy sor, a Ká
dáréhoz hasonló fordítás nép
szerűsítené külföldön nép- 
költészetünket, az biztos nem  
maradna a szerb népköltészet 
árnyékában, melynek virágait 
a világszellem  óriása, Goethe 
is megcsodálta.“

A fordítások útján nyitni az 
európai kultúra felé, ez a 
mondanivalója, több cikkének: 
l.egáturi culturale [Kulturális 
kapcsolatok]; Apropierea cul- 
turalá a popoarelor dunárene  
|A  Duna menti népek kul
turális közeledése]; Quo vadis 
Europa [Quo vadis Európa]; 

-Z id v l chin.ezeSQ [A kínai fal]; 
Congresul préséi [A sajtó 
nagygyűlése]; N ői f i  literatu- 
ra universalá  [Mi és a világ- 
irodalom]. üdvözli a kong
resszus-kezdeményezéseket, a 
vélem ény- és értékcseréket, a 
könyvtáraknak szánt könyv
adományokat, a kölcsönös 
megismerést szolgáló műve
lődési társaságok szervezését 
(az Angol—Rpjnán Társaság, 
a kolozsvári Ronsard Kör), a 
fordításantológiákat szorgal
mazó magánkezdeményezése
ket (így például a Franyó Zol
tánét). A Bécsben megjelenő 
Tűz  cimű magyar hetilap vi
tát javasol az európai kultúra 
jövőjéről ismert szem élyisé
gek bevonásával (Bergson, Ro
main Rolland, A.oatole France, 
Ivan Goll, Rucken, Croce, 
Marinetti). A folyóirat hang
súlyozza a jól cseh, szerb és 
román versfordítások szüksé
gességét, ezt Blaga is ige» 
fontosnak tartje, mert „a né
pek legkönnyebben a mű
vészeteken keresztül köze
ledhetnek egypiáshoz. A kis 
népek számára szinte ez az 
egyedüli lehetőség, hogy Eu
rópában megismerhessék őket. 
A Tűz  ankétja nagyszerű al
kalom lehetne, hogy a vita 
alapján megszülessen a kis 
államok közöa kulturális te
vékenysége“. Blagát 1922-ben 
fölöttébb felháborítja a ha
talmon levő ' ’ liberális kor
mány önkényes intézkedése, 
amely nem engedi be az or
szágba a lapot, holott „a lap 
munkatársait érdekli a mo
dern román költészet, és 
nemegyszer volt alkalmam a 
külföldön oly ismeretlen iro
dalmunk tökéletes tolmácsolá
sait olvasni e folyóiratban“. 
A cikk következtetése drasz
tikus: „A T űz  kitiltása nem  
több, s nem kevesebb: buta
ság. Éppenséggel fantaszti
kus.“

Az ehhez hasonló aberráns 
intézkedések elleni tiltakozás 
példája az alábbi is. 1923-ban 
a Kolozsvári Magyar Színház 
műsorra tűzte Madách Imre 
A z  em ber tragédiája  című 
művet. Egy adott pillanatban 
a belügyminiszter betiltja az 
előadást. Blaga a Patria  lap
ba cikket ír, nyíltan elítéli ezt 
az értelmetlen intézkedést — 
ez aztán később kemény bün
tetést hoz Blagának. Idézünk 
a cikkből: ..Nem értjük, miért 
lenne veszélyes a háromne
gyed évszázaddal ezelőtt írt 
mű bemutatása. A darabból 
csak az emberi nem különbö
ző formákban ismétlődő tra
gédiája bontakozik ki, a meg
ismerésnek, a rögtől való el
szakadás vágyának, a buta
ságnak a tragédiája. Ügy tud
juk, a múlt évben játszották 
a darabot, anélkül, hogy meg
zavarta volna bár egy pre
fektus költői tudatát is. Ér
tesüléseink szerint a darabot 
még Bukarestben is játszani 
fogják azon az »-édes és szép 
nyelven, amelyen mi szólunk«. 
Érthető lett volna a nyugta
lanság az abszolutisztikus kor 
teljében, de még akkor sem. 
Ugyanígy meg kellene tiltani 
a Faust előadását (valószínű, 
ezért játsszák csak a dalla
mos operaváltozatát). Két ész
szerű és következetes intézke
dés foganatosítható a magyar 
színház ellen: vagy bezárat
juk, s ezzel örökre megszün
tetjük, kimondva, hogy m in
den ott előadott darabot 
Horthy irt, vagy nem záratjuk 
be, és megengedjük, hogy 
játsszák A z  em ber tragédiá
já t —, amelyik nem veszélye
sebb, mint a Hamlet. De csak 
A z em ber tragédiáját betilta
ni — abszurdum. Ez az intéz
kedés a butaság örök tragé
diájának része. Azt hihetnénk.

a közlekedésügyi minisztérium  
avatkozott az irodalom ügyei
be. Reméljük, már e sorok 
megjelenésekor kiderül, hogy
csak egyszerű tévedésről vaa 
szó.“

A román—magyar kulturá- 
l.s közeledést ápolandó em- 
i:illetjük az alábbi cikket is: 
MiorUa in ungure?te [A Mio- 
rita magyarul] (a Patria  c. 
lapban 1923); L iteratii si 
apropierea dinire nationalitáti 
[Irodalmárok és a nemzeti
ségek köeledésej (Vointa. 
1921); Apuiul pentru o anio- 
logie [Felhívás egy antológiá
ért] (Patria, 1923) t*. a Petőfi
ről szóló cikk 1922-böl. Az 
elsó cikk a K eleti Újságban 
megjelentetett Kádár Imre for
dította Miorifát üdvözli. A má
sodikban kommentálja a Ke
reszté ry Sándor Gándirecíban 
közölt cikkét: „ . . .  nemcsak 
az erdélyi értelmiség körében 
figyeltek fel rá, hanem Buka
restben is, egyébként ott sok
kal kevesebb az előítélet a 
kisebbségekkel szemben“ 
Majd így folytatja: „Különös 
elégtételt jelent nekünk, hogy 
Keresztúry úr lelkesedéssel 
fogadja ajánlatunkat — bi
zonyság erre a N apkelet leg
utóbbi számában megje’ent 
írása. [A kölcsönös kultúra- 
kapcsolatokról van szó.] Meg 
kell még említenünk, hogy a 

■ N apkelet az egyetlen magyar 
folyóirat, amely teret szeá- 
tel a román—magyar kap
csolatokról szóló vitáknak. Az 
irodalmároknak és művészek
nek jut az az öröm, hogy a 
századok vágta szakadék fölé 
hidat építsenek, amit a bi
zonytalankodó politikusok 
nem tesznek. Üjra bebizo
nyosodik: amit a politikai ér
dekek többé-kevésbé hivatalos 
képviselőinek indulata neki 
tud megtenni, azt véghez Yisáj 
a tudós vagy a művész ál
ma.“

A Felhívás egy antológiám  
a temesvári Franyó Zoltán 
fordításainak m egjelentetést 
támogatja.

A Petőfi cikk megírására Sä 
költő születésének századik 
évfordulója ad alkalmat 192?- 
ben. Európai kontextusba he
lyezi a „legjelesebb magyár 
költő“ művét, aki „utat tö§t 
magának az egyetemes iroda
lomba“. Találó és részletező 
elemzésének következtetése 
az, hogy „a magyar világ lel
ke legklasszikusabb képvise
lőjét ünnepli“.

Lucian Blaga azon kevés 
cikke, amit a magyar iroda
lomról irt, jelentős és meg
győző. Az európai nyitást 
propagálják, az együttműkö
dést minden szomszédunkká 
és elsősorban a román—m a
gyar közeledést.

Végezetül vessünk egy pil
lantást Blaga magyar fogad
tatására a két világháború 
között. Elsőnek a Zamolxe je
lent meg magyarul 1921-ben 
Bárd Oszkár fordításában. Az 
első verskötet Mágikus virra
dat címen 1965-ben. E versek 
jó része a két világháború 
közötti kiadványokban látott 
először nyomdafestéket (Te
m esvári Hírlap, Vasárnap. 
Pásztortűz, Erdélyi Helikon), á 
fordítók: Franyó Zoltán, Gál- 
di László, Szemlér Ferenc, Ke
resztúry Sándor, Aprily La
jos, Fekete Tivadar. Blaga f i
lozófiai, esztétikai, drámai 
műveit részletesen kommen
tálta a magyar sajtó (Filosofia 
stilului [Stílusfilozófia] — Er
délyi Irodalm i Szemle, 1926; 
Ferestre colorate [Színes abla
kok] — Pásztortűz, 1926; M es
terül Manóié [Manóié mester]; 
Lauda som nului [Az álom di
csérete], Cruciada copiilor 
[Gyermekkeresztesek] — Er
délyi Helikon). 1940-ben a Ko
lozsvári Magyar Színház be
mutatta a Gyermekkeresztése- 
fcet, ekkor készített interjút 
az íróval Marton Lili. Zár
juk e visszapillantást egy sze
melvénnyel az Ellenzékben  
közölt interjúból: „Lucián 
Blaga a román irodalom büsz
kesége s ugyanakkor rendkí
vül érdekes egyéniség, ö  az. 
aki a román irodalomban a 
legtisztább európaiságot rep
rezentálja, mégpedig a leg
magasabb fokon, mely ugyan
akkor az ezeréves falu népi 
tradícióiból fakad. Filozófiájá
nak pedig új, személyes v*ná- 
sa iskolát teremtett. Kultúrá
ja, széles látókörű koncepció
ja, valamint kivételes Íréi te
hetsége egész Európában jól 
ismert és értékelt.“

MIRCEA POFA 
(fordította Nagy Mária)
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